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DPD kembali mengalami gesekan dengan “saudara tuanya”, yaitu DPR.

Setelah berselisih tentang pemilihan anggota BPK, kini DPD kembali berselisih

tentang forum pidato presiden tanggal 16 Agustus dan tentang RUU Perubahan

APBN. Persinggungan antara DPD dan DPR memang tidak dapat dihindari karena

keduanya secara esensial merupakan lembaga perwakilan namun dengan

kewenangan yang jauh berbeda. DPR cukup kuat sedangkan DPD sangat lemah.

Bagi DPD hanya ada dua pilihan, selalu bersinggungan dengan DPR atau tidak

pernah dianggap ada.

Latar Belakang DPD

Keberadaan DPD merupakan pertemuan gagasan demokratisasi dan

akomodasi kepentingan daerah. Awalnya, konsep DPD yang berkembang adalah

membuat sistem bikameral. DPD akan mendampingi DPR. Parlemen Indonesia,

yaitu MPR, mirip dengan Kongres Amerika yang terdiri atas House of

Representatives dan Senate, atau kalau di Inggris House of Commons dan House of

Lords.

Namun BP MPR menghasilkan rumusan yang berbeda. Kekuasaan DPD

yang kemudian disahkan menjadi Perubahan Ketiga UUD 1945, jauh lebih lemah
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dibanding dengan kosep yang diajukan beberapa ahli. Dalam buku Panduan Dalam

Memasyarakatkan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Sekjen MPR, disebutkan

bahwa DPD merupakan penyalur aspirasi daerah. Sistem perwakilan yang dianut

merupakan sistem khas Indonesia sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, dan

tantangan bangsa dan negara Indonesia.

Pembatasan kewenangan DPD merupakan hasil kompromi dari beberapa

pendapat, dari yang menginginkan strong bicameralism hingga yang tidak

menyetujui adanya DPD. DPD bukan merupakan sistem bikameral yang

dikhawatirkan akan memperkuat gaya sentrifugal yang mendorong daerah semakin

jauh dari pusat.

Kelemahan DPD

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 memberi hak DPD untuk mengajukan RUU

yang berkaitan dengan otonomi daerah. Bagaimana cara DPD mengajukan RUU

kepada DPR? Apakah harus dilakukan secara kelembagaan atau dapat dilakukan

oleh sejumlah anggota DPD? Apakah DPR harus menindaklanjuti RUU yang

diajukan oleh DPD?

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2003, yang berhak

mengajukan RUU adalah DPD, bukan anggota DPD. Pasal 42 UU No. 12 Tahun

2003 menyatakan bahwa setelah DPD mengajukan RUU, DPR mengundang DPD

untuk membahasnya sebelum DPR membahas RUU dengan pemerintah. Pada saat

RUU dibahas DPR dan Pemerintah, DPD diundang untuk menyampaikan pendapat

dan pandangannya pada awal pembicaraan tingkat I.



Ini menunjukkan bahwa RUU yang diajukan DPD kepada DPR akhirnya

menjadi kekuasaan DPR untuk menentukan apakah melanjutkannya atau tidak. Jika

dilanjutkan, maka DPR-lah yang mengajukannya untuk dibahas bersama

pemerintah.

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 juga memberikan hak DPD untuk

memberikan pertimbangan atas RUU APBN, dan yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama. Pertimbangan diberikan dalam bentuk tertulis sebelum

memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Pertimbangan tersebut

menjadi bahan masukan DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 22D ayat (3) memberikan kekuasaan DPD melakukan pengawasan atas

pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil

pengawasan disampaikan  kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003,

pengawasan DPD tidak dapat dilakukan dengan meminta keterangan secara

langsung, mengajukan pertanyaan secara langsung dengan memanggil ke sidang

DPD, atau mengadakan penyelidikan. Pengawasan tersebut dilaksanakan

berdasarkan laporan dari BPK, atau meminta keterangan secara tertulis, dan

berdasarkan pengaduan masyarakat atau temuan di lapangan. Hasil pengawasan

tidak dapat secara langsung disampaikan kepada pemerintah, tetapi harus

disampaikan terlebih dahulu kepada DPR, yang akan menindaklanjutinya.



***

Dasar perlunya kamar kedua adalah; 1) untuk mencegah kesalahan legislasi

yang dilakukan oleh satu kamar, (2) untuk menciptakan prinsip saling mengontrol

dalam parlemen, dan (3) agar kebijakan atau keputusan yang dibuat memperoleh

dukungan mayoritas (supermajority) sehingga lebih dapat diterima dan stabil. Dasar

argumentasi tersebut apabila digabungkan dengan konteks Indonesia maka

bertambah dengan, (4) penyederhanaan sistem perwakilan dengan menghilangkan

unsur Utusan Golongan, (5) integrasi kepentingan daerah dan (6) legislasi lebih

produktif karena dapat dilakukan oleh setiap unsur.

Diantara keenam dasar argumentasi perlunya bikameralisme tersebut, DPD

hanya dapat menjawab dasar ke-4, yaitu menyederhanakan sistem perwakilan

dengan menghilangkan Utusan Golongan dan Daerah. Sedangkan dasar yang lain

tidak terjawab mengingat kekuasaan DPD yang lebih bersifat konsultatif atau

pertimbangan serta selalu terkait dan bergantung pada kekuasaan DPR.

Kekuasaan DPD mendekati kekuasaan Bundesrat di Austria dalam hal

bahwa semua kekuasaan yang dimiliki berujung pada Kamar Pertama. Namun

Bundesrat dapat mengajukan keberatan terhadap RUU yang telah disetujui oleh

Nationalrat walaupun keberatan tersebut dapat ditolak melalui persyaratan

persidangan khusus.

Bagaimana sebaiknya DPD menghadapi kekuasaan yang lemah tersebut?

Selayaknya anggota DPD menjalankan kekuasaan terutama untuk mengartikulasikan

kepentingan daerah sesuai dengan dasar pemikiran pembentukan DPD. Walaupun

kekuasaannya lemah, namun jika anggota DPD bekerja dengan baik, dengan



sendirinya akan memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat, termasuk jika

menghendaki kekuasaan yang lebih besar. DPD agaknya harus lebih menunjukkan

kekuatan yang bersifat argumentatif terhadap suatu permasalah sehingga dapat

diterima oleh publik, bukan dengan argumen kewenangan yang serba terbatas.

Di masa mendatang, DPD sebaiknya memiliki kekuasaan sebagai revising

chamber yang dapat menunda sebuah RUU agar mendapat pertimbangan yang lebih

mendalam, terutama untuk mengetahui pendapat masyarakat. Hal ini sekaligus

sebagai instrumen checks and balances serta mengurangi kecenderungan legislative

heavy yang ada pada DPR.
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