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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat dua simpulan yaitu simpulan 

umum yaitu simpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum merupakan 

simpulan yang mencakup pembahasan dari seluruh rumusan masalah, sedangkan 

simpulan khusus merupakan simpulan yang hanya mencakup setiap rumusan 

masalah. 

5.1.1 Simpulan Umum 

Proses menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat oleh DPD pada 

Program Legislasi Nasional dipengaruhi oleh tiga pihak yang saling mendukung 

satu sama lain dalam menghasilkan kualitas usulan RUU PROLEGNAS yang 

optimal, tiga pihak tersebut yaitu anggota DPD, kantor perwakilan DPD di daerah 

dan konstituen yang berkedudukan di daerah pemilihan seperti di Provinsi Jawa 

Barat. Fungsi dan tugas yang ditanggung oleh ketiga pihak tersebut, masing-

masing berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya, anggota DPD 

memiliki fungsi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat dan 

mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke daerah, 

kantor perwakilan DPD di daerah memiliki fungsi untuk membantu dan 

mempersiapakan seluruh rancangan dan persiapan yang dibutuhkan anggota DPD 

saat melaksanakan kunjungan kerja serta mengemban tugas untuk 

bertanggungjawab melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan proses 

penyerapan aspirasi di daerah, sedangkan konstituen memiliki fungsi untuk 

memberikan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan dan 

konstituen mengemban tugas untuk menjadi pihak yang senantiasa kooperatif dan 

inisiatif memberikan masukan dan aspirasi yang dibutuhkan oleh DPD. Ketiga 

pihak tersebut saling melengkapi, sehingga memberikan hasil yang optimal untuk 

menyusun RUU PROLEGNAS yang berkualitas dalam rangka menyampaikan 

aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh DPD pada Program Legislasi 

Nasional.   

 



110 

 

Muhamad Saepul Akbar, 2018 
PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis berdasarkan rumusan 

masalah yang diusung dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang diperoleh, 

sebagai berikut:   

1) Upaya DPD dalam menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat adalah melalui 

empat upaya yang ditinjau berdasarkan kondisi faktual masyarakat Provinsi 

Jawa Barat, di antaranya yakni: 1) pendekatan yang digunakan untuk 

menyerap aspirasi; 2) variasi program dalam menyerap aspirasi; 3) penentuan 

indikator keberhasilan pada batas minimal; dan 4) pola sosialisasi program 

penyerapan aspirasi.  

2) Hasil yang dicapai DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat 

dalam PROLEGNAS yakni tidak terlepas dari akses birokrasi yang mudah 

disertai dengan pengetahuan konstituen terhadap akses tersebut serta 

kurangnya pemanfatan kantor perwakilan DPD di daerah oleh konstituen 

akibat ketidaktahuan akan kehadiran serta fungsi kantor tersebut, dan 

berimpilkasi pada tingkat keberhasilan pencapaian DPD berdasarkan indikator 

pencapaian secara personal yang hanya sebesar 50%, selama periode DPD 

2014 s.d 2019 belum melahirkan satupun UU atas nama prakarsa DPD namun 

telah membantu memberikan pandangan, pertimbangan, dan aspirasi yang 

bersumber dari masyarakat Jawa Barat pada UU prakarsa DPR yakni UU No. 

9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta DPD berhasil mengusulkan 2 

RUU dalam RUU PROLEGNAS prioritas yang bersumber dari aspirasi 

masyarakat Jawa Barat baik RUU Wawasan Nusantara dan RUU Ekonomi 

Kreatif dan ke-2 RUU tersebut masih dalam pembahasan hingga saat ini, 

minimnya produk DPD yang dihasilkan akibat kualitas aspirasi yang rendah 

dan merupakan impilkasi dari partisipasi masyarakat yang belum optimal. 

3) Faktor penghambat dalam menyerap aspirasi dalam kegiatan kunjungan kerja 

yakni akses geografis yang sukar dan jumlah penduduk yang banyak 

sedangkan faktor pendukung proses menyerap aspirasi, di antaranya pola 

komunikasi bersama konstituen yang sudah baik, memiliki pola persiapan 

program yang baik dan adanya mekanisme laporan yang jelas. Kemudian, 
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faktor penghambat peran DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat 

Jawa Barat yakni keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD, kurang 

berperannya pimpinan DPD, dan posisi DPD menjadi pihak ke-2 dalam 

legislasi setelah DPR serta yang menjadi faktor pendukung peran DPD dalam 

menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat yakni dukungan rakyat. 

Evaluasi dan upaya jangka pendek yang ditempuh oleh DPD melalui 

penambahan anggaran kunjungan kerja dan perubahan pendekatan kepada 

konstituen, sedangkan upaya jangka menengah dan panjang dengan 

melakukan agenda lobbying politik dan membangun komunikasi yang lebih 

kepada DPR, serta melaksanakan express aggrement, dan meningkatkan daya 

jual DPD kepada Konstituen. 

    

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka memunculkan suatu implikasi 

yang bertujuan untuk menyempurnakan atau memaksimalkan kegiatan 

menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh DPD pada Program 

Legislasi Nasional. 

1) Ilmu Pengetahuan 

Pengetahuan mengenai teori sistem bikameral khususnya di Indonesia tidak 

terbukti dalam praktik ketatanegaraan, karena DPD sebagai kamar kedua 

setelah DPR hamper kehilangan fungsi legislasi yang utuh dan hal ini tidak 

sejalan dengan  harapan hadirnya DPD dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. 

2) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

Program Legislasi Nasional harus dijadikan sebagai momentum menunjukkan 

keberhasilan DPD sebagai salah satu lembaga negara dalam memberikan 

pertanggungjawaban secara moril dan politis kepada konstituen di daerah 

pemilihannya.  

3) Kantor Perwakilan DPD di Daerah 

Kantor perwakilan DPD di daerah memiliki peran langsung yang dapat 

mengoptimalkan fungsi DPD khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat 

dan kantor perwakilan DPD di daerah menjadi instrumen penting yang mampu 
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memahami kondisi wilayah daerah pemilihan sehingga jauh lebih memahami 

prosedur teknis yang mampu meningkatkan kapasitas kapabiitas dari DPD.  

4) Konstituen 

Konstituen selaku pihak yang memilih para anggota DPD memiliki peran 

yang strategis dalam mengarahkan arah dan tujuan DPD pada masa 

mendatang dengan memilih secara selektif anggota dewan baik DPR dan DPD 

yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang tepat untuk mewakili suara 

konstituen,  

5) Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan selaku disiplin ilmu yang mengajarkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik bagi peserta didik memilki 

kapasitas yang tepat bagi pengingkatan pencerdasan dalam politik dan 

pemahaman kehidupan bernegara khususnya pada lembaga tinggi negara. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka memunculkan suatu 

rekomendasi yang bertujuan untuk menyempurnakan atau memaksimalkan 

kegiatan menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh DPD pada 

Program Legislasi Nasional. 

1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

DPD harus mulai menata ulang pendekatan yang digunakan untuk 

memperkuat kedudukan sebagai lembaga tinggi negara baik melalui upaya 

hukum atau politik serta berupaya untuk memperbaiki kualitas usulan RUU 

PROLEGNAS dengan cara menambah bentuk kegiatan kunjungan kerja yang 

fleksibel, optimal, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

kelembagaan. 

2) Kantor Perwakilan DPD di Daerah 

Kantor perwakilan DPD di daerah merupakan organ serta fasilitas yang 

diperuntukkan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi DPD di daerah 

khususnya dalam menyerap aspirasi, kantor perwakilan DPD di Daerah harus 

mampu meningkatan institutional branding terutama hal-hal yang berkenaan 

dengan sosialisasi dan publikasi mengenai keberadaan, hasil kegiatan, tugas 
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dan fungsi kantor perwakilan DPD di daerah serta meningkatkan pelayanan 

dalam memfasilitasi konstituen untuk menyampaikan aspirasi.      

3) Konstituen 

Konstituen hendaknya sudah mulai meningkatkan perhatian secara inisiatif 

serta ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada DPD 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan daerah yang layak untuk 

disampaikan di tingkat nasional. 

4) Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengarahkan materi 

pembelajaran di perkuliahan yang lebih komperhensif dan mendalam  

khususnya pada mata kuliah rumpun ilmu politik, hukum tata negara dan teori 

hukum konstitusi karena dalam memahami suatu sistem suprastruktur politik 

yang berkorelasi dengan hukum tata negara tidak dapat generalisasikan namun 

perlu ada penjelasan secara mandiri pada setiap lembaga negara.  

5) Peneliti Selanjutnya 

Penelitian mengenai peran DPD telah banyak dilakukan akan tetapi fokus 

pada menyampaikan aspirasi pada Program Legislasi Nasional masih sangat 

minim, sehinggan harapan Peneliti untuk penelitian selanjutnya lebih fokus 

pada optimalisasi kantor perwakilan DPD di daerah dan memperbaiki pola 

komunikasi dengan konstituen khususnya pada kegiatan kunjungan kerja 

untuk menyerap aspirasi yang dilaksanakan secara optimal, efektif dan 

efesien. 


