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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan negara hukum dan negara kesatuan yang berbentuk republik yang 

kedaulatannya berada ditangan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum yang 

menganut asas demokrasi tentu kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagai 

contoh rakyat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hal ini 

diwujudkan dengan adanya pemilihan umum yang telah diselenggarakan pada 

tanggal 9 Juli 2014. Sehari sebelum tanggal pemilihan umum Calon Presiden dan 

Calon Wakil Presiden yakni tanggal 8 Juli 2014 publik dibuat ramai dengan 

pengesahan revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam 

sidang paripurna. 

 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang sebelum 

perubahan adalah Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD kini setelah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada saat wacana ketika Undang-Undang 

MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) hendak dilakukan perubahan banyak pihak 

yang menentang adanya perubahan tersebut, baik dari kalangan pemerhati politik, 
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fraksi dari partai politik, maupun dari kalangan masyarakat. Perubahan tersebut 

dinilai sarat dengan kepentingan politik, sehingga menurut pihak yang kontra 

terhadap perubahan Undang-Undang MD3 hal tersebut harus dibatalkan.  

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, 

Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.1 Dalam Pasal 20 

ayat (1) UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka dengan kekuasaan 

tersebut memberikan peluang DPR mempunyai keleluasaan untuk melahirkan 

sebuah produk hukum yang lebih menguntungkan bagi anggota DPR untuk 

kepentingan politik bukan untuk kepentingan rakyat.  

 Pro kontra pengesahan perubahan Undang-Undang MD3 begitu ramai 

diberbagai media, baik cetak maupun elektronik. Perubahan tersebut dinilai sarat 

dengan kepentingan politik terlebih pengesahan perubaan Undang-Undang MD3 

terkesan dipaksakan karena disahkan tepat sehari sebelum pemilu calon Presiden 

dan calon Wakil Presiden dilaksanakan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang 

MD3 yang dirubah adalah pasal terkait pimpinan DPR. Dalam Undang-Undang 

Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (sebelum perubahan)  

Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: 

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang 

wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan 

kursi terbanyak di DPR. 

(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.  

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie. 2011. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 

156 
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 Jelas dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang menduduki posisi 

jabatan sebagai pimpinan DPR adalah yang berasal dari partai pemenang pemilu. 

Secara otomatis partai politik pemenang pemilu lah yang lebih dominan 

menempati posisi strategis di DPR, namun dengan adannya perubahan Undang-

Undang MD3 tersebut yang kini menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dalam Pasal 84 disebutkan bahwa yang 

menduduki jabatan sebagai pimpinan DPR bukan lagi secara otomatis dari partai 

pemenang pemilu tetapi dipilih dari dan oleh anggota DPR. Bakal calon pimpinan 

DPR berasal dari fraksi dan setiap fraksi mengajukan 1 (satu) orang calon. 

Pemilihan pimpinan DPR tersebut dipilih secara musyawarah mufakat dan 

ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Apabila dalam hal musyawarah mufakat 

tidak tercapai maka pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang 

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR. 

 Hal tersebut di atas yang dinilai oleh berbagai pihak sangat tidak tepat dan 

merugikan, terlebih oleh partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu merasa 

haknya diciderai dengan adanya ketentuan pasal 84 Undang-Undang MD3. Pada 

saat sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang MD3, tiga fraksi 

melakukan aksi walk out dari sidang paripurna, yakni Fraksi PDIP, Hanura, dan 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).2 Ketiga fraksi tersebut dengan terang-terangan 

menolak pengesahan Undang-Undang MD3. Meskipun diwarnai aksi walk out 

oleh ketiga fraksi tersebut, Undang-Undang MD3 tetap disahkan. Merasa tidak 

                                                             
       2 Slamet Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3. 

http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-pengesahan-uu-md3. diakses 26 

Agustus 2014. 

http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-pengesahan-uu-md3
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terima dengan adanya perubahan Undang-Undang MD3 terkait mekanisme 

pemilihan pimpinan DPR, PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Sedangkan pihak maupun fraksi yang mendukung perubahan Undang-Undang 

MD3 berdalih bahwa perlu adanya penyegaran dalam mekanisme pemilihan 

pimpinan DPR. Diharapkan dengan pemilihan pimpinan DPR yang dilaksanakan 

secara musyawarah mufakat merupakan cerminan dari demokrasi di Indonesia. 

Sedangkan menurut kalangan yang tidak setuju dengan mekanisme pemilihan 

pimpinan DPR tersebut, malah menciderai suara rakyat yang diberikan pada saat 

pemilu. Rakyat tentu mengharapkan yang menjadi pemenang lah yang berhak 

untuk memangku jabatan di kursi DPR, lalu apa artinya mereka menggunakan hak 

pilihnya jika yang dipilih dan didukung ternyata secara otomatis tidak bisa 

menduduki jabatannya. Walaupun demikian juga ada sebagian masyarakat yang 

menilai mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang baru justru mencerminkan 

keadilan, karena fraksi-fraksi yang lain mendapatkan kesempatan untuk menjadi 

bakal calon pimpinan DPR. 

 Protes terhadap mekanisme pemilihan pimpinan DPR tidak sampai disitu 

saja, peran perempuan juga semakin sempit dalam posisi strategis di DPR. Dalam 

Undang-Undang MD3 sebelum perubahan pada Pasal 95 ayat (2) disebutkan: 

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 

(tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi 

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan 

memperhatikan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah 

anggota tiap-tiap fraksi. 

 Sedangkan dalam perubahan Undang-Undang MD3 yang sudah disahkan, 

keterwakilan perempuan telah dihapus. Hal ini berdampak bagi kaum perempuan 
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yang merasa adanya diskriminasi dan lagi-lagi perempuan harus tersisihkan 

perannya dalam kegiatan politik di parlemen.  

 Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berbunyi 

“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”3 Selain hak-hak tersebut, 

DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

Hak imunitas anggota DPR tidak dimiliki DPR karena memang hak imunitas 

melekat kepada subyek hukum pribadi, bukan lembaga. 

 UUD 1945 pasca perubahan memuat hak imunitas bagi para anggota DPR 

untuk lebih memberikan jaminan konstitusional agar anggota DPR tidak perlu 

merasa ragu-ragu, cemas, khawatir, atau bahkan takut untuk menyatakan sikap 

dan pendapatnya dalam forum-forum rapat DPR, apapun juga sikap dan pendapat 

tersebut. Dengan adanya hak imunitas ini, anggota DPR diharapkan atau lebih 

tepatnya dituntut oleh konstitusi untuk menyatakan pendapat secara bebas, tajam, 

kritis, dan objektif terhadap suatu permasalahan atau kondisi dalam forum rapat 

DPR tanpa dibayangi keragu-raguan dan kecemasan.4 Konstitusi juga telah 

membekali mereka dengan jaminan tidak akan dituntut atas ucapannya selama 

diucapkan dalam forum rapat DPR. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tuntutan 

hukum dengan dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik 

apabila ada ucapan yang disalah artikan oleh pihak lain yang tidak suka.  

                                                             
       3 Patrialis Akbar. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hal 64 
4 Ibid. Hal 65 
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 Hak imunitas yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 

Taun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa dalam hal 

pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan. Selanjutnya Mahkamah Kehormatan Dewan harus 

memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan 

pemanggilan keterangan tesebut. Apabila Mahkamah Kehormatan Dewan 

memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka 

surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. 

 Dalam pengaturan hak imunitas sebelum adanya perubahan Undang-

Undang MD3, tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa apabila anggota DPR 

hendak dipanggil untuk memberikan keterangan harus atas ijin dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan. Terlebih lagi dengan jangka waktu 30 hari maka hal ini bisa 

digunakan sebagai kesempatan untuk menghilangkan barang bukti atau kabur. 

Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri juga beranggotakan anggota DPR, yang 

dinilai tidak independen dan sarat akan kepentingan, sehingga banyak yang 

memprotes terkait perubahan pasal hak imunitas DPR karena cenderung terlihat 

melindungi dan membentengi anggota DPR yang terlibat tindak pidana agar kebal 

hukum. 

 Permasalahan tersebut tentunya tidak terlepas dari kewenangan DPR yang 

mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Salah satunya 

mengambil kesempatan untuk melakukan prubahan Undang-Undang MD3 (MPR, 
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DPR, DPD dan DPRD). Apabila masyarakat tidak cermat terhadap hal di atas 

maka rakyat yang akan menjadi korban dari kepentingan politik aparat 

penyelenggara negara khususnya DPR. Berdasarkan pemaparan dan argumentasi 

di atas maka penulis mengangkat judul “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD 

TERHADAP KEWENANGAN DPR RI DALAM HAL PENENTUAN 

PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR”  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan DPR RI sebelum adanya perubahan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait 

penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ? 

2. Bagaimana kewenangan DPR RI setelah adanya perubaan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait 

penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ? 

3. Bagaimana implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD tehadap kewenangan DPR dalam hal penentuan 

pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ? 
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C. Tujuan Penulisan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kewenangan DPR RI sebelum adanya perubahan 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

terkait penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 

2. Untuk mengetahui kewenangan DPR RI setelah adanya perubahan 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

terkait penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi Undang-Undang No 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan 

DPR dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam perkembangan ilmu hukum dan mampu menjadi referensi di bidang 

hukum. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan studi lanjutan bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan sedikit 

tentang Hukum Administrasi Negara, terkait dengan topik yang dibahas 

dalam penelitian yaitu implikasi Undang-Undang No.17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR RI 

dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sekaligus diharapkan penulisan skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan 

serta pemahaman terhadap implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR 

RI dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 

b. Bagi Penyelenggara Negara 

 Dalam hal ini aparat penyelenggara negara adalah DPR, yang 

merupakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wadah penyalur aspirasi 

rakyat dan wakil rakyat di parlemen diharapkan dapat menjadi wakil 

rakyat yang pro terhadap kepentingan rakyat bukan kepentingan 

anggota atau kelompok. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya yaitu 

kekuasaan membentuk undang-undang. 

c. Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat 

memahami dan berperan aktif sebagai warga negara yang peduli 

terhadap setiap kegiatan aparat penyelenggara negara khususnya DPR. 

Diharapkan masyarakat dapat menjadi pengawas dari setiap 
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kewenangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil rakyat di 

parlemen agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. 

d. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, 

memberikan informasi serta bahan kajian bagi akademisi lainnya di 

bidang hukum. 

E. Kegunaan Penelitian  

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan untuk menambah wawasan, dan digunakan sebagai bahan kajian bagi 

aparat penyelenggara negara khususnya DPR RI terkait dengan implikasi 

perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan 

DPR RI. 

F. Metode Penulisan  

1. Pendekatan: 

 Uraian serta pembahasan permasalahan yang diteliti menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam peraturan 

perundang-undangan. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan 



11 
 

hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah  

yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti Ensiklopedi, Kamus, Glossary dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pada penelitian hukum ini, pemulis mengumpulkan bahan-banahn hukum 

dengan menggunakan metode Studi Dokumen dan Studi Pustaka. 

a. Studi Dokumen 

Studi Dokumen dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan-

bahan resmi atau pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan 

objek yang diteliti di luar dari data pustaka. Dalam penelitian ini yaitu 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

dan juga revisi dari undang-undang tersebut yakni Undang-Undang No. 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 
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b. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai 

bahan hukum seperti Buku, Jurnal, Majalah, Artikel, Surat kabar, dan lain-

lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Studi Internet 

Studi internet yaitu dengan cara mengkaji informasi sekaligus mencari 

data tambahan melalui jurnal atau berita lain yang terdapat di media 

internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

 Penulis menganalisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini 

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif – Content Analysis. Metode tersebut 

merupakan metode dalam menganalisa bahan hukum guna diperolehnya 

gambaran umum penelitian yang tidak didasarkan atas bilangan kualitatif 

melainkan didasarkan pada pengujian objek penelitian hukum terhadap teori-teori 

atau kaidah hukum yang sesuai disertai dengan menganalisa bahan hukum dari 

segi isi. Penulis juga menggunakan penafsiran hukum diantaranya penafsiran 

gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan penafsiran sosiologis. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kerangka teori dan kerangka pemikiran yang merupakan landasan yang mendasari 

analisis hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu pada 

pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Terdiri dari dua sub bab yaitu 

Tinjauan Umum tentang Konsep dan Teori dalam Sistem Kelembagaan Negara 

yang terdiri dari Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (Trias Politica), Konsepsi 

tentang Lembaga Negara, Teori Legislatif, Teori Kewenangan, Teori Perwakilan, 

Sistem Perwakilan serta Model Pengisian Pimpinan Lembaga Perwakilan. Sub 

bab berikutnya yaitu Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang DPR , 

DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang, Pimpinan DPR, dan 

Hak Imunitas Anggota DPR. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya dengan teknik analisis data dalam metode penelitian berkenaan 

dengan permasalahan yang diteliti. Terdiri dari tiga sub bab yaitu Kewenangan 

DPR RI sebelum adanya perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas 

DPR, Kewenangan DPR RI setelah adanya perubahan Undang-Undang No.17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait penentuan pimpinan 

DPR dan hak imunitas DPR, dan Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 

tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) terhadap kewenangan DPR dalam 

hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. 

BAB IV : PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan 

saran terkait dengan permasalahn yang diteliti. 

 


