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Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kami kirimkan ke-
pada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya sehingga dapat menjalankan 
tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas 
penghargaan untuk memberikan sambutan sekaligus ucapan selamat atas terbitnya buku yang ber-
judul “Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah””). 
Disertai ucapan selamat kepada saudara M Yusuf atas kesuksesannya dalam menyelesaikan studi 
pada Jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi tahun 2012 dengan yudisium cum-
laude.  

Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan refl eksi renungan dari penulisnya terhadap 
bicameral Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Buku ini menjelaskan runtut tentang sejarah dan 
fungsi DPD RI. Pembahasan dimulai atas pertanyaan-pertanyaan kritis yang berangkat dari amade-
men konstitusi yang dimulai sejak tahun 1999 sampai 2001. Dengan amandemen tersebut telah 
mereformasi bangunan keparlemenan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-
nesia (MPR-RI) sebagai joint session membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Urgensi pembentukan DPD RI adalah cita-cita 
agung untuk merangkum aspirasi daerah sekaligus berperan aktif dalam proses pengambilan kepu-
tusan politik. Hal ini Senada dengan tuntutan demokrasi guna terwujudnya check and Balances, 
tercapainya keadilan antar daerah dan mendongkrak partisipasi daerah dalam kehidupan nasional 
untuk memperkuat NKRI. 

DPD RI sebagai perwakilan kewilayahan/regional dibentuk khusus untuk menjamin keter-
wakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi keutuhan NKRI. Substansi keter-
wakilan daerah melalui DPD RI adalah corong yang menggaungkan kepentingan daerah. Akan teta-
pi, aspek struktur fungsional ini disambut berbagai kritikan tajam karena DPD RI sama sekali tidak 
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mempunyai otoritas pembuatan peraturan perundang-undangan. Kontroversi DPD RI berkisar pada 
keberadaannya sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat bahkan muncul penyataan kontrover-
sial bahwa DPD-RI lebih baik dibubarkan saja. Sebagai lembaga Negara yang pada prinsipnya sejajar 
dengan DPR RI namun tidak mempunyai power dalam pembentukan Undang-undang, bagaimana 
akuntabilitas seorang wakil rakyat daerah akan diukur, dan fungsi legislasi yang dimiliki DPD RI 
dalam mewakili aspirasi rakyat daerah. Hal itu menjadikan kompleksitas masalah baru dalam keter-
kaitan pembentukan lembaga tersebut. Posisi yang asimetris DPD RI baik dalam wewenang maupun 
fungsi dibandingkan dengan DPR RI menjadikan lembaga ini terkungkung dalam menjaga akuntabili-
tasnya. Sebab, di satu sisi, lembaga ini akan dibebani dengan berbagai kepentingan dan harapan ke-
daerahan. Di sisi lain, untuk memperjuangkan kepentingan daerah lembaga ini dibelenggu oleh UU.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran buku ini. Karya ini menjadi barometer 
bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi untuk lebih kreatif dan inovatif. Oleh karena, itu hara-
pan kami analisa yang disampaikan oleh saudara M Yusuf dapat terus dipertajam untuk mendekati 
dan mencapai kesempurnaan parlemen Indonesia. Semoga menambah kepustakaan yang dirasakan 
masih terbatas, terutama di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri maupun kalangan umum yang 
tertarik untuk mengkaji yang berkaitan dengan parlemen Indonesia. Buku ini kaya guna untuk ma-
hasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di bidang ilmu sosial politik dan hukum tata negara dan 
untuk pembaca umum sebagai landasan berfi kir dan untuk memperkaya khazanah. Semoga upaya 
yang telah dilakukan oleh saudara M Yusuf mendapat faedah bagi bangsa dan mendapat ganjaran 
dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Jambi, 15 November 2012



Transisi Indonesia menuju Demokrasi menjadi fase vital dalam perjalanan politik Indonesia. 
Salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses transisi Indonesia menuju pintu gerbang demokrasi 
adalah perubahan di bidang Ketatanegaraan yang mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia. 
Runtuhnya era Orde Baru yang disusul munculnya Era Reformasi merupakan babak baru dalam 
sejarah perpolitikan Indonesia, yang ditandai dengan terbukanya kran kebebasan dalam berekspresi 
di masyarakat, multi partai dan pembaruan sistem ketatanegaraan (Political and democratic reform). 
Salah satu produk di era ini adalah lahirnya lembaga baru yang mengurusi urusan wilayah daerah 
yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Dalam karya saudara M Yusuf ini menjelaskan pembentukan DPD RI melalui Amandemen 
ketiga UUD. Dengan kehadiran DPD RI penentuan keputusan dan kebijakan peranan lembaga ekse-
kutif yang sangat dominan di kontrol oleh lembaga tersebut sehingga terwujud chek and balance. 
Namun sampai saat ini DPD RI itu sendiri ‘‘belum’’ menampakkan taringnya dalam menjalankan 
peran dan fungsinya.

Keterbatasan wewenang DPD RI telah menjadi persoalan tersendiri dalam sistem ketatanega-
raan. Kehadiran lembaga non partai politik itu tidak mampu berbuat banyak ketika dihadapkan 
dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah. Betapapun anggota DPD RI 
telah berusaha memberikan pandangan atau usulan cerdas, yang diyakini sarat dengan kepentingan 
daerah, namun akhirnya akan mengalami kemandekan atau resistensi ketika muncul dalam pemba-
hasan di DPR. Kalaupun usulan itu diterima dianggap sebagai sebuah anugrah dari DPR RI.

Kondisi dilematis ini menjadikan lembaga ini tidak terlalu berdaya dalam memperjuangkan 
aspirasi konstituennya (pemilihnya) dalam setiap eksekusi RUU tertentu. Jika ia diibaratkan sebagai 
sebuah rumah, maka ia adalah rumah yang keropos dan mudah roboh. Dia tidak dilandaskan pada 
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perjuangan konstitusional yang kuat. Jadi, apa saja yang disuarakan daerah, kecil kemungkinannya 
untuk dapat menjadi “nyata”. Padahal, aspirasi yang disuarakan lembaga ini adalah benar-benar 
keinginan yang mengakar dari masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah yang semangatnya adalah 
pemerataan pembangunan. Otonomi daerah yang digagas sebagai antitesa hegemoni sentralisasi 
yang dianggap sebagai “biang keladi” ketidakadilan sosial, kelihatan sangat lemah dalam prak-
teknya. (lihat http://cyberwhite.wordpress.com, akses 15 -11 2012).

Kesenjangan itu dapat diamati dalam hubungan antara DPD RI dengan DPR RI, tidak din-
yatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Sehingga dari beberapa realitas yang tergambar di atas akan 
membuka kesempatan besar bagi oportunitas Partai Politik melalui kendaraan DPR RI untuk menga-
tur dan mengintervensi DPD RI.

Perjalanan DPD RI dalam pendekatan normatif memang masih mencari format dalam proses 
demokratisasi di negara ini. Jika Negara tidak menganut sistim bikameral secara legitimate, seperti 
yang ada di Amerika antara Senat dan Kongres, maka DPD RI itu adalah sistim yang ada dalam Bi-
kamral, namun di sini terdapat ambigu yang mengeliminasi Lembaga Perwakilan Daerah tersebut.

Mencermati problematika kewenangan DPD RI tersebut sangat menarik, apabila lembaga ini 
masih dibutuhkan dalam penguatan kerangka NKRI, seyogyanya diambil sikap tegas untuk memberi-
kan kewenangan sesuai dengan peran dan fungsi yang melekat pada lembaga itu. Sejatinya lembaga 
ini dibangun di atas konstitusi yang kuat yang mengedepankan kepentingan daerah secara lebih luas 
dan kuat. 

Karya inovatif yang cerdas dari saudara M Yusuf ini mudah-mudahan dapat menambah dan 
memperkaya referensi tentang kelembagaan republik Indonesia.

Jambi, 15 November 2012


