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MOTTO

” Ilmu pengetahuan tak pernah berhenti
belum tahu. Langkah-langkahnya senantiasa 
merupakan tahap baru akan tahu,
Ilmu pengetahuan tak bisa menghentikan 
geremat waktu "

( EMHA AINUN NADJIB )
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ABSTRAK 

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang biasa dalam 

kehidupan ketatanegaraan. Begitu juga di Negara Republik Indonesia ini, proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan adalah hal yang biasa saja. Namun apabila kita perhatikan 

secara seksama, maka dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut 

terdapat permasalahan terutama bila dikaitkan dengan fungsi, yang berarti dikaitkan dengan 

aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh DPR dan DPRD dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

Proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah peristiwa yang sangat. 

penting. Peristiwa ini adalah dalam rangka memunculkan suatu produk kebijaksanaan 

kenegaraan yang berlaku bagi masyarakat. Jadi baik buruk suatu peraturan perundang-

undangan adalah sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, bahkan secara ekstrim 

dapat pula hal tersebut menimbulkan kehancuran dan perpecahan negara. Karena mengingat 

sangat pentingnya masalah ini, maka diharapkan DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat sesuai 

dengan sistim ketatanegaraan Indonesia mampu mengemban tugas-tugasnya dengan baik 

khususnya dalam masalah pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang melibatkan 

mereka. 
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2AB I
PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya
• Menurut bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, 
maka negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hu
kum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan bela 
ka. Kenyataan tersebut dapat kita lihat bahwa di dalam 
negara Republik Indonesia terdapat terbagai macam peratu 
ran perundang-undangan, Berbagai macam peraturan perun
dang-undangan inilah yang dijadikan pedoman bagi seluruh 
rakyat Indonesia di d&lam menyelenggarakan segerap kehi- 
dupannya, serta merupakan perlindungan dan jaminan bagi 
hak dan kewajibannya.

Sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undang
an mempunyai kelebihan dari nprma sosial yang lain, kare 
na ia'dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu 
negara, dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa 
yang besar sekali. Sedangkan sebagai social engineering, 
peraturan perundang-undangan tidaklah hanya menyelesai- 
kan mas-alah yang sedang dan akan terjadi tetapi lebih un 
tuk menggerakkan masyarakat menuju suatu bentuk masyara
kat yang lebih modern.

Salah satu ciri dari hukum modern adalah pengguna 
annya secara aktif dan sadar untuk mencapa.L tujuan-tuju- 
an tertentu. Hal inilah yang menurut prof. Dr. Satjipto 
Rahardjo menyebabkan hukum menjadi legitu instrumental

1

r "  m T T T T  \

I -WNrrBHSlTAS a i k l a n o o*
I S U  R A B A Y -A-----J
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sifatnya, dengan asumsi bahwa kehidupan sosial tertentu 
bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu1.

Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu 
merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Un
tuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang der.ikian 
memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbul- 
nya pengorganisasian sosial yang semnurna. Pengoganisasi 
an yang demikian itu tentunya dimungkinkan oleh adanya
kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini ti-

2dak lain adalah negara .
Perkembangan sejarah membuktikan, dahulu hukum ke 

biasaan merupakan instrumen yang diunggulkan. pada masa 
tersebut orang masih beranggapan bahwa pernbuat perundang 
undangan tugasnya tidak lain adalah untuk mencatat atu- 
ran-aturan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat dan 
kemudian menuangkannya dalan bentuk peraturan perundang- 
undangan, itupun dalam keadaan yang memang sangat memer-

3lukan . Dengan demikian polanya dari bawah ke atas. Keku 
asaan tertinggi hanya bisa menuangkannya dalam bentuk 
perundang-undangan tapi tak bisa merubahnya karena hal

1 Sat(]ipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alun.ni, Bandung, 
1'982f h. 120.

2 Ibid.

^Ibid., h. 1 2 1 .
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itu berarti menentang kebiasaan (aturan-aturan yang hi- 
dup dalam masyarakat). Secara pelan-pelan keadaan ini be 
rubah, Pembuatan hukum dalam artian yang sesungguhnya 
mulai diambil alih oleh kekuasaan tertinggi dalam negara 
dan sebaliknya peranan hukum kebiasaan semakin men.^ecil. 
Perkembangan yang demikian itu pada akhirnya rnencapai 
puncaknya pada akhir abad kedelapan belas dan permulaan 
abad kesembilan belas* Pada waktu itu negara memperoleh 
monopoli kekuasaan dalam bentuk perbuatan dan pelaksana
an hukum. Sejak saat itu keragu-raguan tentang kedudukan 
negara sebagai satu-satunya kekuasaan yang boleh membuat 
perundang-undangan telah hilang.

Sebagai kelanjutan dari perkembangan yang demiki
an itu, setiap kebijaksanaan yang ingin dilaksanakan ha- 
rus melalui suatu bentuk peraturan perundang-un':an _an. 
Tanpa prosedur yan? demikiar keabsahan dari tinriakar: -pe- 
merintah dan negarapun akan dipertanyakan, fcahkan dengan 
tingkat perkembangan pen-idikan dan kesadaran hukum ma* 
syarakat yang tinggi, maka tindakan pemerintah dan nega
ra yang tanpa prosedur tersehut akan memicu timbulnya 
suatu konflik politik di dalar negara. Demikianlah kedu
dukan dan peranan d^ri peraturan perundang-ur.dangan isa- 
ngat penting dan akan menjadi semakin penting.

Di dalam negara Republik Indonesia, menurut Kete- 
tapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/r'PR 
S/1966 di dalam Ror^awi IT tentang Tata Urutan Peraturan
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Perundar.f--:' Jan."an Rej urlik Tndonos.ia, a: t :ira ini;; di,;e- 
laskan bahwa 'JUD 1 adalah merupakan bentuk peraturan 
yang tertinggi. yang nenjadj number dan darar ba.;i 
peraturan jerurdang-u. Jan a- ya ada di '-awah.nya*

V' I Uiat d ar: gojarah a ’any a „e';ri'  ̂ iU + ; 4 jr: .•, 
maka UUD 194? yang berlaku sekarang ini adalah wa jar r . i -  

maksudkan sebagai UUD yang r-ors I fat to! ;irT . r-- ~»,.f ataan 
ini didukung oleh sifat UUD 1J4 5 yan^ terbuka 9 yang 
di dalamnya diatur hanya mengenai hal-hal yang pokok ja- 
ja, sedangkan penjabaran dan pelaksanaar.nya dilakukan me 
lalui peraturan p e r u n dang- u n dangan yang ada di hawahnya, 
Dengan sifatnya yang terbuka , maka merr’buku kercungkin- 
an yang iuas untuk menciptakar. dan ^enge 1 • ark an produk 
hukum berupa peraturan perur.dang-undan'v-.n yang belurr. di- 
perintahkan oleh UUD 1 945. Keadaan ini t •? - j ad i karena In 
donesia memang meniliki wilayah dan jumlah penduduk yang 
sangat besar, yang dengan sendirir.ya rj.empunyai tingkat 
kompleksitas permasalahan yang tinggi. j. e: 4:u na.la .valau- 
pun tidak diperintahkan oieh UUD 1945, Peraturan perun- 
dang-undar..'an yang dibuat itu tidak boleh bertentangan 
dengannya apalagi dengan pancasila,

Pengan keadaan rTl’p 1 .'4S yang demikian, inaka pembu 
at an peraturan per ur.d ang-un angar. mnnjadi sangat renting.

'Joeniarto, 3e,;arah "etatanegara^n °enuM ik Indo
nesia, cet. ITT, m i Aksara, Jakarta,  ̂” " ', ~ V.. iTTI

4
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Hal ini karena me’alui peraturan perundang-undangan itu- 
lah baru tampak dengan Jelas bagaimana suatu keMjnkaana 
an harus dijalankan.

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, 
melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Ferv/akilan 
Rakyat, rakyat menyampaikan aspirasinya, nelain itu mela 
lui wakil-wakilnya yang  duduk di DPR rakyat Indonesia me 
ngawas i tindakan-t i ndakan Penerintah.

Karena wi lay ah negara kita yang sanrat luac de 

ngan jumlah penduduk yany sangat b e s n r ,  maka s a r . g a t l a h  

tidak mungkin jika seluruh urusan p e m e r i n t a h a n  ne.Ta 

ra dipusatkan di  Tbu' -ota  ne. a r a  i s a ja .  Ur.tuk .1 tulah secuai 
dengan rraks>.:d pa:.;al 1 P UUD maka d 1 ̂ o - t u k l a h  peme-

rintahan di daerah, peir.erintahan di daerah in.1 1  ah yanr 
diharapkan akan rrarnpu mer.rurus penyelenryaraan pemerinta 
han ne;_;ara agar s a r r a i  kc* seluruh p e io s o k  flaf.’rah n e r a r a " .

Jika diperhat i kan, -“aka sebenarnya ■terdapat /e:~ i- 

ripan antara struVi'-r ko lor' ayaan di pin-; a* der.yy;n y;:rv 

ada di daerah, k.^au djp’j.’ai ada kep.^a '

daerah ada Fepai.? :acrah, ka'a\ di DP:-- -:ak-i di

daerah ada ^ P ’P, 1 1 j.: d i i aJ-\s PP ' ■r; di ; irr"'-.

ada Padan pert imbar. -an Pa^r.-ih. Tidak ha.-y rar.r'U ‘■.'it:; 

saja, ternyata ani ara PPP der.^an PFPP r h •Tr'i.punvii

5
tfoh. Kunnard: dan Harmaily T1 Pengantar

Hukum Tata Negara Indonesia, cet, TIT,  Pu.'at 5^udi_ Hukum 
Tata Negara ?aku.lia;i Hukum Hr.iversitas Tndonesia dan CV 
C i n a r  B a k t i ,  Jakarta, 1.'c0, h. 2r>7.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERBANDINGAN FUNGSI DPR ... GALIH NARPUTRO 



6

keriripar. ya :r lain, is airy a ten1 ang hak-hal: 1 c 
fungsi yang d.i.Tiilik inya. Mak-hak yang dim iliki c 
adalah :

- Merig.' jakan aentnnyaar. kagi ;rcasing-rnâ  inr* c
- ’'’engadakan per.yeiid ikan (angket)
- Ke^inta ,-etera:i;;an
- yen,'adakan peruVahan/a;::and e.T.en terharian su
- y.c’iga jukan/r.on jar. jurkan se: oorang J; ka J : ‘ 

oleh suatu no r-un̂ ar.r-'j ■: dang an
- Me n g a j •: k an per ny at a;', n nend apat

-  M e n g a j u k a n  P a n e  a . a n  H n d a n g - U n ^ n g  ' i ' 'i j  1 a 

H ak-ha! :  T)T2L J a  1 an  T a ^ a l  2") rTLJ k 'o .5  T ahun  1 !, 1A ;

“ Anggaran
- Mengajukan per I any aan . agi :,:asing-\ajing a
- flern ! nta ke'erar. .an
- Ken ,adakan perukahan
- Mengajukan p any at aan pendapat
- Prakarsa (inisia’.if)
- renyelidikan

Mengenai fungsinya saya mengacu pada apa yaaj di 
kan oleh Dr,Fhilipus M.Had jon,S .II, . Beliau nenar 
ertian tentang fur/rsi DPii berdasarkan tug as dan 
yang dimiliki oleh TiI'A yang terdapat da 1 an TIUD 1 
dalam pasal 5 ayat 1, Pasal 11, pasal 2C ajat 1, 
ayat 1, Pasal 22 a-*at P., Tasal 23 ayat 1 dan 5,

\n fungsi 

-ieh TjI'-I

..-."got a

af u PkiJ 

e akan

n.- 'ota

kerruka- 
ik peng- 
.■•cv/enang
■_M5, di 

Pasal 21 

serta
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penjelasan tttJD 1945 tentang s.istem pemerintahan ne 'nra, 
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, disimpulkan 
bahwa DPR memiliki ti.ga fungsi po/.ok :

a. Funrni rr.edewetgev ing
b. Fun;;si begroot *..£
c. Fungsi Y o n i . r o ! ' ' .

Sedangkan funrsi DP72 dapat kita sinak dari tugas dan we 
wenangrya, adalah srbagai berikut- :

a. Fungsi ikut membuat peraturan porundar:;;-’?;. an gar.. 
Ini dapat ’it a I emu -.an pada penJelssan mu:: U”
No.5 Tahun 1 74 huruf d ;
Penman derikian maka dalan rc e ny e1ei:,t;:arakan pcre- 
rintahan Daerah,ada pembagian tuga*; yan^ jclaa dan 
dalam kedudukan yang sama tinggi ar. t ar a kepala ?a 
erah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya.itu 
kepala daerah memimpin bidang eknek-.t if dan Dewan 
Perwakilan Rakyat ^aerak bergerak la.lum b;fang le 
gislatip.

Jura capat ' ! ta I or.uk an pada ras'.l can 37 bu

rn ■' c UlT T . c . r: ma!r:r 1974 .

b. û.i. c 1 bo'-xoo-i yaitu rad a pac al 7 ~ t{!’ 7c. 5 Ta 

hun 1974. T'r 1' ikrt mer.etapkan AI"~.

c. Pui:r;i’i kontro-, ' r ; ‘:ik.r:rh'n : • da rara; °° ayat

3 TTIT 7o . 5 ma:.■ r.■ VI'7/..

Demikian gambaran komiripar ar.tara ^PR • •* ’T7.'.

^Dhilipus M. Vadjon, Lembaga Terilnggi dan Levbaga 
Lembaga Tinggi Negara Menurut Undan~-Undan- Dasar 194 5 
Suatu Anal is a~ Hukum~~d an Kenegara'anV cet. I ,~PT~~Pina Ilmu t 
Surabaya, 19_&7, h . 17.
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Talau kita cermati tiga fungsi yang dir.iliki 0 ] ah 
DPR dan VT?*V tersebut, maka sebenarnya didalam ketiga 
fungsi tersebut, fungsi pembuatan peraturan perundang-un 
dangan ada di dalamnya. Bukankah dalam pemb’jatan All!.' 
dan AP3D adalah masing-masing dituangkan dalam bentuk TTU 
dan Perda, juga bukankah veterlibatan dal an: pe;nbuatan T’U 
dan Perda hakekatnya adalah -nerupakan suatu control clari 
DPR dan DPRD terhadap keh i *akz anaan yang akan cl ikeluar- 
kan baik oleh Pener:n'ah -aunun ^err.erIntah daerah.

Dengan adar.ya keterlibatan lembaga perv/ak i. .-jr. â!: 
yat di dalam pembuatan peraturan p e r u n d a r g - w:! d a n g an, . a- 
ka diharapkan kebtJaksanaan yan." nuncu] ktbija.-.sa
naan yang baik, yang r.ampu nensukseskan pen’-a' gumn dar. 
mengayomi masyarakat. Akan tetapi da'..am ker./ataanr.ya :i:a- 
sih terdapat suara sumbang yang n:e n’i per t any a 1; an aktlviias 
dari Ler.baga perwakilan ra’-yat* Seperti pa°a peristiv/a 
baru-baru Ini, yaitu raat dikeluarkannya T‘k ;.o, 1 ' "’anun 
1992 tentang I.aiu Lintas dar. Angkutan Jaian. Tr.i v?lah 
menimbulkan reaksi keras dari berbagai angan ,
yang ju;'a diceiing.1 -long an unjuk rana 'Urn nemogokan para 
sopir, yang semuanya ditujukan terutama pada para wakil 
rakyat yang duduk di Dewan perwa-ilan Rakyat, Akci dan 
unjuk rasa tersebut sercua bertujnan ar*ar IIJ kC. 1<5 mahun 
1992 ter.tarig Lalu Lint.as dan Angkutan Jaian dicabut atau 
agar diru^-ah !:etent;;annya♦
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Dari keadaan yang demikian ini saya terdorong 
untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses
pembuatan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini 
undang-undang dan peraturan daerah), dengan menelaah 
dan membal.as permasalahan yang muncul di dalamnya, Per- 
masalahan-permasalahan itu ialah :

a. Mengapa hak inisiatif DPR dalam pembuatan undang 
undang dan hak prakarsa DPRD dalam pembuatan 
Perda tidak dapat dilaksanakan ?

b. Bagaimanakah tahapan pembahasan RUU di DPR dan 
tahapan pembahasan Raperda di DPRD ?

c. Apakah masih ada mekanisme pengawasan dari DPR 
dan DPRD dalam proses pengesahan dan dalam pro 
ses pengundangan ? Apakah yang bisa diupayakan 
oleh DPR dan DPRD jika terjadi penyelewengan 
dalam proses pengesahan dan pengundangan ?

2. Pen.jelasan Judul
Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu, "perban- 

dingan Fungsi DPR Dengan DPRD Dalam proses pembuatan 
Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di DPR Dan DPRD I 
Jatim)”, maka dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
yang jelas mengenai fungsi DPR dan DPRD dalam proses 
pembuatan UU dan Perda dengan jalan memaparkan serta 
dengan menggunakan metode perbandingan,

Dengan cara membandingkan, maka akan dapat dike
tahui perbedaan-perbedaan maupun persamaan yang ada
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di kedua lembaga tersebut, dalam menjalankan fungsinya 
dalam pembuatan UU dan Perda.

Mengenai fungsi, ini dapat diketahui dari kekua- 
saan yang dimiliki t>PR dan DPRD yang menurut rumusan Ke 
tetapan MPR diistilahkan sebagai tugas dan wewenang. 
Misal fungsi medewetgeving DPR, ini dapat diketahui da
ri tugas dan wewenang DPR dalam pasal 5 ayat 1,pasal 20 
ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 UUD 1945.

Karena menggunakan kata “dalam proses", maka 
perbandingan yang dilakukan adalah terhadap ba^aimana 
berjalannya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR 
dan DPRD dalam rangka pembuatan UU dan Perda. Hal ini 
juga berarti membandingkan bagaimana DPR dan DPRD meng- 
ffunakan hak-hak yang dimilikinya untuk melaksanakan 
fungsinya tersebut mulai dari tahap awal sampai akhir 
proses pembuatan UU dan Perda,

Mengingat yang dibandingkan adalah fungsi DPR 
dengan DPRD I Jatim, maka dalam judul tersebut perlu 
hal ini untuk dicantumkan. Ini berguna untuk menjaga 
keakuratan dari pembahasan yang dilakukan.
3. Alasan Pemillhan Judul

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan 
adalah suatu ha yang biasa dalam kehidupan ketatanega- 
raan, Begitu juga di Negara Republik Indonesia ini, pro 
ses pembuatan peraturan perundang-undangan adalah hal 
yang biasa saja. Naraun apabila kita perhatikan secara
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seksaraa, maka dalam proses pembuatan peraturan perun
dang-undangan tersebut terdapat permasalahan teruta.T.a 
bila dikaitkan dengan fun^si, yang berarti dikaitkan de 
ngan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh DPR 
dan DPRD dalam proses pembuatan peraturan perundang-un 
dangan tersebut.

Proses pembuatan suatu peraturan perundang-un
dangan adalah peristiwa yang sangat. penting. Peristiwa 
ini adalah <ialam rangka memunculkan suatu produk kebi- 
jaksanaan kenegaraan yang berlaku bagi masyarakat.
Jadi baik buruk suatu peraturan perundang-undangan ada
lah sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, bah-

kan secara ekstrim dapat pula hal tersebut menimbulkan 
kehancuran dan perpecahan negara. Karena mengingat sa
ngat pentingnya masalah ini, maka diharapkan DPR dan 
DPRD sebagai wakil rakyat sesuai dengan sistira ketatane 
garaan Indonesia mampu mengemban tugas-tugasnya dengan 
baik khususnya dalam masajah pembuatan suatu peraturan 
perundang-undangan yang melibatkan mereka.

Hal yang mendorong oaya untuk memilih judul ini 
adalah adanya beberapa permasalahan yang menarik untuk 
dibahas lebih dalam lagi tentang fungsi yang dapat dila 
kukan oleh DPR dan DPRD dalam proses pembuatan peratu
ran perundang-undangan. Juga terhadap masalah yang tim- 
bul membutuhkan suatu jalan keluar yang tepat.
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4» Tu.juan Penulisan
penulisan skripsi ini saya tujukan 'untuk meleng- 

kapi syarat-syarat untuk mentperoleh gelor sarjana hukum 
di Universitas Airlangga Surabaya. Juga saya bermaksud 
untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat 
dan perbendaharaan tulisan ilmiah dikalangan mahasiswa 
serta untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aktivitas 
DPR dan DPRD dalam proses pembuatan masing-masing un- 
dang-undang dan peraturan daerah.

5. Metodologi
Mengingat sifat penulisan saya raerupakan rangkai 

an sifat penulisan yang teoritis dan praktis karena ber 
anjak dari studi kepustakaan yang kemudian dikaitkan de 

ngan segi prakteknya. Berdasarkan hal tersebut, maka sa 
ya menggunakan metode penulisan sebagai berikut : 

a* Pendekatan masalah
Dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan 

yang bersifat yuridis praktis, yaitu, suatu cara pende
katan masalah dari aspek hukumnya melalui penelusuran 
studi kepustakaan untuk memperoleh landa^an teoritis 
tentang masalah yang akan dibahas, baik berasal dari 
peraturan perundang-undangan maupun dari bahan tulisan 
lainnya. Dari aspek praktis akan dikaitKan dengan pene- 
rapan hukum tersebut dalam praktek pembuatan peraturan 
perundang-undangan di DPR dan DPRD.
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b. Sumber data
Dalam skripsi lnl saya menggunakan data kepueta- 

kaan dan data lapangan.
1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari 
bahan kepustakaan, Penelitian kepustakaan bergu
na untuk mendapatkan landasan teoritis berupa 
pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli 
atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk 
memperoleh informasi dalam bentuk naskah resmi 
seperti peraturan perundang-undangan.

2. Data lapangan
Data lapangan adalah data yang diperoleh dari pe 
nelitian sendiri, Data ini diperoleh dengan meng 
adakan wawancara dengan anggota DPR RI, Kepa]a 
Biro Humas DPR RI, Kepala Biro Dokumentasi DPR 
RI di Jakarta dan juga dengan kepala Bagian Umura 
Sekretariat DPRD I Jatim, Wawancara dilakukan 
dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih da 
hulu dengan variasi pertanyaan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan yang ada, Wawancara ini sifat 
nya langsung artinya melalui tatap muka.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data 
Data yang diperoleh baik itu data kepustakaan

raaupun data lapangan akan disusun secara sistematis de
ngan memilahnya sesuai dengan permasalahan-permasalahan
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yang ada pada tiap bab dalam bentuk uraian, Kemudian un 
tuk melakukan pengolahan data juga dipisah-pisahkan pa
da sub bab dansub sub bab sesuai dengan pembahasan se- 
hingga akan dapat terhindar dari kekacauan dalam uraian 
maupun analisa yang akan dilakukan.

d. Analisa data
Dari data yang diperoleh dilakukan analisa yang 

bersifat komparatif, yaitu suatu analisa dengan melaku'^ 
kan perbandingan antara peraturan yang ada (hukura posi- 
tif) dengan implementasinya dalam praktek di DPR dan 
DPRD* Juga merupakan perbandingan antara praktek yang 
terjadi di kedua dewan tersebut. Selanjutnya terhadap 
permasalahanvyang ada akan dapat diberikan jalan keluar 
serta penyelesaiannya dari hasil analisa yang dilakukan 
dan pada akhirnya akan dapat diberikan suatu kesimpulan 
sesuai dengan permasalahan yang ada.

6 . Pertanggungjawaban Sistematika
Dalam skripsi ini pendahuluan diletakkan dalam 

bab I, Hal ini karena dalam penyusunan skripsi, untuk 
melakukan pembahasan, maka terlebih dahulu harus diketa 
hui latar belakang permasalahan serta untuk menentukan 
urutan permasalahan secara sisteraatis, sehingga pemba
hasan yang dilakukan dalam bab selanjutnya dapat berja- 
lan dengan baik,

Sesuai dengan judul.skripsi ini, pembahasan akan 
banyak berkisar tentang proses pembuatan UU dan Perda.
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Untuk itulah, maka pada. bab II akan dibahas prose awal 
dari pembuatan UU dan Perda. Dengan perabahasan ini, 
diharapkan akan dapat diketahui jawaban dari permasa
lahan pertama, yaitu apa yang menjadi sebab hak inisia 
tif DPR dan hak prakarsa DPRD tidak dapat dilakukan, 

Setelah proses usulan selesai, sesuai dengan 
proses selanjutnya dan sesuai juga dengan permasalahan 
kedua, maka dalam bab III akan diletakkan pembahasan 
inengenai tahapan-tahapan pembahasan RUU dan  Raperda, 
Dengan pembahasan ini akan dapat diketahui bagaimana 
perabahasan RUU dan Raperda tersebut dilakukan serta 
kendala-kendala apa yang ada.

Setelah pembahasan selesai, maka dalam Bab IV 
akan diletakkan pembahasan mengenai tahap selanjutnya 
yaitu pengesahan dan. pengundangan. Dengan diletakkannya 
pengesahan dan pengundangan dalam bab IV, maka diharap
kan. akan dapat diketahui jawaban permasalahan yang 
ketiga,yaitu apakah memang masih ada mekanisme pengawas 
an dari DPR dan DPRD dalam proses pengesahan dan pengun 
dangan tersebut serta apa yang dapat dilakukan DPR dan 
DPRD jika memang terjadi penyelewengan,

Setelah pembahasan permasalahan di tiap-tiap 
bab selesai, maka dalam bab V karena merupakan bab 
penutup akan diletakkan kesimpulan dari hasil pembahas
an yang telah dilakukan dalam bab II, III dan IV. 
Setelah disimpulkan, maka akan dapat diberikan saran-
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saran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan- 
permasalahan yang timbul dalam pembuatan UU dan Perda, 
ini terutama yang menyangkut fungsi yang dapat dilaku
kan oleh DPR dan DPRD.
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BAB II
USULAN PEMBUATAN UNDANG-UNDANG 

DAN PERATURAN DAERAH

1. Tata Cara Menrpersiapkan Rancangan Undang-Undang
Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu rancangan 

undang-undang itu dapat berasal dari pihak Pemerintah 
atau berupa rancangan undang-undang usul inisiatif De- 
wan Perwakilan Rakyat.

a* Rancangan undang-undang yan berasal dari pihak 
Peraerintah
Pada masa sekarang ini tentang tata cara memper- 

siapkan rancangan undang-undang, khususnya yang dilaku
kan oleh pihak Pemerintah berpedoman pada Instruksi Pre 
siden No. 15 Tahun 1970'tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Repu- 
blik Indonesia.

Suatu rancangan yang diajukan oleh Pemerintah 
dalam prakteknya yang mempersiapkan adalah Menteri atau 
para Menteri yang bersangkutan dengan materi yang di- 
atur dengan undang-undang yang dibuatnya itu. Dalam In
struksi Presiden No. 15 Tahun 1970 ditegaskan bahwa se- 
mua Menteri dan para kepala letnbaga non departemen ha- 
rus memperhatikan ketentuan-ketentuan Inpres tersebut 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya mempersiap
kan rancangan undang-undang.

Masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah
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Non Departemen dapat mengambil prakarsa untuk memper-s 
siapkan rancangan undang-undang sepanjang yang menyang
kut bidang tugasnya dengan disertai penjelasan pokok-po 
kok materi serta urgensinya aupaya terlebih dahulu dila 
porkan kepada presiden sebelum dilaksanakan persiapan- 
persiapan penysunannya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pa 
ra Menteri dan Kepala'Lembaga Pemerintah Non Departemen 
mempunyai peranan penting dalam rangka pembentukan un
dang-undang, bahkan peranan tersebut telah nampak semen 
jak mempersiapkan suatu rancangan undang-undang. ini da 
pat dimengerti»bahWa sebagai pemimpin departemen, Mente 
ri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang ada dalam lingku 
ngan pekerjaannya, Maka meskipun dalam Inpres tersebut 
hanya dikatakan bahwa masing-masing Departemen dan Lem
baga Pemerintah Non Departemen dapat mengambil prakarsa 
untuk mempersiapkan rancangan undang-undang sepanjang 
yang menyangkut bidang tugasnya, namun dalam prakteknya 
Departemen-Departemen dan Lembaga-lembaga pemerintah 
Non Departemen yang bersangkutanlah yang hampir selalu 
mengambil prakarsa untuk mempersiapkankan rancangan un- 

7dang-undang.

7Soehino, Hukum Tata Negara - Teknlk Perundang- 
undangan, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 61.
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Apabila prakarsa tersebut mendapatkan persetuju* 
an Presiden, maka Menteri atau Kepala Lembaga yang ber- 
sangkutan akan melakukan langkah-langkah seperlunya un
tuk menyusun rancangan undang-undang, yang penyusunan- . 
nya dapat diselenggarakan dengan raembentuk suatu pani^; 
tia. Panitia ini dapat berben^uk suatu panitia interde- 
partemen atau panitia intern di lingkungan Departemen 
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkut- 
an, sesuai petunjuk Presiden.

Hal ini tergantung dari sifat materi yang akan 
diatur. Apabila materi yang akan diatur itu bersifat 
sederhana sehingga hanya menyangkut satu departemen sa- 
ja, maka cukuplah dibentuk panitia intern dari lingkung 
an Departemen tersebut. Tetapi apabila materi yang akan 
diatur sifatnya luas dan kompleks sehingga menyangkut 
beberapa Departemen atau Lembaga Non Pemerintah Non De
partemen, maka seyogyanya dibentuk panitia interdepar- 
temen®.

Rancangan undang-undang yang dipersiapkan oleh 
panitia tersebut sebelum diajukan kepada presiden harus 
disampaikan terlebih dahulu kepada :

1• para Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang erat hubungannya dengan 
materi yang diatur dalam rancangan undang-

8  Ibid
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undang tersebut untuk mendapatkan tanggapan 
dan pertimbangan, terutama dari segi materi.

2 , Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan 
seperlunya dari segi hukum.

3* Sekretaris kabinet untuk mempersiapkan penye- 
lesaian RUU tersebut selanjutnya.

Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
diatas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus di- 
sampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Peme'-' 
rintah Non Departemen kepada Departemen atau Lembaga pe 
merintah Non Departemen yang menyiapkan RUU yang ber- 
sangkutan.

Untuk mengolah tanggapan-dan pertimbangan yang 
diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Peme 
rintah Non Departemen tersebut, Departemen atau Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang menyiapkan RUU dapat me 
ngadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi 
dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah Nbn Departemen 
yang bersangkutan.

Khusus mengenai RUU tentang Anggaran Pend&patan 
dan Belanja Negara, maka selain ada tanggapan dan per- 
timbangan yang bersifat interdepartemen juga ada input 
yang berupa pertimbangan dan saran dari DPR melalui ko- 
misi-komisinya, bahkan dalam penyusunan RUU APBN terse
but komisi-komisi DPR juga ikut dalam pembahasan penda- 
huluan, pembahasan pendahuluan ini dilakukan agar
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RUU tentang APBN yang tersusun nantinya akan lebih sem- 
purna, juga agar lebih memenuhi aspirasi dan kebutuhan

grakyat Indonesia .
Adapun alasan juridis keikutsertaan DPR dalam 

pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RUU ten 
tang APBN adalah pasal 138 huruf (a) Keputusan DPR-RI 
No.1O/DPR-RI/lII/82-83 tentang peraturan Tata Tertib 
DPR RI. Alasan lain yang dapat diajukan adalah agar pem 
bahasan RAPBN di DPR dapat berjalan dengan lancar, agar 
pembahasan dapat dilakukan sesuai dengan waktu tersedia 
yang sifatnya terbatas mengingat APBN ditetapkan setiap 
tahun sekali, untuk menghindari jangan sampai terjadi 
penolakan dari DPR terhadap RAPBN yang diajukan, Jika 
sampai ini terjadi maka Pemerintah harus menjalankan 
anggaran tahun lalu, maka kacaulah jadinya karena ting- 
kat kebutuhan, harga dan situasi ekonomi kemungkinan 
besar sudah berubah, juga program-program pembangunan 
yang direncanakan sudah beda dengan program-program pem 
bangunan tahun yang lalu.

Dengan melihat hasil positif dari adanya pembica 
raan pendahuluan antara Pemerintah dengan anggota DPR 
dalam penyusunan RUU tentang APBN, maka seharusnya ke- 
tentuan tersebut juga diterapkan bagi penyusunan RUU

Q Wawancara dengan Bapak P.X.Soebandrio,B.A., 
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan 
Rakyat, 2 4 Juni 1993.
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yang lain. Untuk itu Peraturan Tata tertib DPR perlu 
untuk diubah, ditambah dengan ketentuan yang menyatakan 
bahwa didalam kegiatan penyusunan rancangan undang-un
dang, perlu diadakan pembicaraan pendahuluan antara 
Pemerintah dengan anggota DPR. Dengan ketentuan terse
but diharapkan DPR akan melakukan pembahasan dengan baik.

Setelah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang mempersiapkan RUU itu memperhatikan 
seperlunya atas tanggapan-tanggapan dan pertimbangan- 
pertimbangan tersebut, dan kemudian berpendapat bahwa 
RUU itu telah selesai dipersiapkannya, maka RUU itu se- 
bagai hasil terakhir dan merupakan kebulatan pendapat 
atas materi suatu RUU, disampaikan kepada Presiden di- 
sertai penjelasan tentang pokok-pokok materi serta pro
ses penggarapannya.

Jika kemudian Presiden berkenan terhadap RUU 
yang dipersiapkan itu, maka dengan amanat Presiden RUU 
itu disampaikan kepada Ketua DPR untuk dibicarakan da
lam sidang di DPR guna mendapat persetujuan. Dalam ama
nat Presiden ini disebutkan pula Menteri atau para Men
teri yang akan mewakili Pemerintah dalam pembicaraan 
RUU tersebut di DPR,

b. Rancangan undang-undang usul inisiatif DPR
Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut pasal 21 

ayat (1) UUD 1945 anggota-anggota DPR berhak mengajukan 
rancangan undang-undang. Usul RUU dari DPR itu selan-
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jutnya disebut RUU usul inisiatif DPR. Menurut pasal 
134 Keputusan DPR RI No. 10/DPR RI/lII/82-83 tentang 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, RUU usul inisiatif dapat 
diajukan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang 
tidak hanya terdiri dari satu fraksi, yang harus ditan- 
datangani para pengusul serta dalam penyampaiannya ha
rus diberi penjelasan.

Tiap-tiap pengajuan usul RUU usul inisiatif di
ajukan kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar dan 
daftar tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya. 
Dalam rapat paripurna DPR berikutnya Pimpinan DPR membe 
ritahukan kepada para anggota DPR tentang masuknya usul 
RUU usul inisiatif, serta membagikannya kepada para ang 
gota DPR,

Kemudian dalam rapat Badan Musyawarah kepada pe
ngusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan 
tentang maksud dan tujuan dari usul RUU usul inisiatif 
tersebut. Sedangkan kepada para anggota Badan Musyawa
rah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya jawab 
dengan pengusul.

Setelah Badan Musyawarah menganggap cukup, maka 
usul RUU usul inisiatif tersebut dibawa kedalam rapat 
paripurna. Dalam rapat paripurna ini kepada pengusul 
diberi kesempatan untuk memberikan p£fijelasan dan kepa
da fraksi-fraksi diberi kesempatan pula untuk memberii- 
kan pendapatnya. Kemudian rapat paripurna yang memutus-
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kan apakah usul RUU usul inisiatif tersebut secara prin 
sip dapat diterima menjadi RUU usul inisiatif atau 
tidak.

Apabila usul RUU usul inisiatif ini telah dipu- 
tuskan oleh rapat paripurna menjadi RUU usul inisiatif 
DPR, maka DPR menugaskan kepada komisi, gabungan komisi 
atau panitia khusus yang dibentuk untuk membahas dan me 
nyelesaikan RUU usul inisiatif tersebut.

Selanjutnya RUU usul inisiatif ini disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 
agar presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Peme
rintah dalam pembahasan RUU usul inisiatif tersebut 
bersama-sama dengan DPR,

c. Pelaksanaan hak mengajukan RUU usul inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat
Dengan tata cara tersebut diatas kiranya akan 

membuat para anggota DPR merasa segan menggunakan hak- 
nya untuk mengajukan usul RUU usul inisiatif, sebab 
usul itu harus ditandatanngani oleh sekurang-kurangnya 
dua puluh orang anggota yang tidak hanya terdiri dari 
satu fraksi, Misalnya saja ada dua puluh anggota fraksi 
PDI yang ingin mengajukan usul RUU usul inisiatif, maka 
hal itu tidak bisa, sedikitnya mereka harus mencari 
satu orang lagi dari fraksi lain, Hal ini akan sulit un 
tuk diwujudkan karena hal itu akan berbenturan dengan 
kepentin^an fraksi lain tersebut, sehingga besar kemung
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kinan fraksi lain untuk tidak sependapat. Misalkan ada 
satu orang (si A) dari fraksi Karya Pembangunan yang 
ingin ikut jadi pengusul, maka si A tersebut akan mera- 
sa segan untuk mengungkapkannya karena besarnya kemung- 
kinan usulan itu tidak sepaham dengan fraksinya. Si A 
khawatir dirinya akan diganti (direcall) jika i'a tampil 
beda dari aspirasi fraksinya (partainya).

Kenaikan gaji anggota DPR yang sangat besar me- 
mang dimaksudkan agar anggota DPR dapat bekerja secara 
lebih baik dan lebih tenang. Akan tetapi dilain pihak 
hal itu juga akan menambah kekhawatiran anggota DPR 
terhadap recall, anggota DPR tersebut akan lebih takut 
untuk kehilangan posisi empuk tersebut.

Meskipun ketentuan pasal 134 peraturan Tata Ter- 
tib DPR RI Tahun 1982/19S3 jika dibandingkan dengan ke
tentuan pasal 99 Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 
1971/1972 dan ketentuan pasal 123 Peraturan Tata Tertib 
DPR RI 1^78/1979 sudah nampak diperingan, yaitu, persya 
ratan sekurang-kurangnya ditandatangani 30 orang diperi 
ngan menjadi sekurang-kurangnya 25 orang dan diperingan 
lagi menjadi sekurang-kurangnya 2 0 orang anggota, namun 
kenyataannya mulai pemilu 1971 sampai saat ini hak rceng

10ajukan RUU usul inisiatif DPR belum pernah dilaksanakan
Untuk mengatasi hal ini, maka ketentuan tata

1 ^Soehino, op.cit., h. 65.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERBANDINGAN FUNGSI DPR ... GALIH NARPUTRO 



26

tertib DPR yang mengharuskan persyaratan tidak hanya ter 
diri dari satu fraksi bagi usulan RUU usul inisiatif DPR 
perlu untuk dihapuskan, alasannya ialah :

- Bahwa syarat tersebut sangat sulit untuk dipenuhi 
karena kemungkinan berbenturan dengan kepentingan 
fraksi lainnya.

- Bahwa usul RUU usul inisiatif DPR tersebut masih ha 
rus dibahas dalam sidang paripurna DPR guna menda- 
pat persetujuan menjadi RUU usul inisiatif DPR,

Upaya lain untuk mengatasi masalah itu ialah de
ngan menghapuskan ketentuan hak mengganti (recall) yang 
dimiliki oleh Fartai, dan mencari jenis sanksi lain yang 
tidak-membuat takut anggota DPR untuk mengajukan usul 
RUU usul inisiatif.

Kalau kita lihat sejarah, sejak berlakunya UUD 
1945 sampai Pemilu 1971, DPR telah menggunakan haknya 
untuk mengajukan RUU usul inisiatif. Dari sekian banyak 
RUU usul inisiatif yang dapat disahkan menjadi undang- 
undang ada dua belas. Para pengusulnya antara lain ada
lah I.S.Handoko Widjojo, Rachmat Muljomiseno dan Ischak 
Noro. Apakah hal tersebut karena keahlian mereka dibi- - 
dang perundang-undangan atau instruksi partainya 
(fraksinya) atau sebab lain kurang diketahui11 .

Mempersiapkan RUU yang sistematikanya baik

1 1 Moh.Kusnardi-Bintan Saragih, Susunan pembagian 
Kekuasaan Menurut Slstem Undang-Undang Dasar~T945»
PT Gramedia, Jakarta, 1978, h.128.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERBANDINGAN FUNGSI DPR ... GALIH NARPUTRO 



27

tanpa ada kekurangannya, susunan kalimatnya raudah dipa- 
hami, mengenai tepat pada sasarannya serta dituangkan 
dalam bentuk yang benar merupakan pekerjaan berat dan 
memerlukan keahlian serta pengetahuan yang luas balk me 
ngenai teknik penyusunannya maupun materi yang akan di- 
aturnya.

Kesadaran akan beratnya merifbuat undang-undang 
yang baik telah memberikan kesadaran untuk meningkatkan 
usaha teknik perundang-undangan. Tetapi usaha tersebut 
di negara-negara yang sedang berkembang belura begitu 
nampak, hal ini antara lain disebabkan bahwa perhatian 
masyarakat masih dipusatkan pada masalah-masalah poli- 
tik dan ekonomi, sehingga sering terjadi bahwa suatu 
undang-undang yang baru saja dikeluarkan sudah tidak co 
cok dengan keadaan masyarakat^.

Dalam tingkat perkembangan serta kemajuan jaman 
seperti sekarang ini kebutuhan akan peraturan perundang 
undangan akan selalu meningkat, khususnya undang-undang, 
dis-ebabkan banyak materi-materi yang memerlukan pengatu 
ran dengan undang-undang. Selain itu materi-materi ter
sebut menjadi semakin kompleks, sehingga untuk itu me
merlukan penelitian serta persiapan-persiapan yang le- 

1 ̂bih mendalam .

1 2Soehino, o~p»cit. , h. 6 6 ,
1 "5̂Soehino, op,cit., h, 67.
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Menghadapi kenyataan tersebut kiranya pemerintah 
lebih mempunyai kemampuan daripada anggota DPR sebab da 
lam hal ini para anggota DPR tidak mempunyai alat-alat 
perlengkapan yang memadai yang diperlukan untuk menanga 
ninya . Sebaliknya Pemerintah mempunyai banyak tenaga 
ahli pada tiap-tiap Departemen atau Lembaga-Lembaga Pe
merintah N6n Departemen yang dapat mengadakan peneliti- 
an guna mempersiapkan RUU yang dibutuhkan. Sehingga da
pat dimengerti bahwa dalam keadaan seperti ini RUU akan 
selalu datang dari pihak Pemerintah, dan ini sudah cu- 
kup menyibukkan DPR^

Berdasarkan hal-hal diatas dapatlah dimengerti 
mengapa hak mengajukan RUU usul inisiatif belum dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh DPR.

Akan tetapi, meskipun sejak pemilu tahun 1971 
sampai sekarang hak mengajukan RUU usul inisiatif belum 
pernah dilaksanakan, hal itu tidaklah dapat dijadikan 
alasan bahwa hak mengajukan RUU usul inisiatif dari DPR 
tidak ada gunanya sama sekali sehingga perlu dihapus.

Dalam negara yang berdasarkan demokrasi adanya 
hak mengajukan usul RUU usul inisiatif para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat tetap diperlukan dan harus di- 
pertahankan agar supaya Dewan perwakilan Rakyat dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk melaksana-

1 ^V/awancara dengan Ketua Komisi H I  DPR RI, 
25 Juni 1993
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kan demokrasi Pancasila, Disamping itu, jika raenghapus 
kan hak mengajukan RUU usul inisiatif dari DPR, maka 
berarti kita telah melanggar ketentuan pasal 2 1 ayat (1 ) 
UUD 1945,
2, Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah

Seperti halnya dalam pembuatan undang-undang, ma 
ka dalam pembuatan peraturan daerah juga terdapat dua 
pihak yang berhak mengajukan rancangan peraturan daerah 
yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai proses yang menjadi dasar pembuatan 
peraturan daerah menurut Pedoman Teknik Penyusunan Per
aturan Perundang-undangan Daerah ada empat sebab :

1. Adanya j.nstruksi'/petunjuk/penugasan- dari pembuat 
undang-undang atau Pemerintah, atau Presiden atau 
Menteri (termasuk Direktur Jenderal) atau Kepala 
Daerah Tingkat I (bagi Daerah Tingkat II) dalara be- 
berapa ketentuan peraturan perundang-undangan, atau 
dalam bentuk Surat Edaran yang ditujukan kepada Ke
pala Wilayah atau Pemerintah Daerah yaitu Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ketentu
an tersebut akhirnya harus dijadikan dasar hukum 
atau pertimbangan untuk dibuatnya suatu peraturan 
daerah.
2. Adanya petunjuk/pengarahan/disposisi Kepala Dae
rah, atau usul suatu instansi lain di daerah yang 
menyangkut kewenangan pembuatan peraturan daerah.
3. Adanya inisiatif DPRD dalam rangka pembuatan 
suatu peraturan daerah atau...
4. Adanya instruksi/petunjuk/penugasan dari pembuat 
peraturan daerah at^u Kepala Daerah yang ditujukan 
kepada suatu Dinas .

Untuk yang nomor 1, 2, dan 4, maka yang muncul adalah

Biro Hukum Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jatim, Pedoman Teknik Penyusunan Perundang-undangan Dae 
rah, cet. II, 1991, h. 8 .
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rancangan peraturan daerah .yang berasal dari Kepala Dae 

rah, sedangkan untuk yang nomor 3 roaka yang muncul ada

lah rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD.

a, Rancangan peraturan daerah yang berasal dari

Kepala Daerah

Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan 

Surat Edaran Mendagri No.118.3^/3771/*-tfOD Tanggal P I  

Nopember 1983 P'rihal Petunjuk Penyusunan Raperda.

Informasi penyusunan pra rancangan peraturan 

daerah disampaikan oleh instansi pengusul baik diling- 

.kungan Sekretariat ’.Vilayah Daerqh, Dinas atau Lembaga 

atau instansi kepada Biro/Bagian Hukum Sekretariat Wila 

yah/Daerah, berikut bahan-bahannya yang berisikan mak- 

sud penyusunan rancangan peraturan daerah, disertai ala 

san-alasan atau pertimbangan-nertimbangan dari segi tek 

nis, yuridis, atau sosial ekonomis tentang urgenei re- 

nyusunan rancangan r-craturan daerah terse out. Pemberita 

huan •. tersebut dilakukan rienran pengantr.r berira surat 

pemberitahuan.

Atas dasari-surnt pemberitahuan tersebut, ir.aka se 

telah diadakan penrknjian terttadap usaha tersebut, Biro 

Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah mcmberike.n jaw a 

ban berupa petunjuk dan informasi sorer1unya -an- ber- 

kaitan dengan lanrkah-langkah yang rorlu di ternruh runa 

mewujudkan maksud tersebut, tidak hanya mengenai materi 

akan tetapi juga menyangkut masalah prosed jr.
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Setelah raendapat petunjuk dari Biro/Bagian Hukum
maka dengan melihat materi yang akan dibuat, instansi
yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan instansi
lain.yang terkait bidang kerjanya dengan materi yang

16akan disusun dalam pra rancangan peraturan daerah . .
pada tahap inilah, dengan seijin f'epala Daerah anggota
DPRD dapat ikut dalam memberikan sumbangan pertimban'-;an
dan saran-saran yang bermunfaat bagi kesempurnaan Perda
yang akan diwujudkan. Biasanya materi pertirabangan dan
saran yang diberikan oleh DPRD tersebut adalah hasil da
ri survey/kunjungan kerja dan kajian terhadap aspiraji 

1 7masyarakat
Materi pertimbangan, saran dan usulan dari anggo 

ta DPRD tersebut disampaikan dalam suatu rapat kerja 
antara anggota DPRD dengan instansi yang akan menyusun 
suatu pra Raperda. Pertimbangan, saran dan usulan terse 
but diolah dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyu 
sunan Raperda.

Dari sini terlihat bahwa dalam prakteknya, walau 
prakarsa penyusunan Raperda datang dari pihak Kepala 
daerah akan tetapi DPRD Tk.I jatim telah bisa meinasukkan 
usulannya. Inilah sebabnya mengapa pembahasan Raperda di 
DPRD Tk.I Jatim dapat berjalan dengan lancar.

l 6 Ibid. ,  h. 9.

17Wawancara dengan Kepala Bagian (Jmum Secretariat 
DPRD Tk.I Jatim, 9 Nopember 1993
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Setelah pra rancangan peraturan daerah selcsai 
disusun, kemudian disampaikan kepada Biro/Barian Ilukum 
Sekretariat Wilayah Daerah untuk dilakukan penelitian 
awal agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berla- 
ku baik mengenai bentuk rumusan materi maupun teknik pe 
nyusunannya. Selanjutnya Biro/Bagian Hukum mengundang 
Dinas/Biro/Unit kerja yang mengajukan pra rancangan per 
aturan daerah serta unit-unit kerja lainnya yang ada 
kaitan bidang tugasnya dengan materi yang akan diatur 
dan diadakan pembahasan yang mendalam, penilaian materi, 
penyerapurnaan menurut teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan daerah sampai akhirnya konsep pra 
rancangan peraturan daerah tersebut disusun kembali se
suai dengan perubahan-perubahan yang diadakan.

Berdasarkan bahan-bahan dari pra rancangan per- 
aturan daerah-iyang telah disusun tersebut diatas, Biro/ 
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah mengajukan lapo 
ran tentang rencana penysunan Raperda disertai latar be 
lakang serta alasan/urgensi penetapan peraturan daerah 
dengan disertai permohonan persetujuan kepada Kepala 
Daerah, Apabila materi usulan dapat diteriraa, Kepala 
Daerah meraberikan persetujuan prakarsa penyusunan ran
cangan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan urgen- 
si materi yang diatur.

Berdasarkan persetujuan prakars dari Kepala Dae
rah tersebut, Biro/Bagian Hukum menyiapkan konsep pern-
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ben tukan  Tim a n t a r  d i n a s / i n s t a n s i  un tuk  penyusunan r a n 

cangan p e r a t u r a n  d a e r a h ,  yang n a n t i n y a  d i h a r a p k a n  meng- 

h a s i l k a n  rumusan yang t e p a t  t e n t a n g  m a t e r i  yang akan 

d i a t u r .  Tim t e r s e b u t  kemudian menyusun Raperda dengan 

c a r a  membahas pr a  r ancangan  p e r a t u r a n  d a e r a h  yang t e l a h  

d i t e l i t i  awal  o l e h  B i r o /B a g i a n  Hukum*

Rancangan p e r a t u r a n  d a e r ah  yang t e l a h  d i s e p a k a t i  

Tim A n ta r  D i n a s / I n s t a n s i  sebclum d i a j u k a n  kepada DPRD 

j i k a  r i ipandang p e r l u  d a r a t  d i k o n s u l t a s i k a n  l e b i h  dulu 

kepada :

1.  Depar temen t e r k a i t ,  un tuk mat'.e r i  yang 

b e r s i f a t  t e k n i s .

2.  Departemen keuangan ,  c . q .  Knnwi.l s e to mpn t ,  

dalam h a l  Raperda t e r s e b u t  menga tu r  pengu tan  

s e p e r t i  p a j a k / r e t r i b u s i .

3 .  Depdagr i  t e n t a n g  kemungkinan pengesahannya  

s e r t a  h a l - h a l  yang mungkin p e r l u  d i m i n t ak a n  

p e t u n j u k n y a .

Dalam p r ak t e k ny a  t e r n y a t a  k o n s u l t i i s i  t  r s e b u t  b i a s a n y a  

s e l a l u  d i l a k u k a n .

Rancanran yang t e l a h  d i sempurnakan  b e r d a s a r k a n  

s a r a n - s a r a n  dan r e r t i m b a n g a n - p e r t im b a n g n n  d a r i  i n s t a n s i  

maupun r e t u n j u k  atr.  san s.i.ap d i a j u k a n  kepe rs idange .n  DrRI),

b .  Rancangan p e r a t u r a n  d a e r ah  p r a k a r s a  DPRD

b e r d a s a r k a n  p a s a l  ?9 (1)  h u r u f  f  UU No. 5 Tahun 

1.974 j o  p a s a l  Kepu tusan  DPRD TK.I J a t i m  No.6 Tahun
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1990 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Tk.I Jatim, maka

DPRD berhak mengajukan usul prakarsa Rarerda.

Menurut pasal 12 Keputusan DPRD Propinsi Daerah

Tingkat I Jatim No.6 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata

Tertib DPRD Tingkat I Jat'm, Raperda usul prakarsa DPRD

dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggo

ta DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi. Usul

prakarsa tersegut disampaikan pen'ucul kepada Pimpinan

DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai

dengan penjelasan tertulis, Walaupun didalam Per;.turcn

Tata Tertib tidak diwajibkan untuk memberikan daftar

tanda tan/ran dan nama fraksi a' r an tetapi dalam praktek-
18nya nanti hal itu harus d.isertakan pula

Setelah mendengar pendapat serta pertimbangan 

yang diberikan oleh panitia musyawa- rah, m.-Aa usul pra- 

karsa Ra perda tersebut oleh Pimpinan DPRD di sampaikan 

pada ranat wrirurna DPRD. Di dalam raaat parirmrna tor 

sebut para pengusul diberi ke.semr.atan untuk .T.emrerlkan 

penQelasan atas us'-l prakarsa Raperda yang diajuk;nnya. 

Pada saat itu para ren .-tusuI rremberikan renjelasan ti.^ak 

hanya mengenai materi akan tetapi juga alnran dan tuju- 

an pembuatan Perda yang akan dibuat.

Setelah itu pembicaraan usul rrakarsa Rarerda

Wawancara dengan Kabag. Umum Sekretariat DPRD
tingkat I Jawa Timur, 13 November 1993
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dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota 
DPRD yang lain untuk memberikan pandangannya, juga kepa 
da Kepala Daerah untuk memberikan pendapatnya terhadap

usul prakarsa tersebut. Dari ketentuan tersebut terli- 
hat jelas bahwa sebelum usulan tersebut jadi usul pra
karsa resmi DPRD telah ada keterlibatan dari Kepala 
Daerah. Walaupun hal itu sekilas nampak seperti campur 
tangan akan tetapi sebenarnya dimaksudkan agar bila 
usul prakarsa tersebut lolos menjadi usul prakarsa res
mi DPRD, maka perabahasan selanjutnya dengan Kepala Dae
rah akan berjalan 3engan lancar, bahkan. bisa dikatakan 
hanya sekedar formalitas.

Sesud^h mendengar pertimbangan dan pendapat dari 
anggota DPRD yang lain serta Kepala Daerah, maka para 
pengusul memberikan jawaban atas pandangan dan pendapat 
dari anggota DPRD dan Kepala Daerah tersebut. pada saat 
itulah yang sangat menentukan bagi lolos tidaknya usul 
prakarsa tersehut, jadi para pengusul harus mampu membe 
rikan argumentasi yang meyakinkan.

Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang 
menerima atau menolak usul prakarsa DPRD menjadi prakar 
sa DPRD. Selanjutnya Raperda prakarsa DPRD tersebut di- 
sarapaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk 
kemudian diadakan pembahasan,

c. Pelaksahaan hak’prakarsa DPRD
Kalau melihat tata cara pengajuan Raperda prakar
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sa DPRD di atas kiranya akan membuat para anggota DPRD 
merasa segan untuk menggunakan haknya mengajukan prakar 
sa. Sama dengan alasan keengganan anggota DPR untuk me
ngajukan usul inisiatifnya, maka persyaratan ditandata- 
ngani sekurang-kurangnya lima anggota yang tidak hanya 
terdiri dari satu fraksi adalah merupakan alasan bagi 
anggota DPRD untuk segan mengajukan hak prakarsa. Keten 
tuan recall dalam pasal 43 UU No.16 Tahun 1969 junctis 
pasal I butir 12 UU No.5 Tahun 1975, pasal I butir 36 
UU No.2 Tahun 1985 kiranya merupakan momok bagi anggota 
DPR dan DPRD untuk tampil beda dari rekan sefraksi atau 
separtai. Disini sangat ditentukan oleh tingkat kuali- 
tas dari tiap-tiap anggota DPR dan DPRD, Selain itu pem 
bicaraan pra raperda untuk menjadi Raperda prakarsa 
DPRD adalah relatif sama beratnya dengan pembahasan Ra- 
pexda yang diajukan Kepala Daerah dimana para anggota 
DPRD dapat menggunakan hak untuk mengadakan perubahan.

Pengaruh globalisasi, terutama dalam bidang pere 
konomian ternyata membawa pengaruh juga untuk mendorong 
terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai 
contoh adalah goncangnya perekonomian dunia akibat tidak 
stabilnya harga minyak (BBM). Sektor ini dahulunya ada
lah sektor utama penghasil devisa, akan tetapi sekarang 
harus dicarikan alternatif penggantinya. Disam-ning harga 
nya yang relatif tidak stabil, juga sumber alara ini perse 
diaannya terbatas. Untuk itulah pemerintah Indonesia ber-
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usaha raencari cara lain menggali dana, diantaranya ialah 
raelalui sektor pajak. Agar sektor tersebut dapat berja- 
lan sesuai harapan, maka diperlukan sarana dan prasarana 
penunjangnya, anatara lain dengan dibuatnya aturan perun 
dang-undangan yang memadai. Mengingat kondisi masyarakat 
Indonesia yang beragam antara satu daerah dengan daerah 
lain tidak sama tingkat kemakmurannya, maka pada pelaksa 
naanya ada pajak-pajak yang harus diatur dengan Perda. 
Ini adalah merupakan permasalahan yang sulit rnengin^.at 
jenis, tarif dan cara penarikan pajak harus diseuuaikan 
dengan kondisi sosial dan tingkat kernakmuran suatu masya
rakat daerah.

Untuk itu pembuatan perda adalah merupakan salah
satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang tim- 
bul. Akan tetapi pekerjaan membuat Perda yang baik itu 
sendiri adalah merupakan pekerjaan yang berat, karena 
ada beberapa faktor yang sangat menentukan, diantaranya 
ialah; persiapan dan penelitian yang mendalam karena ma 
teri yang diatur semakin kompleks, serta tingkat keahli 
an dari pembuat perda itu sendiri.

Dalam hal ini kiranya Kepala Daerah lebih mempu- 
nyai kemampuan daripada anggota DPRD sebab anggota ti-' 
dak mempunyai alat kelengkapan yang memadai untuk mena- 
nganinya. Sedangkan Kepala Daerah memiliki tenaga-tena- 
ga ahli yang ada dalam tiap-tiap instansi yang ada diba 
wahnya yang lebih mampu untuk niengadakan penelitian dan 
memberikan jalan bagi mengatasi permasalahan tersebut.
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Bahkan jika dibandingkan dengan DPR, maka kiranya DPR 
lebih mempunyai peluang untuk mengajukan hak inisiatif
nya daripada DPRD karena DPR mempunyai jumlah komisi

19yang lebih banyak daripada yang dimiliki DPRD , perlu 
diketahui bahwa sampai saat ini belum pernah ada Raperda 
prakarsa DPRD Tk, I Jatim yang diajukan.

Kalau kita lihat persyaratan sekurang-kurangnya 
diajukan oleh lima orang anggota rasanya ringan, yang ja 
di penghambat ialah syarat tidak hanya terdiri dari satu 
fraksi dan adanya ketentuan tentang recall. Untuk itu 
cara mengatasinya ialah dengan menghapuskan ketentuan 
tata tertib DPRD yang mensyaratkan tidak hanya terdiri 
dari satu fraksi alasannya ialah :

- Bahwa syarat tersebut sulit untuk di penuhi karena 
kemungkinan besar berbenturan dengan kepentingan 
fraksi (partai) lain.

- Bahwa usul prakarsa Raperda DPRD tersebut masih ha- 
rus mendapat persetujuan dari para anggota DPRD 
lainnya dalam sidang paripurna, agar usulan terse-- 
but menjadi Raperda prakarsa DPRD.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah 
(mengganti) sanksi recall dengan sanksi yang lain yang 
tidak membuat para wakil rakyat takut untuk mengajukan 
suatu usul prakarsa.

19Wawancara dengan Kabag. Umum Sekretariat DPRD
Tingkat I Jawa Timur, 13 Nopember 1993
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PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
DAN PERATURAN DAERAH

1. Tahapan pembicaraan Rancangan Undang-Undang Di DPR
Rancangan undang-undang yang telah selesai diper 

siapkan oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampai 
kan kepada Ketua DPR untuk dibicarakan di sidang DPR gu 
na mendapat persetujuan sebagai prioritas utama.
Dalam amanat Presiden ini disebutkan pula Menteri atau 
para Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembicaraan 
di sidang DPH nanti. Sedangkan RUU usul inisiatif DPR 
sebelum memasuki pembicaraan di sidang DPR, oleh pimpin 
an DPR disampaikan kepada Preside dengan permintaan 
agar Preside menunjuk Menteri atau para Menteri yang 
akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU 
tersebut bersama-sama dengan DPR, Setelah RUU diterima 
oleh Pimpinan DPR, maka dalam rapat paripurna berikut- 
nya Ketua rapat memberitahukan kepada para anggota ten
tang masuknya RUU tersebut, serta membagikannya kepada 
para anggota DPR/tersebut,

Pembicaraan suatu RUU di DPR diatur dalam pasal 
125 sampai dengan pasal 136 peraturan Tata Tertib DPR 
RI Tahun 1982/1983.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut pembi 
caraan RUU di DPR yang dilakukan bersama pemerintah di
lakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Kecuali

39
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Empat tingkat pembicaraan tersebut adalah :
1, Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna
2, Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna 
5. Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi
4. Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna

Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III, 
dan IV diadakan rapat fraksi, dan apabila dipandang per 
lu Badan Musyawarah dapat menetapkan bahwa pembicaraan 
tingkat III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau 
dalam suatu panitia khusus. Ini tergantung dari luasnya 
materi RUU yang akan dibahas.

Adapun acara pada tiap-tiap tingkat itu tergan- 
pada RUU yang dibahas, apakah RUU itu berasal dari peme 
rintah ataukah berasal dari usul inisiatif DPR,

a, Tahapan pembicaraan RUU yang berasal dari Peme- 
. . rintah

Apabila RUU yang dibahas itu berasal dari peme
rintah, maka acara pembicaraan pada tiap-tiap tingkat 
adalah sebagai berikut :
- pembicaraan tingkat I :

Diawali dengan keterangan atau penjelasan dalam 
rapat paripurna oleh Pemerintah terhadap RUU yang di 
usulkannya.

- pembicaraan tingkat II :
Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh para

apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
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anggota DPR yang membawakan suara fraksinya terhadap 
terhadap RUU yang berasal dari pemerintah itu beser- 
ta keterangan atau penjelasan Pemerintah yang telah 
disampaikan dalam pembicaraan tingkat I. Setelah itu 
Pemerintah memberikan jawaban terhadap pemandangan 
umum yang telah disampaikan oleh para anggota DPR. 
Jawaban ini diberikan (dibawakan)'oleh Menteri yang 
mewakili pemerintah.

- pembicaraan tingkat III :
Pada tingkat ini adalah merupakan pembicaraan 

yang sangat menentukan, apakah RUU tersebut bisa di- 
setujui atau tidak, apakah perlu ada perubahan atau 
tidak, jika ada yang perlu disempurnakan maka hal 
itu segera dilakukan pada tahap ini. Karena itulah, 
maka pembahasa dilakukan dalam komisi, gabungan komi 
si atau panitia khusus, ini disesuaikan dengan mate
ri RUU yang akan dibahas. Pembahasan ini dilakukan

• Eersama-sama dengan Pemerintah, dalam hal ini dilaku 
kan oleh Menteri atau para Menteri yang raewakilinya.

- pembicaraan tingkat IV :
Pada tingkat ini dilakukan pengambilan keputusan 

di dalam rapat paripurna dengan didahului laporan ha 
sil pembicaraan tingkat III, dan pendapat akhir dari 
fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya. 
Apabila ada catatan tentang pendirian fraksi (minder 
heidsnota), maka itu disertakan pula. Kemudian pada
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tingkat ini pemerintah juga memberikan sambutannya 
atas keputusan yang diambil dalam pembicaraan ting
kat IV ini. Biasanya berisi ucapan-ucapan rasa syu- 
kur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
ikut berperan mensukseskan pembuatan UU tersebut.
b. Tahapan pembicaraan RUU usul inisiatif DPR

Sedangkan apabila RUU yang dibahas itu berupa 
RUU usul inisiatif DPR, maka acara pembicaraan pada 
tiap-tiap tingkat adalah sebagai berikut :
- Pembicaraan tingkat I :

Pembicaraan diawali dengan keterangan atau penje 
lasan dalam rapat paripurna oleh komisi, gabungan ko 
misi, atau panitia khusus atas nama DPR terhadap RUU 
usul inisiatif yang dibahas.

- pembicaraan tingkat II :
Pada tahap ini pemerintah memberikan tanggapan- 

nya dalam rapat paripurna terhadap RUU beserta kete
rangan atau penjelasan yang telah disampaikan oleh 
komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dalam 
pembicaraan tingkat I. Kemudian dilanjutkan dengan 
acara jawaban komisi, gabungan komisi, atau panitia 
khusus atas nama DPR terhadap tanggapan yang telah 
disampaikan oleh pemerintah.

- Pembicaraan tingkat III :
pada tahap ini sama dengan pembicaraan tingkat 

III RUU yang berasal dari Pemerintah. pada tahap ini
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pembicaraan dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, 
atau panitia khusus bersama-sama dengan Pemerintah. 
Apabila dipandang perlu dapat pula dilakukan pemba
hasan secara intern dalam rapat komisi, rapat gabu
ngan komisi atau rapat panitia khusus. Hal ini bisa 
saja terjadi manakala sudah nampak pendirian ataupun 
masukan dari Pemerintah yang tercantum dalam tang-
gapannya yang disampaikan pada pembicaraan tingkat

20sebelumnya (tingkat II)
- Pembicaraan tingkat IV :

Acara pembicaraan pada tahap ini ialah pengam- 
bilan keputusan yang sebelumnya didahului oleh la- 
poran hasil pembicaraan tingkat III dan mendengarkan 
pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan- 
oleh anggotanya, yang apabila perlu dapat pula diser 
takan pula catatan tentang pendirian fraksi. Kemu
dian acara dilanjutkan dengan sarabutan Pemerintah 
terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Tahapan pembicaraan RUU usul inisiatif DPtt seper 
ti diatas belum kita ketahui kenyataannya dalam praktek 
karena memang sejak pemilu tahun 1971 belum pernah seka 
lipun DPR kita mengajukan usul inisiatif. Yang sering 
terjadi dalam praktek adalah pembicaraan RUU yang ber
asal dari pihak Pemerintah.

Wawancara dengan Ketua Komisi III DPi: RI,
25 Juni 1993

2q
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Seperti telah diuraikan dalam bab II, maka jelas 
lah bahwa mengharapkan munculnya RUU usul inisiatif DPR 
adalah hal yang sulit untuk terwujud. Oleh karena itu 
yang paling penting adalah bagaimana DPR mampu membahas 
dan menyelesaikan RUU yang berasal dari Pemerintah se
hingga terwujud UU yang sempurna yang raampu memenuhi as 
pirasi masyarakat.

Didalara pembahasan suatu RUU di DPR, hal itu 
akan sangat tergantung pada kualitas anggota DPR yang 
melakukan pembahasan tersebut. Kualitas tersebut menu- 
rut.Bapak Padmo Wahjono adalah kemampuan untuk mengua-
sai teknik perundang-undangan dan materi yang menjadi

2 1muatan suatu RUU . Bila kedua hal tersebut dipunyai
oleh anggota DPR, maka pembahasan RUU yang dilakukannya
pun akan dapat berjalan dengan baik,

Tetapi kenyataan yang kita temui adalah jarang
terdengar bahwa ada RUU dari pemerintah yang ditolak
bulat-bulat oleh DPR sehingga tidak boleh lagi dimaju-

2 2kan dalam persidangan masa bersangkutan
Dengan latar belakang itulah orang jadi berburuk 

sangka, jangan-jangan DPR itu kerjanya hanya mengubah-

c. pelaksanaan pembahasan RUU di DPR

padmo Wahjono, "Gambaran Wakil Rakyat Yang 
Berbobot'1, Korapas, 27 September 1986

^2Binsar P. Siagian, "DPR Menurut UUD 45",
6 Juni 1984

21
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ubah koma, titik koma dan kata-kata dalam kalimat, yang 
sama sekali tidak punya arti apa-apa bagi era pembangun 
an hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi seka 
rang ini bahwa DPR belum pernah mengajukan RUU usul ini 
siatif, jadi orang-orang berharap bahwa DPR akan mampu 
membuat penolakan atau paling tidak merubah sebagian be 
sar materi RUU yang diajukan oleh Pemerintah. Hal ini 
adalah merupakan pelampiasan terhadap kerinduan akan 
DPR yang berbobot.

Sebenarnya ada beberapa diantara perubahan yang 
dilakukan DPR yang bersifat mendasar, Hal ini kembali 
ke sistem bahwa DPR dan eksekutif bukanlah berdiri sen- 
diri. Ada RUU yang sebelum diajukan ke DPR sudah didia- 
logkan oleli Pemerintah dengan anggota DPR. Karenanya
konsep yang diajukan oleh pemerintah sudah dipersiapkan

23dengan baik pembahasannya oleh DPR
Akan tetapi perubahan yang sifatnya mendasax ini 

sangat sedikit sekali sehingga tidak begitu nampak, ter 
tutup oleh perubahan yang sifatnya redaksional. Selain 
itu dialog-dialog seperti diatas hanya -terjadi pada be
berapa RUU dan RAPBN saja, sementara sebagian besar RUU 
lainnya tidak,

Pada pembahasan RUU di DPR yang sering terjadi

^Dr.A.M.W.PfanSrka, "Anggota DPR Ideal ?", 
Eksekutif, Oktober 1986
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adalah para ajiggota DPR langsung dihadapkan pada konsep 
yang hampir jadi atau bahkan tinggal menunggu persetuju 
an saja, Sebenarnya kalau para wakil rakyat sejak dini 
dilibatkan dalam proses penggarapan RUU, maka DPR akan 
lebih mampu dan lebih mudah membahas RUU yang diajukan 
Pemerintah tersebut ketika sampai pada tahap pembahasan 
di DPR- Gagasan-gagasan wakil rakyat sejak dini sudah 
diproses dan diolah pada tahap penggarapan RUU di ting
kat eksekutif. Orang yang mengetahui proses, apalagi 
terlibat dalam proses tentu lebih bijaksana dan lebih 
mampu memperbaiki RUU yang telah sampai ke DPR daripada 
tinggal menghadapi kertas-kerts RUU yang sudah hampir 
final24.

Dari uraian diatas jelas bahwa sebaiknya anggota 
DPR memang harus diikutsertakan sejak mulai awal penyu
sunan suatu RUU. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 
sebaiknya Peraturan Tata Tertib DPR perlu diubah. Di da- 
lamnya perlu ditambah ketentuan yang mengatur tentang 
keikutsertaan DPR sejak awal dalam penyusunan RUU yang 
berasal dari Pemerintah. Jadi tidak hanya pada penyusun
an RUU tentang APBN saja diadakan pembicaraan pendahulu- 
an antara pemerintah dengan DPR akan tetapi juga pada 

penyusunan RUU yang lain.

^S.Belen, "Meningkatkan Peran Anggota DPit", 
Kompas■ 27 September 1986
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Kondisi perekonomian yang mengalami resesi kira
nya jadi faktor yang sangat berpengaruh pada pembahasan 
suatu RUU di DPR. Hal itu dapat kita lihat pada Tahun 
1983, yaitu waktu DPR berhasil membahas tiga KUU yang 
diajukan Pemerintah sampai menjadi I!U hanya dalarn waktu 
45 hari, yaitu mulai 3 Nopeinuer sampai 15 December 19£3. 
Undang-undang itu ialah UU No .H  Tahun 1983, UU tentang 
ketentuan Umura dan Tata Cara perpajakan, dan UU tentang 
Pajak Pendapatan. Dilihat dari segi waktu, maka pembaha 
san ketiga RUU tersebut adalah termasuk sangat singkat. 
Walaupun itu kelihatannya sebagai suatu prestasi luar 
biasa akan tetapi dibalik itu ada hal yang perlu dica- 
tat. Bahwa siatuasi resesi ekonomi dan kebutuhan akan 
dana pembangunan yang membesar mendorong Pemerintah Ne
gara Ri untuk segera mentrgali suinber-sumber dana yang 
ada di dalam negeri yang berupa pungutan (pajak). Untuk 
itu diperlukan perangkat yang memadai antara lain beru
pa UU yang mengatur perpajakan. Mengingat pentingnya 
akan hal ini,maka pemerintah raendekati para anggota DPR 
melalui lobby-lobby informal agar tidak terlalu rewel 
dalam pembahasan. Bahkan menurut Patmoko SK bujukan Pe
merintah tersebut disertai janji-janji pribadi yang mem 
buat para wakil rakyat diberbagai fraksi bersaing untuk 
dapat ikut menjadi anggota panitia khusus yang membahas 
RUU tersebut . Akibatnya, walaupun UU No.8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai disetujui DPR dan disah
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kan oleh Presiden, tetapi akhirnya UU tersebut diundur 
pelaksanaannya dengan Perpu No.1 Tahun 1984 karena me- 
mang kondisi masyarakat belum mernungkinkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pembahasa RUU oleh 
DPR adalah kepentingan politik yang dipaksakan Pemerin- 
tah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya tiga RUU 
raenjelang berakhirnya masa bakti DPR hasil Pemilu 1977, 
yaitu RUU tentang Pertahanan dan Keamanan, RUU tentang 
PTUN serta RUU tentang lerubahan Undang-Undang Pokok 
Pers, yang ditargetkan ham.; selesai nebelum jnasa bakti 
DPR tersebut berakhir. Pada keadaan semacam ini masuk- 
nya RUU tersebut terasa sangat dipaksakan sehingga 
akhirnya hanya dua RUU saja yang berhasil diselesaikan, 
yaitu RUU tentang Hankam dan RUU tentang Ferubahan un- 
dang-Undang Pokok Pers, sedangkan RUU tentang pTUN ter- 
bengkalai. Dengan melihat cara-cara penyelesaian RUU di 
DPR tersebut semakin terasa kesan bahwa DPR dapat dipe- 
ngaruhi pemerintah. Betapa tidak UU tantang pTUN meru- 
pakan araanat dari GBHN hasil sidang umum MFR 1978. 
Undang-undang tersebut sedikit banyak diharapkan dapat 
memberikan jaminan keadilan bagi rakyat, di pihak lain 
menuntut kejujuran administratif serta penegakan hak- 
hak asasi manusia. Namun UU tersebut malah diajukan bela

patmoko SK, "Invisible Power Membuat Wakil 
Rakyat Tidak Rewel", Sinar Harapan, 23 Juli 1984

2 5
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kangan. Hal ini karena Pemerintah mengan^.gap bahwa ru
tentang PTUN bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah da-

2 6lam menjalankan kebijaksanaannya . Akhirnya seperti 
kita ketahui bahwa UU tentang PTUN tersebut baru sele- 
sai pada Tahun 1986 itupun baru diterapkan lima tahun 
sesudah UU itu diundangkan, yang berarti baru diterap
kan pada tahun 1991.

Melihat pembahasan UU No.8 Tahun 19S3 dan UU ten
tang PTUN, maka dapat diketahui adanya invisible power 
dari pemerintah yang mempengaruhi (menekan) para wakil 
rakyat agar tidak terlalu rewel dalam melakukan pemba
hasan terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah.

Invisible power ini dapat juga kita temui pada 
pembahasan RUU Hukum Acara Pidana. Semula perjuangan 
aspirasi hak asasi manusia menggebu-gebu dilakukan oleh 
semua fraksi. Akan tetapi ketika pembahasan mulai me- 
nyentuh kepentingan kejaksaan dan ketika hak asasi men- 
d-patkan porsi yang lebih wajar Pemerintah menjadi ter- 
kejut. Akhirnya invisible power-pun muncul melalui 
reshufle kabinet, dimana Mudjono S.H. yang waktu itu 
menjadi Menteri Kehakiman digantikan oleh Ali Said S.H. 
yang sebelumnya adalah Jaksa Agung. pembahasan pun me
ngalami kemacetan hingga akhirnya ada tekanan dari invi

26 Wawancara dengan Kepala Bagian Dokumentasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI, 26-Juni 1993
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sible power agar anggota-anggota DPR itu tidak terlalu
rewel, Beberapa anggota DPR yang cukup gigih dan mempu-
nyai wawasan hukum dan keadilan yang cukup menggembira-

27kan tidak dapat berbuat apa-apa
Dari uraian tentang pembahasan RUU di DPR diatas

dapat diketahui bahwa fun^si DPR dalam pembahasan RUU
masih kurang mantap. Tekanan dari invisible power
di satu sisi dan kurangnya integritas dari wakil rakyat
di sisi lain, serta Peraturan Tata tertib yang kurang
mendukung merupakan faktor-faktor utama penyebabnya.

Tak heran jika kemudian banyak orang curiga apa-
kah lolosnya UU LLAJ (UU No.14/1992) adalah juga karena
adanya tekanan dari invisible power ataukah memang para
wakil rakyat'yang duduk di DPR tidak punya integritas.

Mengenai kasus UU LLAJ ini seorang wakil rakyat
menyatakan bahwa tidak diubahnya besarnya sanksi pada
UU tersebut adalah karena memang UU tersebut ditujukan

28untuk masa yang akan datang . Pernyataan yang demikian
ini adalah kurang tepat karena hukum seharusnya juga

29berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.

27patmoko SK , "Invisible Power Membuat V/akil 
Rakyat Tidak Rewel", Sinar Harapan, 23 Juli 1984

28
Wawancara dengan Ketua Komisi III DPR RI, 

25 Juni 1993

29‘Soer,1ono Soekanto. Pokok-Pokok Sosioloei Hnkumh .1 0 1  _ _ _ _ _ -----a------------
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Dengan melihat faktor-faktor yan^ menyebabkan ku- 
rang mantapnya fungsi pembahasan RUU yang dilakukan oleh 
DPR, maka upaya yang perlu diambil untuk rnengatasinya 
adalah :

- Dengan jalan melakukan perubahan terhadap peraturan 
Tata Tertib yang sekarang ini berlaku, ditambah de
ngan ketentuan yang mengikutsertakan DPR secara 
dini dalam penyusunan RUU dari pemerintah,

- Dengan cara meningkatkan integritas dari tiap-tiap 
wakil rakyat. Untuk itu jalan keluarnya adalah ter- 
gantung dari masing-masing organisasi sosir.l poli- 
tik. Misalnya dari fraksi ADRI, wakil-wakilnya su
dah dipersiapkan secara berjenjang dan ada tahap 
pendidikan bagi calon-calon sebelum duduk sebagai 
wakil rakyat^0 .

2* Tahapan Pembicaraan Rancangan peraturan Daerah di __
DPRD

Seperti halnya dengan pembahasan RUU di DPR, ma
ka pembahsan Raperda di DPRD pun juga melalui erapet ta
hap pembicaraan dan dengan jenis rapat yang sama, Se- 
dangkan mengenai acara-acara pembicaraan dalam rapat 
tergantung dari Raperda yang dibahas, apakah itu bera- 
sal dari Kepala Daerah ataukah berupa usul prakarsa da
ri DPRD.

^°Kharis Suhud, "Kualitas Anggota DPR Ditentukan
Organisasi Sospol Asalnya",Pelita, 12 September 1986
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a. Tahapan pembicaraan Raperda yang berasal dari

Kepala Daerah
Apabila Raperda yang dibahas itu berasal dari 

Kepala Daerah, maka berdasarkan ketentuan casal 98 sam

pai 10? Peraturan Tata tertib DPRD TK.I Jatim Tahun 1990 

acara pembicaraan pada tiap-tiap tahap pembicaraan 

adalah sebagai berikut:

- Pembicaraan tingkat I :

dimu.lai dengan penjelasan Kepala Daerah dalam ra 

pat paripurna terhadap Raperda yang diajukannya,

- Pembicaraan tingkat II :

Setelah mendengar penjelasan umum tersebut, maka 

dalam racat peripurna selanjutnya para anggota DP;\D 

memberikan pemandangarr urnum-terhadap Raperda yang di 

gjukan oleh Kepala Daerah tersebut. Setelah itu Kepa 

la Daerah memberikan jawaban terhadap pemadangnn 

para anggota DPRD,

- Pembicaraan tingkat III :

Ialah pembicaraan dalam rauat komisi, rarat ga

bungan komisi, atau dalam ra^at panitia khusus, yang 

dilakukan berdama-sama dengan Kepala Daerah atau pe- 

jabat yang d.itunjuk untuk mewakili.

- Pembicaraan tingkat IV :

Pada tahap ini acaranya ialah pengambilan kerutu 

san dalam rapat'paripurna, yang didahu^ui oleh la: o- 

ran hasil pembicaraan tahap III dan rendarat akr.ir
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fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.

Setelah itu Kepala Daerah diberi kesempatan untuk 

raenyampaikan sambutannya terhadap pengambilan keputu 

san tersebut.

Jika dilihat dari tata urutannya, maka tahapan- 

tahapan acara pembidaraan Raperda di DPRD TK*I. Jawa.Ti

mur adalah mirip dengan tahapan pembicaraan RUU di DPR. 

Tata urutan yang demikian ini sebenarnya adalah sudah sa 

ngat tepat. Hal ini terutama dapat dilihat. oada pembica

raan tahap IV, Pada tahap ini setelah DPRD memberikan 

persetujuannya kepada kepala Daerah diberikan kesempatan 

untuk memberikan sambutannya,

Jika nantinya terjadi perubahan balk pada saat 

diajukan permintaannya kepada Mendagri maupun pasa saat 

pengundan^annya, maka DPRD berhak unt.uk mempertanyakan 

hal tersebut dan men^ingatkan Kerala Daerah akan kesalah 

annya. Hal ini b̂ .sa dilakukan DPRD Tk.I.Jatim karena se- 

harusnya perubahan yang dilakukan (dikehc.ndaki) oleh ke

pala Daerah tersebut diutarakan pada keremnatan memberi

kan sambutan pada pembicaraan tahap IV. Pisa::iping itu 

berdasarkan pasal 33 UU No. 5 Tahun 1974 jo pc^sal 95 Pera 

turan Tata Tertib DPRD Tk.I Jatim Tahun 1^90 tiap-tiap 

Perda menghendaki rersetujuan DPRD, Ini berarti tiap-ti

ap materi, pasal-pasal ataurun kata-kata dalam Perda be- 

serta perubahannya harus menriaratkan persetujuan DPRL.
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b, Tahapan pembicaraan Raperda usul prakarsa DPRD
Apabila Raperda yang dibahas itu berasal dari 

usul prakarsa DPRD, maka acara pembicaraan pada tiap- 
tiap tingkat adalah :
- Pembicaraan tingkat I :

Diawali dengan penjelasan dalam rapat paripurna 
oleh Pimpinan komisi, Pimpinan rapat {;abun .an komisi 
atau oleh pimpinan panitia khusus atas nama DPRD ter 
hadap Raperda usul prakarsa DPRD.

- Pembicaraan tingkat II :
Acaranya ialah pendapat Kepala Daerah dalam ra

pat paripurna terhadap Raperda usul prakarsa DPRD. 
Kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari pimpinan ko 
misi, pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan 
panitia khusus atas nama DPRD terhadap pendapat Kepa 
la Daerah.

- pembicaraan tingkat III :
Pembicaraan pada tingkat III ialah pembahasan 

dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau dalam 
rapat panitia khusus, yang dilakukan bersama-sama Ke 
pala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- Pembicaraan tingkat IV :
Acara pembicaraan tingkat IV meliputi pengambil- 

an keputusan dalam rapat paripurna, yang didahului

dengan laporan hasil pembicaraan tahap III dan penda
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pat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggo- 
tanya. Setelah itu kepada Kepala Daerah diberikan ke 
serapatan untuk menyampaikan sambutannya terhadap pe- 
ngarabilan keputusan tersebut.

Seperti halnya dengan pembahasan suatu RUU di ■ 
DPR, maka di dalam pembahasan suatu Raperda di DPRD se- 
belum raemasuki pembicaraan tingkat II, III dan IV diada 
kan rapat fraksi. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan 
bagi fraksi-fraksi untuk menghadapi tahapan pembicaraan 
selanjutnya.

Jadi pada dasarnya tahapan pembicaraan RUU di 
DPR dan tahapan pembicaraan Raperda di DPRD adalah sama.

c, pelaksanaan perabahasan Raperda di DPRD
Mengenai pelaksanaan pembahasan (pembicaraan) 

Raperda di DPRD pada prinsipnya sama dengan yang terja
di pada pembicaraan RUU di DPR, yaitu dilaksanakan se
suai dengan tingkatan pembicaraan yang tercantura dalam 
peraturan tata tertibnya.

Yang dibahas dalam sub bab ini adalah pelaksana
an pembahasan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, 
hal ini raengingat bahwa selama ini Kaperda yang berasal 
dari usul prakarsa DPRD belum pernah ada. Yang selama 
ini selalu terjadi ialah Rancangan peraturan daerah 
datang dari pihak Kepala Daerah,

Di dalam praktek pembahasan Raperda di DPRD

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERBANDINGAN FUNGSI DPR ... GALIH NARPUTRO 



56

tingkat I Jawa Timur yang sering terjadi adalah pembahas
an berjalan dengan lancar dan jarang sekali memakan wak-

31tu yang sangat lama , ini jelas sangat berbeda sekali 
dengan situasi pembahasan RUU di DPR yang sering menga- 
lami hambatan bahkan tidak jarang memakan waktu yang sa
ngat lama,

Ada dua faktor yang menyebabkan mengapa pembaha
san Raperda di DPRD lebih lancar dibandingkan dengan pern 
bahasan RUU di DPR. Faktor yang pertama yaitu penguasaan 
teknik dan materi peraturan perundang-undangan yang le
bih baik, Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa 
didalam setiap pembuatan Perda anggota DPRD telah diikut 
kan sejak awal proses pembuatan perda tersebut. Sesuai 
dengan sistem, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala 
Daerah dan DPRD (pasal 13 (1) UU No.5/1974), maka keikut 
sertaan DPRD mulai dari awal dalam proses pembuatan pera 
turan daerah adalah sangat tepat, Dengan ikutserta mulai 
dari awal, maka pikiran dan inisiatif dari DPRD telah 
tertampung dan terolah sejak dini, para anggota DPRD le
bih mengetahui proses perkembangan pembahasan dan lebih 
mengenal serta menguasai materi yang dibahas, Dengan kon 
disi tersebut, maka para anggota DPRD akan lebih mampu 
untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan.

31 awancara dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Tingkat I Jawa Timur, 13 Nopember 1993
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Faktor yang kedua yaitu lingkup wilayah yang di
atur dalam Perda adalah bersifat terbatas, yaitu hanya 
meliputi wilayah tertentu saja, Seperti perda yang diba
has di DPRD Tingkat I Jawa Timur ini adalah perda yang 
hanya berlaku di wilayah daerah Jawa Timur saja, Karena 
itulah, maka permasalahan yang dibahas hanyalah bersifat 
lokal. Ini jelas berbeda dengan wilayah berlakunya un
dang-undang yang bersifat nasional, sehingga tentu saja 
dalam pembuatannya sangat sulit karena permasalahan yang 
muncul sangat beragam. Aspirasi yang ditampung dan disua 
rakan oleh DPR jelas lebih banyak dan lebih kompleks 
jika dibandingkan dengan yang ditampung dan disuarakan 
oleh DPRD. Dengan adanya beban yang lebih ringan, maka 
pembahasan Raperda yang dilakukan oleh para anggota DPRD 
dengan pihak Kepala Daerah pun akan berjalan dengan 
lebih lancar.

Namun yang terpenting dalam pembahasan Raperda 
tersebut adalah adanya keikutsertaan anggota DPRD sejak 
aval proses pembuatan perda, Dengan ikut serta mulai da*-* 
ri awal, maka menurut Susanto S.H. (Kabag, Umum Sekreta- 
riat DPRD Tk. I Jatim) inisiatif dan aspirasi DPRD telah 
tertampung. Ini berarti paling tidak aspirasi rakyat te
lah tertampung dan terolah dalam pembuatan suatu perda.
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PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN
1. Pengesahan Dan Pengundangan Undang-Undang

Apabila suatu rancangan undang-undang telah dise- 
tujui oleh DPR, maka tahap berikutnya adalah pengesahan 
dan pengundangan. Mengingat bahwa lembaga yang melakukan 
pengesahan dan pengundangan adalah diluar DPR, maka per
tanyaan yang mungkin muncul adalah fungsi atau peran apa 
kah yang masih bisa dilakukan oleh DPR berkaitan dengan 
pengesahan dan pengundangan suatu undang-undang ? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dibahas secara 
urut sebagai berikut :

a. Fungsi DPR dalam pengesahan RUU
Setelah suatu RUU mendapat persetujuan DPR, maka 

RUU itu oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada presiden 
untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam rangka pengesahan RUU menjadi undang-undang 
tersebut mungkin timbul pertanyaan, wenangkah Presiden 
mengadakan perubahan-perubahan terhadap RUU yang telah 
disetujui oleh DPR ?

pertanyaan tersebut memang logis, tetapi jawaban- 
nya kiranya memerlukan pen^amatan sejak dipersiapkannya 
suatu RUU. Suatu RUU yang telah selesai dipersiapkan ke~ 
mudian memasuki tahap pembicaraan dalam sidang-sidang 
DPR. Pembicaraan ini dilakukan oleh DPR bersama-sama de
ngan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri

BAB IV
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yang bersangkutan. Maka logisnya suatu RUU yang telah di 
setujui oleh DPR, disetujui pula oleh pemerintah, bahkan 
dalam pembicaraan tingkat IV yang dilakukan dalam sidang 
paripurna DPR, setelah DPR mengambil keputusan untuk me- 
nyetujui suatu RUU, kepada Pemerintah diberikan kesempat 
ann untuk menyampaikan sambutannya*

Dengan tata cara tersebut diatas jelas presiden 
dalam mengesahkan suatu RUU yang telah disetujui DPR men 
jadi undang undang, sudah tidak dapat lagi mengadakan 
perubahan-perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Apabila sampai terjadi presiden melakukan perubah 
an dan kemudian langsung mengesahkannya, maka berarti 
Presiden telah melakukan tindakan yang inkonstitusionil. 
Menurut Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 tiap undang-undang meng 
hendaki persetujuan DPR. Dari ketentuan tersebut jelas, 
bahwa apabila Presiden melakukan perubahan dan tidak me- 
rainta persetujuan DPR, hal itu berarti melanggar ketentu 
an pasal 20 ayat 1 UUD.1945. Dengan alasan ini bisa saja 
DPR memanggil MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna 
meminta pertanggungjawaban Presiden.

Jadi disini jelas DPR masih mempunyai fungsi un
tuk mengawasi tindakan Presiden dalam rangka pengesahan 
suatu RUU. Ini sesuai dengan pendapat Dr.Mr.J.C.T.Simo- 
rangkir, bahwa fungsi DPR yang berhubungan dengan perun
dang-undangan belumlah berakhir dengan telah selesainya 
pembicaraan tingkat IV di DPR. Menurutnya DPR masih
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32harus raelekukan pengawasan terhadap proses selanjutnya .
b. Pungsi DPR dalara pengundangan suatu undang-undang

Setelah RUU disahkan oleh Presiden maka RUU terse
but telah menjadi undang-undang. Akan tetapi hal itu bu-
kan berarti proses legislatifnya telah selesai pula. Tin
dakan pengesahan hanya melahirkan undang-undang, sedang-
kan kekuatan mengikatnya belum ada.

Untuk itulah agar sebuah undang-undang mempunyai
kekuatan mengikat, maka ia harus diundangkan dalara Lem-
baran Negara. Pengundangan itu berdasarkan Keppres Nomor
234 Tahun 1960 dilakukan oleh Sekretaris Negara.
Dengan pengundangan inilah maka asas hukum "setiap orang
dianggap mengetahui hukum" dapat dijalankan.

Uraian diatas adalah merupakan alasan, mengapa
pengundangan adalah termasuk dalam proses legislatif dan

33bukan post legislatif
Lalu apakah yang bisa dilakukan oleh DPR dalam 

rangka pengundangan ini ? Untuk menjawab pertanyaan ini 
saya kembali merujuk pada apa yang dikemukakan oleh ,
Dr.Mr.J,G.T.Simorangkir, bahwa fungsi DPR yang berhubung 
an dengan perundang-undangan tidaklah berakhir dengan te 
lah selesainya pembicaraan tingkat IV di DPR, tetapi DPR

Dr.Mr.J.C.T.Simorangkir, "39 Tahun DPR Dalam 
Sorotan Hukum Dan Deifiokrasi", Sinar Harapan, 20 Septem
ber 1984

 ̂ Philipus M.Hadjon, op.cit., h.25.
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masih harus melakukan pengawasan terhadap proses selan- 
jutnya, Ini berarti bahwa dalam proses selanjutnya, baik 
itu pengesahan maupun pengundangan, DPR masih melakukan 
fungsi pengawasan,

Dalam rangka pengundangan ini, fungsi yang masih 
bisa dijalankan oleh ppR adalah mengawasi apakah UU ter 
sebut telah diundangkan atau belum. Apabila undang-un- 
dang tersebut belum diundangkan dan DPR merasa hal itu 
harus segera dilakukan, maka pada kondisi semacam ini 
DPR harus angkat bicara untuk mengincatkan Pemerintah^.

Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, maka DFR 
dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pasal34 Peraturan Tata Tertib DPR RI 1982/1983. Dengan 
hak ini DPR dapat mempertanyakan kepada Presiden mengapa 
RUU yang telah disetujui tidak segara disahkan dan diun
dangkan atau mengapa Pemerintah melakukan perubahan ter
hadap RUU yang telah disetujui oleh DPR.

Sedangkan mengenai hak untuk meminta keterangan, 
pelaksanaannya masih membingungkan karena tidak jelasny.a 
pengertian kebijaksanaan Pemerintah yang terdapat pada 
pasal 10 Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 1982/1983, 
apakah itu diartikan sebagai semua tindakan pemerintah, 
apakah tindakan tidak mengesahkan dan men^undangkan juga 
terraasuk di dalamnya ataukah yang dimaksudkan hanya seba

^J,C.T.Simorangkir, loc.cit.
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gai tindakan Pemerintah- dalam melaksanakan suatu undang- 

undang. Hal ini perlu untuk diperjelas.

Hak lain yang dapat digunakan oleh DPP ialah hak 

mengajukan pernyataan pendapat berdasarkan pasal ? k rera 

turan Tata Tertib DPR RI Tahun 1982/1933. berdasarkan 

hak ini maka DPR bisa mengingatkan Presiden jika memang 

Presiden bersalah melakukan perubahan terhadap RUU yang 

telah disetujui oleh DPR tanpa meminta persetujuan dari 

DPR.

2.  Pengesahan  Dan Pengundangan J_e.rat.uran Daerah

Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD, maka 

kemudian memasuki tahap berikutnya yaitu pengesahan dan 

pengundangan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, ma

ka pembahasan akan dilakukan sesuai urutan proses antara 

pengesahan dan pengundangan.

a. Fungsi DPRD dalam pengesahan suatu Perda

Berbeda dengan undang-undang, m"ka periandatangan- 

an Perda oleh Kepala Daerah dan DPRD belumlah berarti 

pengesahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU No.5/1974, 

maka dalam hal-hal tertentu Perda harus di.sahkan oleh 

pejabat yang berv/enang, dalam hal ini Menteri Dalam 

Negeri bagi daerah tingkat I dan Gubernur bagi'daerah 

tingkat II. Khusus mengenai pengesahan Perda tentang pa- 

jak daerah, berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 1 Pe- 

bruari 1967 yang berwenang mengesahkan adalah Mendagri,

i
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baik itu pada daerah tingkat I maupun bagi daerah ting
kat II.

Mengenai Perda yang memerlukan pengesahan, krite 
rianya ada dalam penjelasan umum UU No,5/1974 pada butir 
ke enan tentang pengawasan, yaitu sebagai berikut :

pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala
Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan
adalah yang :
(a) menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rak 

yat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perin- 
tah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang di 
tujukan langsung kepada rakyat;

(b) mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kuru 
ngan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang di 
tetapkan dalam Peraturan Daerah;

(c) memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak 
atau retribusi Daerah;

(d) menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui 
oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, 
misalnya: mengadakan hutang-piutang, menanggung 
pinjaman, mengadakan Perusahaan Daerah, menetap
kan dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain,

Dengan melihat ketentuan tersebut dapatlah dikata 
kan pada prinsipnya tiap Perda menghendaki adanya penge
sahan dari Pejabat yang berwenang. Ini sangat terasa ji
ka kita hubungkan dengan maksud pengawasan yang dilaku
kan oleh pejabat yang berwenang,

Kalau pejabat yang berwenang dalam tempo tiga bu- 
lan tidak mengambil suatu keputusan mengesahkan atau me- 
nolak Perda, maka Perda itu dapat dijalankan, Jangka 
waktu tersebut dapat diperpanjang tiga bulan lagi dengan 
memberitahukannya kepada Pemda yang bersangkutan sebelum 
jangka waktu yang pertama berakhir.
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Apabila pejabat yang berwenang menolak untuk me- 
ngesahkan, maka penolakan itu harus disertai dengan 
alasan-alasannya, Terhadap penolakan tersebut dalam jang 
ka waktu satu bulan terhitung sejak pemberitahuan, pemda 
setempat dapat mengajukan keberatan kepada pejabat se- 
tingkat lebih tinggi dari pejabat yang menolaknya.

Dari data yang diperoleh, sampai saat ini belum 
pernah terjadi penolakan dari Mendagri terhadap Perda 
yang dibuat oleh Pemda Tingkat I Jawa Timur. Hal ini 
karena pembuatan Perda tersebut dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berbeda dengan undang-undang, maka penandatangan- 
an Perda dilakukan oleh dua orang yaitu Kepala Daerah 
dan Ketua DPRD, Berdasarkan pasal 44 UU No,5/1974 jo 
pasal 104 Peraturan Tata Tertib DPRD Tk.I Jatim Tahun 
1990, maka penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala 
Daerah dulu baru kemudian oleh Ketua DPRD. Berdasarkan 
ketentuan tersebut Ketua DPRD dapat melakukan pengawasan 
dengan cara memeriksa apakah Raperda tersebut masih sama 
dengan yang telah disetujuinya sebelum Ketua DPRD menan- 
datangani Raperda yang telah ditandatangani oleh Kepala 
Daerah itu, Pengawasan semacam ini tidak bisa dilakukan 
oleh DPR karena undang-undang hanya ditandatangani oleh 
Presiden saja,

Pengawasan lainnya ialah dengan menggunakan hak 
mengajukan pertanyaan anggota DPRD berdasarkan pasal 29
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(1) huruf b UU No,5 Tahun 1974 jo pasal 8 Peraturan Tata 
Tertib DPRD Tk.I Jatim Tahun 1982/1983. Berdasarkan hak 
ini DPRD berhak menanyakan kepada Kepala Daerah mengapa 
suatu Raperda yang telah disetujui tidak segera ditanda- 
tangani, tidak segera disahkan, tidak segera diundangkan 
ataupun mengapa Kepala Daerah melakukan perubahan terha
dap Raperda yang telah disetujui oleh DPRD tanpa raeminta 
persetujuan DPRD.

Sedangkan mengenai hak meminta keterangan, dalam 
pelaksanaannya masih membingungkan karena belum jelasnya 
pengertian kebijaksanaan Kepala Daerah. Untuk itu aturan 
Tata Tertib tersebut perlu untuk diubah, diperjelas 
rinciannya.

Pengawasan lain dari DPRD ialah dengan mengguna- 
kan haknya untuk mengajukan pernyataan pendapat. Memang 
di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Tk.I Jatim tidak di 
jelaskan dalam bentuk apa pernyataan pendapat itu diwu- 
judkan, akan tetapi dalam prakteknya hal itu berupa pe- 
ringatan DPRD Tk.I Jatim terhadap Kepala Daerah jika me 
mang terbukti Kepala Daerah melakukan k e s a l a h a n - ^ .  ^isal 
nya bila Kepala Daerah melakukan perubahan terhadap Ra
perda yang telah disetujui oleh DPRD tanpa meminta perse 
tujuan DPRD.

Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Tingkat I Jawa Timur, 13 Nopember 1993.

i
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fe. Fungsi DPRD dalam 'engundangan suatu Perda

Perda diundangkan dengan menempai.kannya dalam Lem 

baran I^erah, Perda mempunyai kekuatan hUkum dan mengi- 

kat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Be rd as a rk an  p- i sa l  40 angka (3)  dan (4)  Perda  yang 

tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal*1 

yang ditentukan dalam Perda, sedangkan Perda yang memer

lukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal pengundangan 

atau •oada tanggal yang ditentukan dalam Perda itu sen- 

diri.

Seperti halnya undang-undang,suatu Perda yang te

lah rr.endapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan 

telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka di bawah 

Perda itu di sebelah kiri dicantumkan keter;>r.gan adanaya 

pengundangan itu, Juga ada nama pejabat yang melakukan 

pengundangan, yaitu sekretaris Wilayah Daerah,

Fungsi yang masih bisa dilakukan oleh DPRD dalam 

rangka pengundangan ini adalah melakukan pengawasan agar 

pengundangan itu segera dilakukan, Hal ini sangat pen- 

ting terutama apabila kebutuhan akan Perda tersebut sa

ngat mendesak. Bila pengundangan itu tak segera dilaku

kan, maka DPRD bisa mengingatkan pihak Kepala Daerah 

untuk segera mengundangkannya^.

■zc
’Vawancara dengan Kepala Bagian Urr.um ^ekretUriat

DPRD Tingkat I Jawa Timur, 13 Nopem^er 1°93.
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BAB V 
PENUTUP

1. Keainrpulan
Dari pembahasan yang dilakukan dalam bab II, ill, 

dan IV dimuka, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil yaitu :
a. Bahwa fungsi medewetgeving dari DPR belumlah beker 

ja sepenuhnya. Keikutsertaan DPR dalam tahap per- 
siapan pembuatan RUU hanya terbatas pada pembuatan 
RAPBN saja. Ini jelas sangat berbeda dengan DPRD. 
DPRD dalam tahap persiapan pembuatan Eaperda telah 
diikutsertakan sejak dini, Walaupun kedua-duanya 
balk DPR maupun DPRD belum pernah mengajukan usul 
prakarsa, akan tetapi jelas kondisi DPRD lebih 
baik. Alasannya seperti diuraikan diatas, bahwa 
DPRD telah diikutsertakan sejak awal proses pembu
atan Perda. Dengan keikutsertaan sejak dini, maka 
berarti DPRD telah dapat menyalurkan inisiatifnya, 
telah dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Ini dapat 
dikatakan DPRD telah menyampaikan prakarsanya, wa
laupun hal itu bukan prakarsa raurni untuk mengaju
kan sebuah Raperda.

b, Berkaitan dengan adanya perbedaan keikutsertaan se 
jak awal dalam pembuatan rancangan peraturan perun 
dang-undangan, maka hal itu terasa akibatnya dalam 
pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-
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undangan, Dengan adanya keikutsertaan sejak awal 
dari anggota DPRD dalam pembuatan Raperda, maka pem 
bahasan Raperda yang dilakukan di DPRD pun menjadi 
terasa lancar dan bebas dari tekanan pihak Kepala 
Daerah, Hal ini terjadi karena pada tahap-tahap 
awal sebelum pembicaraan di DPRD telah terjadi pem
bicaraan dan kompromi antara DPRD dengan Kepala Dae 
rah. Disamping itu faktor luas wilayah, tingkat he- 
terogenitas permasalahan yang dihadapi, serta aspi- 
rasi yang ditampung dan diemban oleh DPRD jauh le
bih ringan daripada yang jadi beban DPR.
Faktor lain yang seringkali mengganggu dan mempenga 
ruhi jalannya pembahasan RUU di DPR adalah kepen- 
tingan politik pemerintah. Inilah yang seringkali 
membuat pembahasan yang dilakukan DPR menjadi ku
rang mantap,
Ditinjau dari sistera, maka kedudukan DPRD yang juga 
merupakan Pemerintah Daerah disamping Kepala Daerah 
jelas mempunyai keterkaitan yang erat, lebih erat 
dibandingkan hubungan antara DPR dengan Pemerintah,

c. Setelah pembicaraan tingkat IV baik di DPR maupun 
di DPRD, maka fungsi DPR dan DPRD dalam hubungannya 
dengan peraturan perundang-undangan menjadi berubah 
akan tetapi masih termasuk dalam proses legislatif, 
Setelah pembicaraan tingkat IV, maka DPR tidak lagi 

ikut aktif dalam proses pengesahan dan pengundangan.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERBANDINGAN FUNGSI DPR ... GALIH NARPUTRO 



69

Akan tetapi DPR mulai menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap proses legislatif selanjutnya, baik itu 
pengesahan maupun pengundangan. Demikian juga yang 
terjadi pada DPRD Tk.I Jawa Timur.
Kenyataan ini adalah merupakan bukti bahwa di dalam 
fungsi ikut serta membuat peraturan perundang-un- 
dangan yang dimiliki DPR maupun DPRD terdapat fung
si pengawasan {juga. Dengan kata lain fungsi ikut 
serta membuat peraturan perundang-undangan berjalan 
bersamaan dengan fungsi pengawasan.

2. Saran
Berdasarkan perabahasan dalam bab II, III, dan TV, 

serta kesimpulan yang sudah ditarik, maka saran-saran 
yang dapat diajukan guna mengatasi permasalahan yang ada 
adalah sebagai berikut :

a. pasal 5 UUD 1945 menyatakan bahwa, Presiden meme- 
gang kekuasaan untuk membentuk undang-undang de-r 
ngan persetujuan DPR, Berdasarkan hal ini kiranya 
bagi DPR tidak usah terlalu dituntut harus bisa 
mengajukan usul inisiatif. Yang paling penting 
bagi DPR adalah raeningkatkan kemampuannya dalam 
pembahasan RUU yang berasal dari Pemerintah.
Untuk meningkatkan kemampuan tersenut, hendaknya 
hal itu dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh 
DPRD Tk,I Jatim, yaitu dengan cara mengikutserta- 
kan anggcta DPR sejak awal penyusunan suatu RUU.
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Dengan keikutsertaan sejak awal tersebut, maka ini
siatif serta aspirasi anggota DPR telah tertampung 
dan terolah sejak awal proses penyusunan suatu RUU, 
Disamping itu dengan ikut serta sejak awal, maka 
anggota DPR akan lebih menguasai materi yang sedang 
dibahas.
Agar kondisi tersebut bisa terwujud, maka peraturan 
Tata tertib DPR harus dirubah, ditambah dengan 
ketentuan yang menyatakan bariwa, DPR harus diikut
sertakan sejak awal penyusunan RUU yang berasal 
dari Pemerintah.

b. Perlunya dibentuk semacam konsultan (staf ahli) 
yang dapat dimintai pertimbangan oleh anggota DPR 
maupun DPRD. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengha- 
dapi suatu masalah tertentu dalam pembahasan suatu 
RUU atau suatu Raperda, maka para wakil rakyat 
dapat memutuskan langkah apa yang terbaik yang 
harus dilakukan*

c. Dengan melihat kenyataan yang selama ini terjadi, 
maka perlu juga masyarakat dilibatkan secara tidak 
langsung dalam pembahasan suatu RUU atau dengan me- 
nyiarkan jalannya pembahasan suatu RUU kepada masya 
rakat melalui mass media. Diharapkan dengan cara 
ini akan muncul tanggapan dan aspirasi dari masyara 
kat yang berguna bagi kesempurnaan suatu undang-un 
dang maupun Perda, Agar peristiwa UU No.14 Tahun
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1992 tidak terulang lagi* Jika saja pembahasan RUU 
tersebut (UULLAJ) diberitakan melalui mass media, 
maka mungkin akan raengalir tanggapan dan aspirasi 
dari masyarakat yang berguna bagi kesempurnaan 
undang-undang tersebut, sehingga tidak perlu lagi 
ada penundaan masa berlakunya karena undang-undang 
tersebut telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

d. Agar kualitas dari tiap-tiap wakil rakyat ditingkat 
kan. Ini dapat dilakukan oleh organisasi sosial 
politik peserta Pemilu terhadap calon-calonnya yang 
akan duduk sebagai wakil rakyat. Misalnya seperti 
konsep fraksi ABRI yang telah menyiapkan wakil- 
wakilnya secara berjenjang, serta memberikan pendi- 
dikan (tempaan) kepada calon-calonnya sebelum 
duduk sebagai wakil rakyat.
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