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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Reformasi pada tahun 1998 merupakan sebuah peristiwa penting yang 

memberikan pengaruh terhadap bangsa Indonesia, beberapa tuntutan dari 

masyarakat dimana tuntutan tersebut dapat merubah kondisi bangsa Indonesia. 

Salah satu tuntutan dalam reformasi diantaranya Amandemen konstitusi1 yaitu 

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Sebelum adanya Amandemen, di dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) 

menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan MPR, sedangkan setelah 

adanya Amandemen ke-tiga maka kedaulatan berubah menjadi berada di 

tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-undang.2 

Maksud dari adanya kedaulatan di tangan rakyat bahwa kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat, hakikatnya bahwa pemerintahan di dalam 

suatu negara tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut akan 

tetap mendapat jaminan dari hukum dengan menggunakan prinsip demokrasi. 

Konsep negara demokrasi yang berdasarkan pada, pengertian pemerintahan 

disini tidak lagi diharuskan bersifat langsung melainkan dapat pula bersifat 

tidak langsung atau perwakilan.3 

       1 Prasisko, Yongky Gigih. 2016.  Gerakan sosial baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses 

Demokratisasi Indonesia.  Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 03. No 02 

       2Dalam Pasal 1ayat (2) UUD RI 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 

       3LihatAsshidqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika halaman 120-121. 
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Adanya amandemen UUD 1945 berdasarkan konsep demokrasi dari 

sistem kedaulatan rakyat maka terdapat beberapa penambahan di dalam 

kelembagaan negara yaitu lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini secara yuridis terdapat pada pasal 

22C dan 22 D UUD 1945. Akan tetapi pengaturan mengenai Dewan 

Perwakilan Daerah lebih jelasnya diatur di dalam UU No 42 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah serta peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia no 1 tahun 2014 tentang tata tertib.  

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

sama-sama berada dalam lembaga legislatif akan tetapi kedua lembaga ini 

memiliki perbedaan, terutama dalam hal prosedur pengangkatannya walaupun 

pada hakikatnya kedua lembaga legislatif ini mewakili daerah masing- masing, 

akan tetapi prosedur pengangkatan dari Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki 

sifat yang terbatas. Jika DPR RI merupakan parlemen yang mewakilli 

penduduk yang diusung oleh partai politik, sementara Dewan Perwakilan 

Daerah adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah dalam hal ini 

propinsi tanpa mewakili dari suatu komunitas atau sekat komunitas di Daerah 

(antara lain yang berbasis idiologi atau parpol) melainkan figur- figur yang bisa 

mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.4 

                                                           
4Firmansyah, Miki. 2014.  Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Bikameral di 

Indonesia.  Vol 1 No 1. Jurnal cita Hukum. Jakarta. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN . 
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Sehingga dengan adanya penambahan Dewan Perwakilan Daerah maka 

susunan MPR juga mengalami perubahan dari susunan sebelum perubahan 

Undang- Undang Dasar 1945 yang hanya terdiri dari anggota DPR ditambah 

dengan utusan Daerah dan golongan- golongan.5 Tetapi setelah adanya 

amandemen UUD 1945, baik anggota MPR dari unsur anggota DPR dan unsur 

anggota Dewan Perwakilan Daerah semuanya dipilih melalui pemilihan umum, 

dengan demikian tidak ada lagi anggota- anggota MPR dari utusan- utusan 

daerah dan tidak ada lagi MPR dari utusan golongan- golongan yang 

keberadaannya di angkat oleh suatu undang-undang.6 

Berikut ini tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan 

UUD 1945 Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah.7 

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 

                                                           
5Salmon,E.M.N. 2011.Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal hukum. Vol 18 no 4 halaman 587. 
6Ady, Kusnadi dkk. 2009. Penelitian Hukum Tentang Potensi Sengketa Kewenangan Antar 

Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI. 

Halaman 22. 
7Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. 8 

 Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama 

serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.9 

Berdasarkan hal ini maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah 

sangatlah penting, mengingat Dewan Perwakilan Daerah merupakan 

representasi dari daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional terkait 

permasalahan yang menyinggung daerah. Mengingat Dewan Perwakilan 

Daerah merupakan salah satu bagian dari lembaga negara, maka didalamnya 

haruslah memiliki struktur kepemimpinan. Pimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah terdiri atas seorang ketua, dan dua orang wakil ketua10 adanya 

kepemimpinan dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini menunjukkan 

                                                           
       8Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 

 9Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 
10Pasal 48 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

“pimpinan DPD terdiri atas satu (1) orang ketua dan dua (2) orang wakil ketua yang di pilih dari 

dan oleh anggota dalam sidang paripura. ”   
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keterwakilan wilayah yang bersifat kolektif kolegial.11 Mengenai masa jabatan 

dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan mengalami 

perubahan  Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 tentang 

Tata Tertib dimana sebelum di keluarkan perubahan  Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib adalah 5 (lima) 

tahun12 akan tetapi semenjak dikeluarkannya Peraturan Dewan Perwakilan 

Daerah RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib ini masa jabatan pimpinan 

Dewan Perwakilan Daerah RI di rubah menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.13 

Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan 

Perwakilan Daerah ini secara tidak langsung mempengaruhi masa jabatan 

Dewan Perwakilan Daerah yang seharusnya berjalan periode 2014-2019 masa 

jabatannya menjadi periode Oktober 2014- Maret 2017 dan periode April 

2017-  September 2019. Kemudian pada bulan Maret 2017 beberapa anggota 

Dewan Perwakilan Daerah mengajukan permohonan keberatan hak Uji 

Materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 

                                                           
11Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

“pimpinan merupakan satu kesatuan pimpinan DPD yang bersifat kolektif kolegial.” 
12Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2017. Putusan MA Akhirnya Menghentikan 

Rencana. http://www.dpd.go.id “Bahwa masa Jabatan pimpinan MPR dan DPR secara eksplisit 

diatur pada Pasal 24 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 

Tertib yaitu masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR adalah 

5 (lima) tahun. Sedangkan untuk Pimpinan DPR diatur pada Pasal 27 Peraturan DPR RI Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu masa Jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa 

keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Dipandang dari karakteristiknya, DPD berada di dalam 

satu rumpun dengan MPR dan DPR, yaitu sebagai Lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur 

pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014.” 

 13Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib 

“pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk 

masa jabatan 2(dua) tahun 6(enam) bulan.” 
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tentang Tata Tertib terhadap ketentuan Undang- Undang No 42 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang- Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut sebagai “UU 

MD3” dan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang- undangan, pada tingkat pertama dan 

terakhir telah memutuskan sebagai berikut:14 

1. Mengabulkan keberatan hak uji materiil dari pemohon. 

2. Menyatakan peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 

tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- 

undangan dan karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat. 

3. Memerintahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk 

mencabut peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 2017 

tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib 

 

Dengan di cabutnya peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 Tahun 

2017 tentang Tata Tertib maka masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah 

kembali menjadi 5 (lima) tahun. Mengingat  putusan yang di keluarkan oleh 

MA terkait peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini bersifat final and binding 

yang artinya keputusan hukum yang terakhir dan tidak memiliki upaya hukum 

lagi. Dikeluarkan putusan tersebut  dianggap memberlakukan  surut masa 

jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang awalnya di dalam tata tertib 

tersebut menegaskan bahwa masa jabatan Mohammad Saleh selaku ketua dan 

Farouk Muhammad serta GKR Hemas selaku wakil ketua, berakhir pada 31 

                                                           
14Isi Ammar Putusan MA No 20 P/Hum/2017 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. 
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Maret 2017. Namun, dengan adanya dua putusan MA tersebut, masa jabatan 

Saleh, Farouk dan Hemas dianggap kembali normal dan berakhir pada 2019 

sesuai hasil pemilu. 

Setelah dikeluarkannya putusan MA No 20 P/ HUM/2017 ini bukannya 

kondisi di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah membaik akan tetapi 

semakin memperparah kondisi di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari setelah 

keluarnya putusan MA mengenai uji materiil terhadap peraturan Dewan 

Perwakilan Daerah terkait tata tertib, akan tetapi Dewan Perwakilan Daerah 

tetap melangsungkan sidang paripurna untuk menentukan siapakah ketua baru 

DPD. 

Berdasarkan adanya putusan ini jika dikaitkan dengan kasus sah atau tidak 

terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah 

untuk masa jabatan 2,5 tahun. Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai 

pimpinan Dewan Perwakilan Daerah setelah berlangsungnya sidang paripurna 

Dewan Perwakilan Daerah yang menghasilkan Oesman Sapta Odang sebagai 

ketua, Nono Sampono serta Damayanti lubis sebagai dan wakil ketua Dewan 

Perwakilan Daerah RI untuk periode masa jabatan Maret 2017- September 

2019. dalam prosesi pengangkatan Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan 

Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa permasalahan diantaranya 

statusnya yang masih menjabat sebagai ketua partai Hanura, dan dalam proses 

pengambilan sumpah jabatan sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah 

bukannya di pandu oleh ketua MA sesuai dalam UU MD3(Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)15 akan tetapi pengambilan sumpah 

jabatan di pandu oleh wakil ketua MA. 

Selain itu dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah masih belum jelas siapakah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang 

sah, karena masing- masing antara pihak dari Oesman Sapta Oedang dan pihak 

G.K.R Hemas masing-masing merasa sebagai pemimpin yang sah dan berhak 

untuk mengadakan rapat- rapat di DPD. Salah satu contohnya adalah pada saat 

akan dilakukannya rapat Panmus (panitia Musyawarah) masing- masing kubu 

melaksanakan rapat di tempat yang berbeda.  

Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan tersebut memang terlihat 

adanya tindakan yang tidak konsisten mengenai bagaimana putusan yang di 

keluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap permasalahan tata tertib yang di 

keluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI No 1 tahun 2017 terkait masa 

jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI dan pengangkatan pimpinan 

Dewan Perwakilan Daerah RI untuk masa jabatan maret 2017- September 2019 

saat ini permasalahan sehingga melatar belakangi penulis untuk memilih judul 

: Analisis Putusan Mahkamah Agung No 20 P / HUM / 2017 Tentang Uji 

Materiil Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib  

                                                           
15Pasal 260 ayat (6) UU UU MD3(Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) “pimpinan DPD 

sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji yang teksnya dimaksud dalam 

pasal 258 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.” 
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B. Rumusan masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Putusan MA No 20 P/ HUM / 2017 

tentang Uji Materiil Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum putusan MA No 20 P/ HUM /2017 terhadap 

legalitas pimpinana Dewan Perwakilan Daerah RI masa jabatan  2017-2019? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan 

penulisan hukum ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pertimbangan hukum terhadap 

Putusan MA No 20 P/ HUM / 2017 tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang 

Tata Tertib 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implikasi hukum putusan MA No 

20 P/ HUM /2017 terhadap legalitas pimpinana Dewan Perwakilan Daerah 

RI  

D. Manfaat Penelitian  

Atas dasar latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana penulis uraikan 

diatas maka penulis berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 
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 Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam hukum tata negara di Indonesia. Serta, karya tulis ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta 

menambahkan pengetahuan ilmu hukum tata negara di bidang kelembagaan negara 

khususnya Dewan Perwakilan Daerah, yang menjadi fokus dalam penulisan ini. 

2. Secara Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya untuk : 

a. Bagi Penulis 

   Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan 

mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya menyangkut hukum 

tata negara. di bidang kelembagaan negara khususnya Dewan Perwakilan 

Daerah, yang menjadi fokus dalam penulisan ini 

b. Bagi Pemerintah  

 Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan, sumbangan pemikiran, 

serta kontribusi bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam hal peraturan 

perundang-undangan dan terkait ketatanegaraan di Indonesia. 

 

 

c. Bagi masyarakat 

     Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan 

pemikiran pada masyarkat luas tentang sistem ketatanegaraan di Indoesia 
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E. Kegunaan Penelitian  

Penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum ketata negaraan di Indonesia, 

khususnya tentang Dewan Perwakilan Daerah baik bagi penulis sendiri 

maupun bagi masyarakat luas.  

Diharapkan juga dengan adanya penulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta dapat meningkatkan  informasi seputar ilmu hukum 

ketatanegaraan di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan hukum  ketatanegaraan di Indonesia di bidang kelembagaan 

negara khususnya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini 

menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Dengan kata lain 

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip- prisip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu- 

isu hukum yang di hadapi.16 

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yang seringkali digunakan 

dalam penelitian adalah pendekatan yang seringkali digunakan dalam penelitian 

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (Case 

Aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini 

                                                           
16Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. Hal 93  



12 
 

dipilih oleh penulis dikarenakan merujuk pada prinsip- prinsip hukum dan regulasi 

hukum yang ada.  

2 Jenis Bahan Hukum 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan 

hukum yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar utama dalam menuliskan 

penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini terdiri dari :  

1. Undang- Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah di Amandemen 

berikut naskah komprehensif perubahan Undang- Undang Dasar tahun 1945.  

2. Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

3. Undang Undang No 42 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI No 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib  

5. Putusan MA No 20 P / HUM / 2017 Tentang permohonan keberatan hak Uji 

Materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 

1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib 

6. Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder melipti: Buku- 

Buku Hukum, Jurnal- Jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum, atau Pandangan Ahli 

Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan 

penulisan Hukum ini. 17 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum 

tersier dapat berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain. 

3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian 

hukum (legal research). Menurut F Sugeng Istanto, Penelitian Hukum adalah 

penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu Hukum, dengan 

bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu Hukum dalam mengungkapkan 

suatu kebenaran Hukum.18 

Sehingga dalam pengumpulan bahan Hukum ini menggunakan studi 

kepustakan (Library Research) yaitu pengkajian Informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di 

butuhkan dalam penelitian hukum Normatif. Dimana informasi tersebut didapatkan 

dari perpustakaan yang ada di perguruan tinggi dan website. 

                                                           
       17Wirdan Muhammad, 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif 

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian Hukum. Malang. Universitas 

Muhammadiyah Malang  

        18F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta. Hal 29  
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum  

Teknik analisa data dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara kualitatif, 

berdasarkan pemilihan teori-teori, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang 

yang telah terkumpul, selanjutnya penulis akan memulai analisa, dengan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat 

melalui permasalahan yang akan di kaji berdasarkan analisa yang di uji dengan 

norma- norma, kaidah- kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah sah 

atau tidaknya pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah setelah dilakukannya 

Hak Uji Materiil peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 

1 tahun 2017 tentang tata tertib.  

Hasil analisa bahan hukum akan di Interpretasikan menggunakan metode 

Interpretasi sistematis dan gramatikal19. menurut interpretasi sistematis merupakan 

penafsiran dengan memperhatikan naskah-naskah hukum seperti pasal-pasal suatu 

Undang-Undang. sedangkan interpretasi Gramatikal adalah metode penafsiran 

hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum atau sudah dianggap telah 

baku.  

5. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan 

masing- masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

                                                           
        19 Jimly Asshiddiqie.1997. Teori & Aliran penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta : 

Ind.Hill.co. Hal. 17-18 
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Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat, dan kegunaan penelitian, kerangka 

teori, metode Penelitian dan sistematika Penelitian.  

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teori hukum yang mendukung penulisan 

dalam menulis skripsi ini terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu 

tentang Analisis Yuridis Putusan MA No 20 P / HUM / 2017 Tentang Uji Materiil 

Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 

2017 tentang Tata Tertib.  

Yaitu teori trias politica, teori perundang-undangan, teori hierarki perundang-

undangan, tinjauan umum tentang DPD, tinjauan umum tentang Judicial Review 

Bab III Pembahasan  

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang diangkat oleh penulis guna 

mengkaji, menyesuaikan dan menyelaraskan berdasarkan kenyataan yang ada pada 

objek yang diteliti (terjadi) serta didukung dengan teori-teori yang relevan. 

 

Bab IV Penutup  

 Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang di teliti.  

 


