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Peranan anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi menyarakat pada hakikat 
berkenan berhubungan badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili 
mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga 
secara principal setiap wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara 
yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan. Dengan 
demikian kedudukan serta keberadaan lembaga pe1wakilan rakyat mengandung arti 
penting dalam memperhatikan kepentingan rah.)'at yang dirumuskan dalam suatu 
kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan 
yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, nyata dan 
bertangungjawab. 

Permasala11an yang diajukan dalam penelitian ini adalah" Bagaimana fungsi 
DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdaug". 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan peranan DPRD 
Kabupaten Deli Serdang dalam pembentukan peraturan daera11 adalah: Tahap 
Perencanaan raperda meliputi adanya usulan dari pemerintah daeral1, tahap 
Pengajuan Raperda dimana rancangau peraturan daerah yang telah dipersiapkan oleh 
DPRD Kabupaten Deli Serdang kepada Kepala Daera11, taliap Penyebarluasan 
Raperda di sebarluaskan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang, tahap 
Pembahasan Raperdadilakukan melalui 4 ( empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, 
II,III dan Tahap IV. Pada Tahap III, rancangan peraturan daerah dibahas di DPRD 
Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan stakeholder yang terkait, tahap 
Penetapau Perda telah dilakukau sesuai dengan aturan yang ada yakni sebelum 
jangka waktu yang ditetapkan kepala daerah telah menandatangani Perda tersebut, 
Tahap Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah pengundangan peraturan 
daeral1, tahap Penyebarluasan Perda telah dilakukan dengan baik yakni melalui 
media cetak. Upaya penyebarluasan Perda melalui situs pemerintah Kabupaten. 
Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam 
pelaksanaan peranan DPRD Kabupaten Deli Serdang terkait dengan peuyusuuau 
peraturan daerah Kabupateu Deli Serdang antara lain: Kurang memiliki kea11lian 
dalam peuyusuuan peraturan daerah dan berlarut- larutnya pembahasan di komisi dau 
panpurna. 
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