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ABSTRAK 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga 
perwakilan daerah yang memiliki 3 fungsi utama dalam menjalankan kinerjanya. 
Ketiga fungsi tersebuta adalah fungsi Legislasi, fungsi pengawasan, Fungsi 
budgeting. Dari ketiga fungsi tersebut fungsi yang paling utama adalah fungsi 
legislasi. Yang mana fungsi ini adalah salah satu fungsi DPRD untuk membuat 
suatu peraturan perundang-undangn dalam bentuk suatu peraturan daerah (Perda). 
Dalam pembuatan suatu perda ini DPRD juga memiliki hak yang melakukan 
inisiatif perda selain dari inisiatif eksekutif. Dalam penelitian kali ini penulis 
melakukan penelitian terhadap kinerja DPRD kota Surabaya dalam menjalankan 
fungsi legislasinya. Penilaian fungsi legislasi ini dilaihat dari peraturan daerah 
yang telah dihasilkan selama 5 tahun menjalankan tugas mereka. Dalam 5 tahun 
kinerja DPRD kota Surabay telah mengahasilkan Perda sebanyak 52 perda yang 
kesemuanya itu adalah inisiatif dari eksekutif. Selama ini fungsi legislasi selalu 
menjadi salah satu indikator berhasil aatau tidaknya sutau kinerja dari DPRD. 
Dengan perda yang dihasilkan oleh DPRD kota Surabaya periode 2004-2009, 
muncul banyaknya anggapan bahwa fungsi legisalsi DPRD kota Surabaya tidak 
maksimal. Ketidak maksimalan itu selain dilihat dari jumalh perda yang ada juga 
dinilai dari tidak adanya inisiatif yang datang dari DPRD kota Surabaya. Padahal 
DPRD adalah wakil dari rakyat yang mana dalam menjalankan kerjanya harus 
berdasarkan juga untuk kepentingan masyarakat. Inisiatif DPRD dalam pengajuan 
raperda membuat banyak anggapan bahwa DPRD masih saja berfungsi sebagai 
rubber stamp terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya. 
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