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DPD update..!

• Apa isu hukum atas perdebatan ricuhnya? Mengapa? dan bagaimana 
ditinjau dari sudut hukum tata negara? 



Pokok Diskusi
• DPD, apakah konteks politik kelahirannya? 

Bagaimana perwakilan daerah terjadi 
dalam sistem politik Indonesia? 

• Apa itu DPD, dan apa aturan terkait DPD? 
• Apa kewenangan DPD, dan apa 

perbedaan dengan kewenangan DPR? 
• Apa perkembangan DPD pasca UU 

MD3/2014? 
• Struktur dan keanggotaan DPD, 

bagaimana mekanisme pengangkatan dan 
pemberhentiannya? 

• Apa tantangan DPD dalam konteks politik 
Indonesia? 



Muh Yamin 
dalam Sidang BPUPKI

• “Kekuasaan yang dipegang oleh 
permusyawaratan oleh seluruh rakyat 
Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil 
daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-
mata pula oleh wakil golongan atau rakyat 
Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan 
bebas dan merdeka oleh rakyat dengan 
suara terbanyak. Majelis 
Permusyawaratan juga meliputi segala 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Kepada Majelis Presiden bertanggung 
jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil 
daerah dan wakil golongan langsung 
daripada rakyat Indonesia.” (Sekretariat 
Negara RI, 1995).



DPD dan 
Konstitusi

• “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan 
dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan undang-undang.” (Pasal 2 UUD 1945)

• Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian 
dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS (UUD RIS 1949)

• Senat dalam UUDS 1950 hanya diberlakukan selagi Pemilu yang 
direncanakan belum terlaksana (kemudian terlaksana pada tahun 
1955). Dalam sistem perwakilan UUDS itu sendiri, Senat 
ditiadakan karena bentuk negara tidak lagi federal.



• Dekrit Presiden 5 Juli 1959: “utusan daerah” kembali hadir. 
• Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPR 

Sementara (MPRS) dan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959 
tentang Susunan MPRS. Penetapan Presiden No. 12/1959 ini 
menetapkan bahwa MPRS terdiri dari anggota DPRS (hasil Pemilu 
1955) ditambah utusan daerah dan golongan karya. Anggota MPRS 
tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan melalui penunjukan oleh 
Soekarno

• Masa pemerintahan Soeharto, skema ini tidak berubah. Utusan 
daerah sebagai anggota MPR hanya bekerja sekali dalam lima tahun, 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. 



UUD: Pasca Amandemen





Bab IV UU MD3/2014

• Pasal 246-313



Susunan dan Kedudukan
Pasal 246: DPD terdiri atas wakil 
daerah provinsi yang dipilih 
melalui pemilihan umum. 

Pasal 247: DPD merupakan 
lembaga perwakilan 
berkedudukan sebagai lembaga 
negara.



Fungsi DPD
Pasal 248
a. pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; 

b. ikut dalam pembahasan RUU 
c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama; serta 

d. pengawasan atas pelaksanaan UU



wewenang 
dan tugas dpd

a.  mengajukan RUU 
b. ikut membahas RUU 
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris 

masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU 

tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan, dan agama; 

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang



f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK 
sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; 

h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 
anggota BPK; dan 

i. menyusun program legislasi nasional



RUU dari DPD
Pasal 163 (1)  RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. 

Pasal 166 (1) RUU dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 

Pasal 168  Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR, 
Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. 



Soal BPK
Pasal 191: DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD.

Pasal 192 ayat 2: Pertimbangan DPD disampaikan secara 
tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan 
kepada alat kelengkapan DPR untuk digunakan sebagai bahan 
pertimbangan. 

Pasal 192 ayat 3: Dalam hal pertimbangan DPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan, pemilihan anggota 
BPK tetap dilaksanakan. 



Pimpinan DPD, 
5 atau 2,5 tahun? 

Pasal 252 (5)  Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) 
tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru 
mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 259 
(1)  Alat kelengkapan DPD terdiri atas: 

a. pimpinan; 
b. Panitia Musyawarah; 
c. panitia kerja; 
d. Panitia Perancang Undang-Undang; 
e. Panitia Urusan Rumah Tangga; 
f. Badan Kehormatan; dan 
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 

oleh rapat paripurna. 
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 
alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD 
tentang tata tertib.  

Pasal 260  (1)  Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang 
ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan 
oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. 



Tantangan DPD

• Memperluas kewenangan, memperkuat 
peran

• Membangun bikameral yang efektif 
• Memperkuat basis politik kewargaan yang 

lebih kokoh


