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Abstrak 

Legislatif merupakan wadah yang terbentuk untuk mewakili suara rakyat, berbeda dengan 
Eksekutif dan Yudikatif terbentuk untuk melayani rakyat dalam arti kata yang mengatur tatanan 
pelayanan kehidupan rakyat dengan Pemerintahan dan Hukum, sedangkan Legislatif membawa 
suara rakyat baik kepentingan rakyat maupun untuk kepentingan pemerintah sehingga fungsi 
legislatif yang benar-benar berada dalam dua dimensi yaitu menampung aspirasi dan 
penyelenggara Pemerintah sehingga legislatif pada moment tertentu berada di tubuh Pemerintah. 
Jadi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah solusi penting dalam negara yang plural agar dapat 
mengorganisir aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama di tingkat lokal, dan berdasarkan hal 
tersebut kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah kemajuan dalam sistem 
otonomi daerah yang berlandaskan kebersamaan dan kemajuan daerah. Dengan hadirnya 
lembaga perwakilan dapat membuat efesiensi dari makna keterwakilan itu sendiri yang pada 
akhirnya dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. 

Penelitian ini mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai persamaan dan perbedaan 
peran dan  fungsi Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Dewan Rakyat di 
Malaysia, bagaimana Peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya, dan mengetahui 
ketentuan negara mana yang lebih baik dalam mengatur ketentuan peran dan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode 
perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder. Sedangkan untuk penggalian 
datanya dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka 
data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara kualitatif 
maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil 
kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. 

 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa persamaan dan 
perbedaan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Dewan 
Rakyat di Malaysia. Namun, Indonesia (Kota Batam) lebih konsisten memberikan perlindungan 
hukum bagi Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dapat terlihat bahwa Dewan 
Rakyat Malaysia bisa memberikan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri, sedangkan 
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Indonesia yang sistemnya Presidensil dimana Dewan Perwakilan Rakyat di tidak dapat 
menjatuhkan Presiden. 
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