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Abstrak 

Kajian  yuridis terhadap masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia, berdasarkan judul tersebut dapat ditarik suatu 

permasalahan mengenai Apa yang menjadi kendala  dalam pengaturan masa 

jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? dan Bagaimana 

pengaturan masa jabatan pimpinan DPD RI?. Penelitian ini diharapkan 

mampu menambah refrensi dalam pembelajaran hukum tata Negara khusunya 

tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual. Jabatan pimpinan DPD termasuk jabatan politik 

yang mengikuti siklus pemilihan umum limaTahun yang dianut oleh 

Indonesia.  

 

 Kata kunci: Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah  

Abstract 

 

Judicial review of the term of office of the Regional Representaive Council of 

Republic Indonesia, based  on the title can be drawn a problem as the wheter 

the obstacles in the arranggment of tenure of chairman of the Regional 

Representative Council and how the arrangement of the term of office of the 

Regional Representative Council. This research is expected to be able to add 

refrence in the study of Constitutional law, especially about council 

reprecentative. This research uses normative legal methods with statue 

approach and conceptual approach. Positions of the regional council of 

representative include political positions that follow the five year electoral 

cycle adopted by Indonesia.  

 

Key word: positionnof the Regional Representative Council 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengenai penyelenggaraan Negara dilakukan dengan mempertegas kekuasaan dan 

wewenang-wewenang lembaga-lembaga Negara, mempertegas batas-batas kekuasaan 

lembaga Negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan 

Negara. 

Deny Indrayana mengatakan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) merupakan salahsatu langkah untuk melakukan reformasi lembaga 

legislatifterutama dengan tidak jelasnya posisi dan peran Utusan Daerah dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan UUD 1945.
1
 

Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saat ini menjadi 

pengurus Partai.Hal ini sangat mengkhawatirkan banyak pihak termasuk penyusun 

sendiri. Pasalnya, hal ini akan membuat Dewan perwakilan Daerah (DPD) melenceng 

dari tujuan dan fungsinya diparlemen dan eksistensi  Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) itu sendiri, banyangkan saja dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah, 70 

anggotanya merapat ke Partai Hanura.  

Kalau Dewan Perwakilan Daerah dikuasai partai politik tertentu, hakikat 

Perwakilan Daerah ini akan cacat karna hakikat Dewan Perwakilan Daerah untuk 

mewakili kepentingan-kepentingan daerah, bukan mewakili kepentingan-kepentingan 

                                                           
1
Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, 

Jakarta, hlm. 372. 
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Partai politik, seharusnya keanggotaan/kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah di 

isi oleh orang-orang non parpol/independen, sebab kalau yang dari non parpol mereka 

akan bekerja tanpa adanya tekanan dari parpol tempat mereka bernaung, seperti 

terjadinya negosiasi-negosiasi partai politik dan jelas kepentingan-kepentingan partai 

sudah pasti akan lebih luas, mendominasi dalam keanggotaan atau kepemimpinan 

Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri.  

Oleh karena tidak diaturnya masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam Undang-Undang Majelis Perwakilan 

Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut dengan MD3  menjadi penyebab 

perpecahan dalam internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mendorong pengaturan 

masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dalam Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa 

pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi dua setengah tahun 

(2,6 bulan) yang sebelumnya memegang jabatan selama lima tahun.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai 1.Apa yang menjadi kendala 

dalam pengaturan masa jabatan pimpinan DPDRI? 2. Bagaimana pengaturan masa 

jabatan pimpinan DPD RI?  

Adapun Tujuan dan Manfaat dalam penelitian ini adalah 1.Untuk mnganalisa 

kendala dalam pengaturan masa jabatan Pimpinan DPD RI dan 2.Untuk menganalisa 

bagaimana pengaturan masa jabatan pimpinan DPD RI.Manfaat, 1. Akademis: 
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penelitian ini diharapkan mampu menambah refrensi dalam pembelajaran Hukum 

Tata Negara khususnya tentang DPD RI. 2. Praktis: penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi acuan penyelenggaraan kenegaraan khususnya dalam sengketa Pimpinan 

DPD RI.  

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum 

Normatif dengan pendekatan: 1.  Perundang-undangan (statue approach), 2. 

Pendekatan Konseptual (conseptual Approach). Sumber dan jenis bahan hukum yang 

digunakan adalah sumber hukum kepustakaan, dimana untuk mendapatkan 

mendapatkan bahan hokum dengan mengadakan penelitian kepustakaan berupa 

buku/litertur, dokumen dan peraturan perundang-undangan.Jenis bahan hokum yang 

digunakan adalah 1.Bahan hukum primer, bahan hokum primer adalah bahan yang 

bersumber pada perundang-undangan.2 bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang 

diperoleh dari bahan hukum primer (Library Research).Teknik  memperoleh bahan 

hukum dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan bacaan 

yang terkait dengan bagahn hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan sifat 1.Analisis deskriptif, yaitu menganalisis 

berkeinginan untuk memberikan gambaran atas objek dan subjek yang diteliti. 2. 

Analisis perspektif, yaitu memberikan argmentasi terhadap hasil penelitian. Hal ini 

untuk memberikan preskripsi atas benar atau salahnya atau apa yang seyogyanya 

menurut hokum fakta atau peristiwa hokum dari hasil penelitian.    
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I. PEMBAHASAN 

A. Kendala dalam Pengaturan Masa Jabatan Pimpinan DPD RI 

Munculnya perebutan kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia selanjutnya ditulis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan masalah 

ketatanegaraan serius yang perlu ditemukan solusinya. Keberadaan dua kubu 

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentu akan menyandera kinerja lembaga 

perwakilan kedaerahan itu. Bahkan bukan tidak mungkin menyebabkan tidak bekerja. 

Setidaknya keributan dalam sidang paripurna tanggal 11 April lalu memberikan 

gambaran buruk terhadap masa depan lembaga hasil reformasi konstitusi itu. 

sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

saat ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan partai politik, hal ini dibuktikan 

dengan mayoritas kepentingan pimpinan utusan daerah ini belakangan masuk menjadi 

anggota partai politik. Bahkan, ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru 

Oesman Sapta Odang merupakan Ketua Umum Partai Hanura.Tak mengherankan 

jika tindak-tanduk mereka lebih kental memperjuangkan kepentingan partai daripada 

menyuarakan aspirasi daerah yang mereka wakili. 

Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) menunjukkan betapa lembaga ini telah keluar dari niat pembentukannya.Para 

utusan daerah itu tetap memaksakan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) meski hal tersebut melawan putusan Mahkamah Agung (MA). Ironisnya 

terpilihnya Oesman Sapta Odang hanya berselang enam hari setelah Mahkamah 

Agung (MA) meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencabut peraturan Dewan 
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Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) No. 1 Tahun 2017 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI). Dalam uji materi 

terhadap Tatib tersebut, Mahakamah Agung menyebutkan peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Keputusan para senator mengocok ulang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) menimbulkan kecurigaan.Apalagi selama ini peraturan Tata Tertib diubah 

dengan mengutak-atik masa jabatan pimpinan.Akibatnya, muncul kesan bahwa 

jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini bergilir.Bahwa lembaga ini 

tak terlepas dari tarik ulur kepentingan.Itu sebabnya sulit membantah bahwa 

terpilihnya Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura bebas dari 

kepentingan partai politik. 

Bergesernya peran ini telah keluar dari semangat awal pembentukan DPD 

yang semestinya diisi melalui jalur perorangan (independent). Senator daerah 

mestinya focus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak terserap oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  

Kiprah lembaga ini nyaris minim prestasi, karena itulah masyarakat di daerah 

tidak merasakan manfaat keberadaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 

seharusnya Mahakamah Agung tidak melakukan pelantikan terhadap pimpinan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru. Apalagi tata tertib yang mengatur 

pengaturan masa jabatan pimpinan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) 
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sendiri.Hal ini sekaligus untuk menjaga lembaga ini tidak dicemari oleh kepentingan 

segelintir individu. 

Sebenarnya konflik ini bersumber dari dua aturan, yaitu peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI)  Nomor 1 tahun 2017 tentang tata 

tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengatur tentang jabatan masa 

pimpinan selama 2,5 tahun, namun putusan Mahkamah Agung bernomor 

20P/HUM/2017 menyebutkan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) boleh 

menjabat selama lima tahun. 

Putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat. Tidak ada 

upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan uji materi yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan MA 

Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (Perma 1/2011) bahwa terhadap putusan 

uji materi, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.  

Dalam hal uji materi ini menurut Pasal 6 Perma 1/2011, jika MA berpendapat 

bahwa permohonan uji materi itu beralasan karena peraturan yang diuji tersebut 

bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat 

lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut.  

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) 

peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan 

pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. 
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Terlihat dalam ketentuan Pasal 6 tersebut bahwa inti dari putusan MA adalah 

menyatakan dengan tegas bahwa suatu peraturan tidak sah atau tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku).Perihal perintah kepada instansi yang 

bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan merupakan 

konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung 

(MA). 

Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus 

diambil oleh Badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut.Pencabutan itu 

harus dilakukan segera.Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, peraturan 

yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 

Agung (MA), tidak lagi dapat diberlakukan. 

Dalam proses pengujian Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, 

Putusan MA-RI Nomor 38P/HUM/2017 telah membatalkan Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan 

tersebut pada intinya dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Sedangkan Putusan MA-RI Nomor 20P/HUM/2017 merupakan putusan yang 

membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Di dalam 

putusan ini, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 

Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Basis persoalan di dalam 

kedua Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di atas 
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hampir persis sama, yakni pengaturan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia (DPD RI) selama 2,5 tahun.  

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat 

bahwa kepemimpinan Oesman Sapta Odang sah lantaran menurut beliau sifar putusan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materi berbeda. Lebih 

lanjut beliau menegaskan kekisruhan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini jika 

dilihat dari sudut perundang-undangan sebenarnya disebabkan oleh mekanisme uji 

materil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2
 

Proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

(DPD RI) yang dilaksanakan pada dini hari tanggal 4 April 2017 jelas tidak sah. 

Pelaksanaan pemilihan tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum karena peraturan 

yang dijadikan dasar pemilihan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui 

Putusan Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM/2017.Dalam putusan tersebut 

Mahkamah Agung  membatalkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 karena 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011.  

Oleh karena proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan  Daerah (DPD) 

tersebut merupakan tindakan yang tidak sah karena berlawanan dengan hukum, maka 

pelantikan terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) “baru” itupun 

menjadi tidak sah. Pelanggaran hukum lainnya yang lahir dari tindakan yang sudah 

                                                           
2
Diunduh pada laman http://nasional.kompas.com/read/2017/04/05/lantik .pimpinan.DPD. 
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keliru sejak awal adalah kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk 

memandu proses pengucapan sumpah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD).  

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tindakan Wakil Ketua Mahkamah 

Agung (MA) ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 260 ayat (6) UU 

MD3.Pasal itu dengan tegas mengatur bahwa hanya Ketua Mahkamah Agung (MA) 

lah yang dapat melakukan pelantikan (pengucapan sumbah jabatan) pimpinan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan Pasal 260 itu sejalan dengan Pasal 253 ayat (1) 

Undang-Undang MD3 bahwa Ketua Mahkamah Agung (MA) melantik anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih. Jadi, hanya Ketua Mahkamah Agung 

(MA) yang berhak untuk melakukan pelantikan, bukan yang lain.  

B. Kajian Tentang Masa Jabatan Pimpinan DPD RI dan Analisisnya 

Bagi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), pembentukan tata tertib baru 

yang mengatur pemangkasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD (MD3). Pendapat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu seolah-

olah perihal masa jabatan pimpinan diatur dalam UU MD3. 

tidak satu pasal pun dalam UU MD3 yang dapat dimaknai sebagai ketentuan 

untuk membatasi masa jabatan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), baik 

bertugas hingga 5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Tanpa dasar hukum yang jelas dalam 

UUD 1945 dan UU MD3, pemangkasan terhadap masa jabatan pimpinan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dapat bersifat inkonstitusional. 
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Inkonstitusional pemangkasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) itu semakin terasa ketika diatur berdasarkan tata tertib DPD yang 

baru.Tata tertib DPD hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan pimpinan 

berdasarkan Pasal 260 ayat (7) UU MD3.Pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD 

bukanlah bagian dari konsep mekanisme pemilihan. 

Tanpa dasar hukum yang tegas itu, keributan terkait pemangkasan masa 

jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dihentikan.Jika keributan 

itu berlarut, bukan tidak mungkin publik mulai gusar dan mempertanyakan kinerja 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jangan sampai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

berakhir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dianggap gagal mewakili 

aspirasi masyarakat. 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) didukung dan diperkuat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan 

paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi 

daerah.Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan upaya 

menampung prinsip perwakilan daerah. 
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Pemilhan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. 

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang 

Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, yakni 

Pasal 6A mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 19 ayat 

(1) mengatur pemilihan anggota DPR, serta Pasal 22C ayat (1) yang mengatur 

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Dalam UUD 1945, satu-satunya ketentuan tentang masa jabatan berada pada 

Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan wakilnya 

hanya dapat menjabat lima tahun (untuk dua kali periode). Sepanjang Presiden 

dan/atau wakilnya tidak melanggar konstitusi berdasarkan Pasal 7B ayat (1) UUD 

1945, maka masa jabatannya tidak dapat dipangkas.Ketentuan itu disebut sebagai 

masa jabatan tetap (fixed term of office) yang dianut dalam sistem pemerintahan 

presidensiil. 
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II. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Adapun yang menjadi kendala dalam pengaturan masa jabatan pimpinan DPD 

RI adalah adanya fenomena ketatanegaraan yang tidak diatur dalam Undang-

Undang yang berkaitan dengan fungsi parlemen, yang berdampak adanya 

dualisme kepemimpinan sebagai konflik internal DPD RI. Keadaan tersebut 

ditandai dengan Mahkamah Agung RI yang membatalkan Tata Tertib tentang 

masa jabatan Pimpinan DPD RI menjadi dua setengah tahun kemudian 

melantik Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan DPD RI menjadi salah satu 

kendala dalam pengaturan masa jabatan pimpinan DPD RI. 

2. Mengacu pada Pasal 6A dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pemilihan Umum 

dilaksanakan sekali dalam lima tahun untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, DPR, DPD, dan DPRD maka jabatan pimpinan lembaga-lembaga 

negara tersebut mengikuti siklus pemilu. Dengan demikian pengaturan masa 

jabatan pimpinan DPD dari aspek konstitusi berlaku ketentuan yang sama 

dengan lembaga-lembaga yang lain yaitu lima Tahun. 
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Saran 

1. Fungsi kelembagaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) perlu diperjelas. Dan selain 

untuk menerapkan mekanisme cheks and balances, sebaiknya sistim bikameral 

yang diterapkan di indonesia lebih memperhatikan kepada kemauan dan 

partisipasi seluruh rakyatnya yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) sebagai perwakilan dari daerah-daerah di indonesia. Dengan kata lain 

sebaiknya pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kepentingan daerah agar 

usul yang diajukan oleh DPD yang menguntungkan bagi daerah yang diwakilkan, 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga  harus meningkatkan tingkat kinerjanya  

dengan ‘high profile’ di segala bidang di mata publik, dan sebaiknya juga bagi 

seluruh anggota  Dewan Perwakilan Daerah sebaiknya mengalihkan sasaran 

kritik, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang merasa disaingi oleh Dewan 

Perwakilan Daerah, tetapi justru aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan 

sesuai dengan kewenangannya.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat harus diperlakukan sebagai partner, bukan saingan. 

Konflik di Dewan perwakilan Daerah (DPD) yang terjadi  sebaiknya perlu 

dilakukan konsolidasi baik secara politik maupun secara yuridis untuk 

menghindari perpecahan yang berkepanjangan, Mengingat kondisi lembaga 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI saat ini yang terbelah yang menyebabkan 

kinerja terganggu. Jika tidak, lebih baik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

dibubarkan daripada menjadi alat politik yang tidak bisa bertanggung jawab dan 

hanya akan menyebabkan kerugian Negara. 
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