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DPD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH

DAN PROSES PENYERAPAN ASPIRASI1

Oleh: Muchamad Ali Safa’at2

Pengantar

Pasca Perubahan UUD 1945, ketatanegaraan Indonesia berkembang sangat

dinamis. Sistem ketatanegaraan yang telah disusun secara normatif mengalami

berbagai pergeseran dan konstraksi pada tataran implementasi. Salah satu

perkembangan yang dinamis adalah terkait dengan kedudukan dan wewenang yang

dimiliki oleh DPD. Bahkan dinamika tersebut telah mengarah kepada gagasan

Perubahan Kelima UUD 1945. Gagasan tersebut tentu perlu didukung dengan

argumentasi yang cukup kuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pendukung.

Hal itu hanya dapat diraih dengan mengasah baik dari sisi teoretis maupun praktis

melalui diskusi publik dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk peningkatan wewenang yang dimiliki DPD misalnya, harus terdapat

argumentasi empiris bahwa wewenang yang dimiliki saat ini telah digunakan secara

maksimal, tetapi tidak mencukupi untuk mewujudkan tujuan pembentukan DPD itu

sendiri. Untuk melaksanakan tugas yang dimiliki tentu diperlukan perangkat baik

berupa sarana maupun mekanisme demi keberhasilan DPD sebagai lembaga

perwakilan daerah.

Konstruksi Pembentukan DPD

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan,

yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya

integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan Oleh Sri Sumantri Martosoewignjo

dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak

terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian

anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan  rakyat pemilih. Keberadaan Utusan

Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan

1 Disampaikan sebagai bahan pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
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DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika

tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD

dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.3 Pertemuan dua latar

belakang tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini:

Latar Belakang Pembentukan DPD

Kedua latar belakang tersebut dapat dilihat dengan jelas dari proses

pembahasan Perubahan UUD 1945. Berkaca dari masa lalu di mana salah satu cara

melestarikan otoritarianisme adalah dengan mengukuhkan dukungan dari MPR dan

DPR melalui cara pengisian sebagian besar anggota MPR dengan cara

pengangkatan, muncullah tuntutan agar semua anggota lembaga perwakilan, yaitu

DPR dan MPR, dipilih oleh rakyat.4 Bahkan pendapat ini mengemuka hampir di setiap

forum Uji Sahih Rancangan Perubahan UUD 1945 yang dilakukan di 13 daerah.5

Pendapat bahwa semua anggota lembaga perwakilan harus dipilih oleh rakyat dapat

3 Lihat, Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, Perihal Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan, dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.), Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI dan
UNDP, 2003), hal. 32.
4 Masalah ini secara formal juga diakui dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan. Salah satu masalah yang diidentifikasi pada angka 8 ketetapan ini adalah:
“Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak
dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan
reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.”
5 Dilakukan di Jakarta, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Padjajaran,
Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Makasar, Universitas Lambung
Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Sam Ratulangi, Universitas
Tanjung Pura, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Badan Pekerja MPR RI, Kompilasi Kesimpulan Hasil
Uji Sahih Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 Tanggal 16 – 23 Mei 2002, Sekretariat Panitia Ad
Hoc I BP MPR, Jakarta, 2002.
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dilihat di antaranya dalam sidang Komisi A MPR RI pada rapat Komisi A tanggal 5

November 2001.6

Latar belakang kedua pembentukan DPD adalah untuk mengakomodasikan

kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional.

Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan

ketimpangan pusat daerah yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan

kepada daerah.7 Masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk

ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia.8 Isu ini selanjutnya bergeser ke arah pewacanaan negara federal dan

berujung pada pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab melalui

Undang-Undang 22 Tahun 1999.9

Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan

ruang kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut

masalah daerah melalui Utusan Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga

tersendiri. Oleh karena itu DPD dapat dikatakan sebagai upaya institusionalisasi

representasi teritorial keterwakilan wilayah.10

Latar belakang tersebut dapat dilihat dari pernyataan beberapa anggota PAH

I BP MPR pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai DPD. Anggota

Panitia Ad Hoc I BP MPR, I Dewa Gede Palguna, menyatakan sebagai berikut11

6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 1 A: Risalah Rapat Komisi
A Ke-1 s/d Ke-3 Tanggal 4 November s/d 6 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun
2001, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2001, hal. 47.
7 Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, pada Bab II tentang
Identifikasi Masalah angka 9 menyebutkan sebagai berikut: “Pemerintahan yang sentralistis telah
menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
8 Disisi lain, masih terdapat kehendak yang kuat untuk mempertahankan Negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Maka dibutuhkan sistem untuk menyalurkan aspirasi (rakyat) daerah, sekaligus
sebagai upaya untuk menjaga tetap tegaknya NKRI. Lihat, Sri Soemantri Martosoewignjo, Susunan
dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.), Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal
MPR dengan UNDP, 2003), hal. 23.
9 Konsideran Menimbang huruf b, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan
“bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan
potensi dan keanekaragaman Daerah.”
10 Mohammad Fajrul Falaakh, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gaffar et al.
(ed.), Op cit., hal. 54.
11 I Dewa gede Palguna, Susunan Dan Kedudukan Dewan Pewakilan Daerah, dalam Ibid, hal. 62.
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“Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah – dengan sejumlah wewenang yang

diberikan kepadanya, yang nanti akan dijelaskan pada uraian berikutnya –

adalah sebagai upaya konstitusional untuk memberi saluran sekaligus peran

kepada daerah-daerah untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik

terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya adalah,

jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan diperankan dalam

pengambilan keputusan-keputusan politik penting yang menyangkut

kepentingannya maka alasan untuk memisahkan diri itu akan kehilangan

argumentasi rasionalnya.”

Hal itu ditegaskan oleh Palguna dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Bali

Pos Online menyatakan latar belakang gagasan pembentukan DPD sebagai berikut:12

“Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa kalau negara kesatuan ini

dikehendaki tetap ajeg maka dalam pengambilan keputusan politik negara di

tingkat nasional haruslah tercerminkan bekerjanya mekanisme yang

memadukan prinsip keterwakilan rakyat di satu pihak (yang dalam hal ini

mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau daerah

(yang mewujud dalam lembaga DPD). Setiap daerah (propinsi), tanpa

memandang luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah sama di

lembaga DPD itu. Anggota-anggota dari kedua lembaga atau badan inilah

yang mencerminkan bekerjanya prinsip permusyawaratan/ perwakilan (yang

mewujud dalam kelembagaan MPR). Ketika suara daerah sudah diperhatikan

dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, terutama untuk

soal-soal yang berkaitan dengan daerah, maka secara hipotetis kecil

kemungkinan timbulnya tuntutan pemisahan diri yang mengancam persatuan

nasional.”

Pembentukan DPD untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia juga

dikemukakan oleh A.M. Lutfi sebagai berikut:13

12 Palguna, Gerakan Nurani Parlemen, Apa Pula itu?, Bali Post Online, Senin, 22 April 2002.
13 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 2 A: Risalah Rapat Komisi
A Ke-2 (Lanjutan) s/d Ke-5 Tanggal 6 November s/d 8 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR
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“.. Demikian juga halnya dengan DPD, DPD ini adalah satu cara untuk

menjaga Negara Kesatuan RI kita ini dengan memberikan keadilan, dan hak

yang pantas pada daerah-daerah untuk mengatur dirinya dan ikut terlibat

dalam keputusan-keputusan nasional.”

Bikameral dengan Problem Kewenangan

Pada saat gagasan pembentukan DPD mengemuka ke publik, bayangan

setiap orang, khususnya para ahli, adalah terbentuknya struktur parlemen

bikameral. Struktur parlemen terdiri atas dua kamar yang memiliki kedudukan yang

sama dan kewenangan yang berimbang. Struktur parlemen yang diidealkan adalah

seperti bikameralisme di Amerika Serikat.

Pandangan tersebut sangat wajar karena dari sisi teoretis adanya parlemen

bikameral juga memiliki pembenaran. Kalaupun dikaitkan dengan variabel bentuk

negara terdapat keberatan, parlemen bikameral di negara kesatuan Indonesia masih

mendapatkan pembenaran dari sisi tipe demokrasi yang dianut Indonesia. Arend

Lijphart menyatakan14

“The pure majoritarian model calls for the concentration of legislative power

in single chamber; the pure concensus model is characterized by a bicameral

legislature in which power is divided equally between two differently

constituted chambers.”

Berdasarkan 10 karakteristik model demokrasi baik executives-party

dimension dan federal-unitary dimension yang dikemukakan oleh Lijphart demokrasi

di Indonesia adalah consensus model. Oleh karena itu secara teoritis selayaknya

Indonesia menganut sistem parlemen bikameral, bahkan strong bicameralism jika

Indonesia adalah negara pure consensus model democracy.

RI Tahun 2001, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Tahun
2001, hal. 227.
14 Arend Lijphart, Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries,
(New Haven and London: Yale University Press, 1999), hal. 200.
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Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar

tentang Bikameralisme di Medan tanggal 12 Juni 2001, mengemukakan konsep DPD

sebagai berikut:15

a. Adanya gagasan pembentukan DPD, nantinya parlemen Indonesia terdiri dari

dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Jika kamarnya dua, maka rumahnya tetap

satu. MPR masih bisa dipertahankan namanya, tetapi kedudukannya tidak lagi

sebagai lembaga tertinggi seperti selama ini. Ketentuan tentang kekuasaan

legislatif dalam perubahan UUD 1945 dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Kekuasaan legislatif dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”.

b. Anggota DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi

kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem

distrik murni, yaitu dengan cara memilih tokoh yang dikenal di daerah yang

bersangkutan berdasarkan perhitungan “the winner takes all”. Sedangkan

anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional yang

memang berguna dalam memperkuat kelembagaan partai politik yang

bersifat nasional (political institutional building).

c. Pada prinsipnya, baik DPR maupun DPD dan anggotanya mempunyai fungsi,

tugas, dan hak yang sama. Tetapi khusus untuk tugas penentuan

pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, sebaiknya diberikan kepada

DPR saja.

d. Khusus mengenai tugas meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah

(impeachment), tugas penuntutannya hanya diberikan kepada DPR.

Sedangkan DPD akan ikut menentukan vonisnya dalam persidangan MPR.

e. Khusus untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kekayaan

masyarakat dari pembebanan yang dilakukan oleh negara, tugas utama

sebaiknya diberikan pada DPD, karena DPD lah yang mewakili rakyat di

daerah-daerah yang dianggap akan paling menderita akibat beban-beban

yang memberatkan yang dibuat pemerintah.

15 Jimly Asshiddiqie, “Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar”. Makalah disampaikan dalam Seminar
Nasional tentang Bikameralisme yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia bekerjasama
dengan National Democratic Institute. Medan, 12 Juni 2001.
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f. Meskipun tugas pengawasan dapat dilakukan oleh DPR dan DPD di semua

bidang, namun dapat ditentukan bahwa yang diawasi oleh DPD hanyalah

pelaksanaan UUD dan UU sejauh yang berkenaan dengan urusan-urusan

yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah dan rakyat di daerah.

g. DPD dan DPR memiliki fungsi legislasi yang meliputi kegiatan mengkaji,

merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Yang dapat

dibedakan adalah bidang yang diatur dalam undang-undang itu. Namun hal

ini masih memungkinkan munculnya perebutan pembahasan antara DPR dan

DPD. Berkembang pendapat agar tidak ada pembagian bidang tersebut

asalkan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD menjadi satu dengan satu Badan

Legislasi yang terdiri dari anggota DPD dan DPR ditambah para ahli dari luar.

h. Jika Presiden berinisiatif mengajukan RUU, maka Badan legislasi yang

menentukan apakah pembahasannya dilakukan oleh DPR atau DPD. Jika

inisiatif datang dari DPR atau DPD, maka lembaga yang mendaftarkan RUU

terlebih dahulu yang membahasnya. Hal ini harus diikuti dengan mekanisme

checks and balances diantara kedua kamar serta presiden, yaitu dengan

mengatur adanya hak veto diantara mereka.

i. Jika suatu RUU telah disetujui dan disahkan oleh satu kamar, dalam 30 hari

mendapat penolakan dari kamar lainnya, maka RUU itu harus dibahas lagi

oleh kamar yang membahasnya untuk mendapat persetujuan suara lebih

banyak, yaitu ditentukan harus diatas 2/3 x 2/3 jumlah anggota (overwrite).

j. Jika suatu RUU sudah disetujui oleh dua lembaga, tetapi diveto oleh Presiden,

maka putusan penyelesaiannya harus diambil dalam sidang MPR yang terdiri

dari DPR dan DPD dengan dukungan suara 2/3 x 2/3. Khusus mengenai

penetapan dan perubahan UUD, dapat ditentukan harus diputus dalam sidang

MPR atas usul DPR atau DPD.

Ahli hukum lain yang mengemukakan konsep DPD adalah Guru Besar Hukum

Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung, Bagir Manan. Beberapa pemikirannya

tentang DPD adalah sebagai berikut:16

16 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hal. 59 – 62.
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a. Badan perwakilan dua kamar dijalankan oleh MPR yang terdiri dari DPR dan

DPD.

b. DPD mewakili rakyat propinsi. Setiap propinsi diwakili oleh dua orang anggota

yang dipilih langsung oleh rakyat propinsi dengan masa jabatan lima tahun.

Anggota DPD berhenti secara bersamaan dengan anggota DPR.

Dimungkinkan pula sistem penggantian bergilir. Misalnya sepertiga anggota

DPD dipilih setiap dua tahun sekali.

c. MPR sebagai badan perundang-undangan (legislatif) mempunyai tugas

wewenang sebagai berikut: (1) membentuk undang-undang, (2) mengawasi

jalannya pemerintahan, (3) menetapkan APBN, (4) mengesahkan perjanjian

internasional, (5) memberikan persetujuan untuk menyatakan perang dan

mengadakan perdamaian dengan negara lain, (6) memberhentikan presiden,

wakil presiden, dalam masa jabatan yang terbukti menerima suap, korupsi,

terlibat dalam konspirasi yang merugikan bangsa dan negara, melanggar

UUD, atau tindak pidana berat lainnya, (7) mengubah UUD dengan tata cara

yang ditetapkan dalam UUD.

d. DPR dan DPD baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak: (1)

mengajukan rancangan undang-undang, (2) meminta keterangan (inter-

pelasi), (3) melakukan penyelidikan (angket), (4) melakukan perubahan atas

rancangan undang-undang, (5) mengajukan pernyataan pendapat, dan lain-

lain hal yang diatur dalam undang-undang.

e. RUU yang sudah disetujui DPR tetapi ditolak DPD dapat disahkan sebagai

undang-undang, apabila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota

DPR, kecuali RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

f. RUU yang disetujui DPD tetapi ditolak DPR harus dianggap ditolak dan tidak

dapat dimajukan dalam masa sidang yang bersangkutan.

g. DPD memberikan persetujuan atas calon-calon yang akan diangkat dalam

jabatan negara atau pemerintahan menurut ketentuan undang-undang.

h. DPD dan DPR dapat melakukan sidang bersama mengenai hal-hal tertentu

yang ditetapkan undang-undang atau kesepakatan bersama. Dalam sidang

bersama rapat dipimpin bersama oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD.
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i. Sidang-sidang yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan atau Wakil

Presiden, dilakukan menurut tata cara peradilan. DPR sebagai penuntut, DPD

selaku pemutus.

Dari kalangan anggota PAH BP MPR yang membahas Perubahan UUD 1945

juga terdapat yang mengusulkan struktur bikameral dengan kedudukan yang sama

dan kewenangan yang berimbang antara DPR dan DPD. Salah satu fraksi yang sejak

awal mengusulkan hal tersebut adalah Fraksi Partai Golkar.

Namun demikian, juga terdapat pendapat yang menentang pembentukan

DPD. Pendapat yang menentang terutama berdasarkan pada argumentasi bahwa

pembentukan DPD tersebut telah mengubah sistem ketatanegara bangsa

Indonesia.17 Anggota Komisi A MPR, Dimyati Hartono, pada saat sidang pembahasan

Perubahan UUD 1945 menyatakan18

“... saya ingin langsung pada butir-butirnya pada Bab 2 alternatif 2 halaman

6, disana tertulis bahwa masalah Majelis Perwakilan Rakyat terdiri atas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, saya ingin mengingatkan pada kita

semua bahwa tugas Majelis Sidang Tahunan ini adalah untuk

menyempurnakan Undang-undang tidak untuk merombak Undang-undang

secara total apalagi merubah sebuah sistem yang sudah kita miliki...”

Sementara itu Anggota BP MPR, Soedijarto, berpendapat bahwa keberadaan

DPD akan berpotensi menghancurkan negara bangsa. Hal ini disebabkan oleh belum

selesainya proses pembentukan negara Indonesia sebagai negara bangsa, yang bisa

dilihat dari munculnya berbagai konflik di seluruh Indonesia.19

Mengingat pembentukan DPD dikatakan telah merubah secara total

ketatanegaraan Indonesia, dan dipandang berpotensi membahayakan bangsa, ada

17 Salah satu Pendapat yang menentang Perubahan UUD 1945, terutama perubahan ketiga dan
rancangan perubahan keempat, dikenal dengan Gerakan Nurani Parlemen, yang dimotori oleh
sejumlah anggota MPR, diantaranya adalah Amin Aryoso, Haryanto Taslam, Siti Hartati Murdaya, dan
lain-lain. Lihat, Palguna, Gerakan Nurani Parlemen, Apa Pula itu?, Op cit.
18 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 2 A, Op cit., hal. 202 –
203.
19 DPD Berpotensi Menghancurkan Bangsa, Harian Kompas 22 April 2002.
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pendapat yang menginginkan referendum untuk masalah ini dan menunda

pembahasannya pada saat itu. Anggota Komisi A, Amin Aryoso menyatakan:20

“Pasal 2 mengenai DPD ini memang tadi juga sudah dibahas bahwa

perubahan masuknya di introduction-nya DPD ini menjadikan suatu masalah

baru sistem dan struktur akhir introdusirnya Dewan Perwakilan Daerah ini,

menjadikan suatu masalah baru sistem dan struktur ketatanegaraan itu

berubah untuk itu tadi diusulkan oleh Pak Mitro supaya ini tanya dulu kepada

rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Apakah memang ini diperlukan? Jadi

saya kira demokrasinya memang demikian. Oleh karena itu saya mengusulkan

masalah-masalah seperti ini ditunda pembicaraanya.”

Proses perumusan DPD memang dipenuhi oleh terjadinya tarik-menarik

antara berbagai gagasan. Rumusan-rumusan yang tercapai dapat dikatakan sebagai

“kompromi setengah hati” antara bikameralisme dan unikameralisme.21

Pembatasan kewenangan DPD merupakan hasil kompromi dari beberapa

pendapat, mulai dari yang menginginkan strong bicameralism hingga yang tidak

menyetujui adanya DPD. Wewenang DPD tersebut diatur dalam Pasal 22D ayat (1),

(2), dan (3) UUD 1945. DPD memiliki tiga fungsi tetapi terbatas bersifat konsultatif

dan subordinat terhadap fungsi yang sama yang dilakukan oleh DPR. Semua fungsi

yang dimiliki DPD berakhir dan bermuara pada DPR. Fungsi-fungsi DPD dapat

disebutkan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Ikut membahas pada tingkat I atas rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

20 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Keempat Jilid 2 A, Op cit., hal. 209.
21 Gaffar et al. (ed.), Op cit., hal. 192.
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sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah.

c. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan

dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

2. Fungsi Pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, berdasarkan laporan yang

diterima dari BPK, aspirasi dan pengaduan masyrakat, keterangan tertulis

pemerintah, dan temuan monitoring di lapangan. Hasil pengawasan tersebut

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan

untuk ditindaklanjuti

3. Fungsi Nominasi, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan

anggota BPK yang dilakukan oleh DPR.

Penyerapan Aspirasi Daerah

Walaupun wewenang yang dimiliki sangat terbatas, tentu DPD harus tetap

menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal pembentukan yaitu memberikan

saluran kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional yang terkait

dengan kepentingan daerah. Sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai

perwakilan daerah, tugas utama DPD adalah menyerap dan mengartikulasikan

aspirasi daerah. Oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara

anggota DPD dengan daerah yang diwakili.

Guna menentukan bagaimana penyerapan aspirasi harus dilakukan tentu

harus sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang dimiliki, tanpa harus bergantung

pada sejauh mana daya jangkau yang diberikan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut

dapat ditentukan dengan pihak mana saja hubungan harus dijalin agar penyerapan

aspirasi dapat dilakukan.
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Sesuai dengan wewenang konstitusional yang dimiliki, ruang lingkupnya

adalah masalah yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah. Selain itu, ruang lingkup DPD juga meliputi masalah anggaran

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Berdasarkan lingkup urusan yang menjadi wewenang DPD tersebut, setiap

anggota DPD harus menjalin hubungan aspiratif dengan berbagai pihak, tidak hanya

dengan pemerintah daerah. Apalagi berdasarkan latar belakang pembentukannya

DPD tidak hanya dimaksudkan untuk mewakili semata-mata warga negara di suatu

daerah, tetapi juga kepentingan alam dan lingkungan dalam arti konkrit seperti

gunung, sungai, lautan, dan lain-lain. Oleh karena itu hubungan aspiratif yang harus

dijalin oleh anggota DPD meliputi antara lain dengan:

a. Daerah sebagai satu kesatuan geografis dan lingkungan.

b. Masyarakat di daerah, terutama yang menjadi satu kesatuan hukum beserta

alam dan lingkungannya.

c. Warga negara di daerah.

d. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

e. Pemerintah Provinsi.

f. Organisasi kemasyarakatan.

g. Organisasi keagamaan.

Aspirasi yang telah diserap tentu harus disalurkan dan diperjuangkan oleh

anggota DPD dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Dengan demikian

sesungguhnya anggota DPD harus selalu hadir di dua tempat, yaitu di daerah yang

diwakili dan di pusat. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya bahwa

anggota DPD aktif bergerak (mobile) dari daerah ke pusat serta sebaliknya. Tidak

dapat dikatakan bahwa anggota DPD harus lebih banyak di daerah ataupun harus

lebih banyak di Jakarta.

Untuk menjalankan penyerapan aspirasi daerah tentu tidak dapat dilakukan

sendiri oleh anggota DPD. Dapat dikatakan bahwa konstituen anggota DPD jauh
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lebih luas dan lebih banyak dari pada anggota DPR. Dari sisi penduduk sudah jelas

bahwa konstituen anggota DPD adalah seluruh masyarakat di suatu provinsi yang

jauh lebih besar dibandingkan dengan konstituen anggota DPR yang hanya di satu

Daerah Pemilihan. Bahkan konstituen anggota DPD tidak hanya orang, tetapi juga

alam dan lingkungan di daerah, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, yang diperlukan anggota DPD bukan sekadar

domisili di provinsi terkait, tetapi harus punya organ dan perangkat yang dapat

menggerakan proses penyerapan aspirasi. Singkatnya, anggota DPD harus memiliki

kantor yang beroperasi di daerah. Kantor inilah yang akan menjaring aspirasi dan

informasi di tingkat daerah, mengolah, mengkomunikasikan, dan mensistemasisasi,

serta menyiapkannya sebagai bahan dan rumusan kebijakan yang akan disalurkan

dan diperjuangkan oleh anggota DPD di pusat. Hanya dengan perangkat tersebut

anggota DPD dapat menjalankan fungsi menyalurkan aspirasi daerah secara

maksimal tanpa meninggalkan tugas menyerap aspirasi daerah itu sendiri.
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