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Undang-undang merupakan salah 

satu instrumen penting dalam menentukan 

pembangunan hukum nasional. Sehingga 

kualitas dan arah pembangunan hukum 

sangat ditentukan oleh kualitas undang-

undang yang dibentuk. Untuk mendapatkan 

kualitas undang yang baik tentu harus 

memperhatikan tahapan pembentukan 

mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan, pengundangan 

sampai dengan penyebarluasan.  

Sebagaimana diketahui bahwa 

pembentukan peraturan perundang-

undangan sudah di atur dalam Undang-

undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Undang-undang tersebut 

merupakan pedoman bagi pembentuk 

undang-undang dalam melahirkan produk 

hukum sebuah undang-undang. 

Belum lama ini pembentuk undang 

undang yakni DPR dan pemerintah telah 

mengesahkan UU MD3. UU ini merupakan 

perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU 

MD3). Sebagaimana Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-

Undang MD3 ini mengatur susunan 

kedudukan kewenangan serta hal-hal 

lainnya menyangkut kelembagaan legislative 

baik itu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Sampai 

dengan tulisan ini dibuat, Undang Undang 

tentang Perubahan Kedua atas Undang 

Undang No. 17 tahun 2014 yang disetujui 

bersama pada sidang paripurna DPR tanggal 

12 Februari 2017 belum ditandatangani 

Presiden dan diberikan penomoran oleh 

pemerintah. Jika menengok kebelakang 

Undang Undang No. 17 Tahun 2014 pernah 

dilakukan revisi pertama dengan 

diundangkannya Undang Undang No. 42 

Tahun 2014. Adakah hal hal baru yang diatur 

dalam perubahan kedua atas Undang-

undang No. 17 Tahun 2014 ini. 

Mengutip keterangan dari Ketua 

Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas 

terdapat beberapa perubahan penting 

kaitannya dengan substansi Undang-Undang 
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MD3 yang baru. Pertama, adalah 

penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan 

DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD. 

Kedua, perumusan kewenangan DPR dalam 

membahas RUU yang berasal dari presiden 

dan DPR, maupun RUU yang diajukan DPD. 

Ketiga, penambahan rumusan mengenai 

pemanggilan paksa dan penyanderaan 

terhadap pejabat negara atau masyarakat 

yang akan melibatkan kepolisian. Keempat, 

penambahan rumusan mengenai 

penggunaan hak interpletasi, hak angket, 

hak menyatakan pendapat, atau hak anggota 

DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada 

pejabat negara. Kelima, menghidupkan 

kembali Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara. Keenam, penambahan rumusan 

kewenangan Badan Legislasi dalam 

penyusunan RUU serta pembuatan laporan 

kinerja dan inventarisasi masalah di bidang 

hukum. Ketujuh, perumusan ulang terkait 

tugas dan fungsi MKD. Kedelapan, 

penambahan rumusan kewajiban mengenai 

laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat 

pimpinan sebelum pengembalian keputusan 

pada pembicaraan tingkat I. Kesembilan, 

penambahan rumusan mekanisme 

pemanggilan WNI atau WNA yang secara 

paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan 

panitia angket. Kesepuluh, penguatan hal 

imunitas anggota DPR dan pengecualian hak 

imunitas. Kesebelas, penambahan rumusan 

wewenang dan tugas DPD dalam memantau 

dan mengevaluasi Rancangan Perda dan 

Perda. Keduabelas, penambahan rumusan 

kemandirian DPD dalam penyusunan 

anggaran. Penambahan rumusan terkait 

pelaksanaan tugas Badan Keahlian Dewan. 

Terakhir, penambahan rumusan jumlah dan 

mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, 

dan Alat Kelengkapan Dewan hasil pemilu 

tahun 2014 dan ketentuan mengenai 

mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta Alat 

Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pemilu 

tahun 2019.  

(https://www.cnnindonesia.com/ 

nasional/20180212181242-32-275684/dpr-

sahkan-ruu-md3-menjadi-undang-undang, 

DPR Sahkan RUU MD3 menjadi Undang-

Undang, dunduh pada tanggal 17 Februari 

2018.) 

Dalam perjalanannya pasca disahkan 

revisi kedua undang-undang MD3 telah 

memunculkan sorotan dan kritik dari publik 

khususnya terkait dengan tiga Pasal yakni 

Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245. Sorotan 

pertama adalah keberadaan Pasal 73 

mengenai kewenangan DPR dalam 

https://www.cnnindonesia.com/
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memanggil pihak-pihak tertentu untuk hadir 

dalam rapat DPR. Lebih lanjut diatur bahwa 

DPR dapat melakukan pemanggilan paksa 

dengan menggunakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia terhadap pejabat negara, 

pejabat pemerintah, badan hukum atau 

warga masyarakat yang tidak hadir setelah 

dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan 

yang sah.  

Sebelum membahas konten Pasal, 

perlu diketahui bahwa DPR adalah salah satu 

cabang kekuasaaan di antara fungsinya 

adalah terkait dengan pengawasan. Dalam 

menjalankan fungsinya tersebut DPR dapat 

memanggil siapapun untuk dimintai 

keterangan. Sehingga semangat yang 

muncul adalah bagaimana pihak yang 

diundang baik itu eksekutif, badan hukum 

ataupun perseorangan untuk hadir dalam 

sidang ataupun rapat haruslah hadir dalam 

rangka DPR  menjalankan fungsinya di 

bidang pengawasan tersebut.  

Selanjutnya jika kita lihat secara 

detail perubahan atas Pasal 73 ini, secara 

substansi tidak ada yang berubah dengan 

bunyi ketentuan Pasal 73 sebelum Pasal 73 

ataupun ayat yang terkandung di dalamnya 

direvisi. Terdapat beberapa ketentuan yang 

sifatnya mempertegas atas ketentuan yang 

belum diatur. Pengaturan selanjutnya terkait 

dengan prosedur atau tatacara pemanggilan 

paksa terhadap badan hukum dan/atau 

masyarakat yang tetap tidak mau hadir 

ketika DPR sudah melayangkan panggilan 

sebanyak tiga kali berturut-turut. Sebelum 

direvisi sebenarnya ketentuan mengenai 

panggilan paksa sudah diatur dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2014. Dinyatakan 

dalam pasal tersebut bahwa DPR berhak 

melakukan panggilan paksa dengan 

menggunakan Kepolisian Negara RI. Namun 

dalam tataran implementasi, terdapat 

kesulitan untuk melakukan hal tersebut. 

Oleh karena itu, dalam norma yang baru ini 

perlu diatur cara pemanggilan paksa 

tersebut, yakni DPR harus mengirimkan surat 

tertulis kepada Kapolri dan dari Kapolri akan 

menindaklanjuti untuk segera melakukan 

pemanggilan dengan melibatkan unsur 

Kapolda dibawahnya. 

Demikian pula terkait dengan 

penyanderaan bagi badan hukum dan/atau 

masyarakat yang tetap tidak mau hadir 

ketika DPR sudah melakukan panggilan 

paksa. Hal ini sebenarnya juga sudah diatur 

dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. 

Sehingga secara implementasi sudah berlaku 

efektif per tahun 2014. Sedangkan terkait 
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penambahan klausul memberikan 

kewenangan lebih lanjut kepada Kapolri 

untuk membuat peraturan teknisnya dalam 

bentuk Peraturan Kapolri adalah dalam 

rangka mengatur teknis pemanggilan paksa 

tersebut agar memberikan kepastian hukum. 

Sehingga terkait dengan subtansi 

pemanggilan paksa dan penyanderaan ini 

bukan hal baru yang tiba-tiba dimasukkan ke 

dalam revisi kedua Undang-Undang MD3, 

namun sudah termahtub sebelumnya dalam 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.  

Sorotan kedua, adalah pada Pasal 

122 dimana DPR memiliki kewenangan untuk 

melakukan upaya hukum atau upaya lain 

terhadap terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan DPR ataupun 

anggotanya. Dalam arti bahwa pihak-pihak 

yang tindakannya dengan sengaja 

merendahkan kehormatan kelembagaan 

DPR ataupun anggota DPR, dapat 

ditindaklanjuti dengan upaya hukum oleh 

Alat Kelengkapan DPR dalam hal ini Majelis 

Kehormartan Dewan (MKD). Semangat dari 

Pasal ini sebenarnya adalah bagaimana 

kelembagaan DPR maupun anggota DPR 

wajib untuk dijunjung tinggi kehormatannya 

terlebih dalam melaksanakan tugasnya di 

bidang legislasi, pengawasan dan budgeting. 

Sehingga menjadi beralasan bagi pembentuk 

undang-undang apabila pasal ini muncul 

sebagai pagar agar kelembagaan dewan 

tetap terjaga dengan baik. 

Namun kehadiran pasal ini tentu 

menimbulkan perdebatan di ruang publik. Di 

satu sisi Pasal penghinaan terhadap Presiden 

di dalam KUHP telah dinyatakan batal dan 

inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-

022/PUU-IV/2016. Di sisi lain DPR kembali 

menghidupkan pasal ini di Undang-Undang 

kelembagaannya sendiri yakni di UU MD3 

terbaru. Keberadaaan pasal ini memberikan 

ruang penafsiran yang terlalu luas atau pasal 

karet atas definisi tindakan yang masuk 

kategori merendahkan DPR ataupun anggota 

DPR. Demikian juga cakupan dari upaya 

hukum ataupun upaya lain yang akan 

dilakukan atas tindakan merendahkan 

kelembagaan DPR maupun anggotanya. 

Apakah mengkritik anggota DPR maupun 

kelembagaan DPR termasuk dalam tindakan 

merendahkan DPR. Apakah tindakan 

pemerintah untuk tidak melaksanakan 

rekomendasi DPR masuk dalam kategori 

tindakan merendahkan kehormatan 

kelembagaan DPR. Apakah berunjuk rasa di 
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depan depan gedung DPR termasuk dalam 

merendahkan kehormatan DPR. Apakah 

pasal ini juga bisa berlaku mengikat secara 

internal bagi anggota DPR yang 

merendahkan kelembagaan DPR sendiri 

melalui tindakannya yang kurang terpuji. 

Tentu atas hal ini ruang lingkup 

merendahkan kehormatan DPR maupun 

anggotanya perlu dilihat kembali efektifitas 

di tataran sosiologis dan praktis, perbuatan 

apa saja yang masuk ke dalam kategori 

merendahkan kehormatan DPR ataupun 

anggotanya.  Karena secara substansi pasal 

ini rentan untuk bisa dijadikan pasal karet 

yang mana dapat digunakan sewenang-

wenang terhadap pihak manapun yang 

mengkritisi lembaga atau anggota DPR.  

Sorotan ketiga adalah terkait dengan 

Pasal 245, dimana untuk pemanggilan atau 

permintaan keterangan kepada anggota DPR 

sehubungan dengan terjadinya tindak 

pidana yang tidak sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 224 harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari Presiden setelah 

mendapat pertimbangan dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan. Dalam rumusan pasal 

ini MKD sebagai alat kelengkapan Dewan 

diberikan wewenang untuk memberikan 

pertimbangan dan rekomendasi sebelum 

Presiden memberikan izin secara tertulis. 

Peran MKD disini adalah memberikan 

pertimbangan. Namun pertimbangan dan 

izin tertulis dari Presiden tidak diperlukan 

jika anggota DPR tertangkap tangan, 

melakukan tindak pidana khusus seperti 

korupsi dan diancam hukuman pidana mati 

atau seumur hidup.  

Dalam Pasal yang baru ini izin tertulis 

Presiden tetap dipertahankan, tetapi dengan 

memasukkan klausul tambahan setelah 

mendapat pertimbangan Mahkamah 

Kehormatan DPR. Perdebatan tentu akan 

muncul karena secara substansi berbeda 

antara yang hanya memerlukan izin tertulis 

Presiden dengan Izin tertulis Presiden terbit 

setelah mendapat pertimbangan dari MKD. 

Selain itu dari sisi kelembagaan, 

keanggotaan MKD bersifat dari dan oleh 

anggota DPR. Sehingga pertimbangan dari 

MKD dinilai rawan terjadinya konflik 

kepetingan. Argument menolak lainnya 

adalah kapasitas MKD sebagai lembaga etik 

dan tidak memiliki korelasi langsung dengan 

penentuan pidana keanggotan DPR. Terlebih 

Jika menengok ke kebelakang, Pasal 245 UU 

No. 17 Tahun 2014 pernah diuji materiil di 

Mahkamah  Konstitusi saat itu. Dalam 
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putusan Nomor 76/PUU/XII/2014, 

Mahkamah Konstitusi memutuskan 

mengganti izin MKD dengan izin tertulis 

Presiden. Terlebih UU sebelumnya tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni UU No 27 

Tahun 2009, UU No 22 Tahun 2003 dan UU 

No 4 Tahun 1999, semuanya tersebut 

mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan 

dan penyidikan anggota DPR hanya 

memerlukan izin tertulis dari Presiden tanpa 

mencantumkan ketentuan harus ada 

pertimbangan dari MKD terlebih dahulu. 

Artinya penambahan pertimbangan MKD 

dalam revisi Undang Undang MD3 ini adalah 

sesuatu yang coba dimasukkan oleh 

pembentuk Undang-Undang dengan 

mencoba menutup mata atas ketentuan 

yang sudah mengatur sebelumnya dan 

putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 

2014. 

Potensi Judicial Review 

Semenjak Undang Undang No. 17 

Tahun 2014 disahkan dan diundangkan 

terdapat beberapa pengajuan judicial review 

ke MK yang berujung pada pembatalan 

beberapa Pasal seperti yang sudah 

disampaikan di atas. Keberadaan Pasal 73, 

Pasal 122, dan Pasal 245 dalam revisi kedua 

UU MD3 dengan menambahkan beberapa 

norma baru, berpotensi untuk dilakukan 

judicial review kembali. Namun demikian hal 

tersebut sah-sah saja diajukan uji materiil 

sepanjang memang terdapat kerugian 

konstitusional. Dan pastinya pemohon 

haruslah memiliki legal standing yang tepat 

untuk mengajukan pengujian tersebut. Tidak 

ada larangan bahwa sebuah peraturan 

perundang-undangan tidak boleh dilakukan 

pengajuan review sepanjangan memang 

memenuhi prasyarat pengajuan judicial 

review.  

Terakhir, keberadaan perubahan 

kedua Undang—Undang No 17 Tahun 2014 

menjadi refleksi bersama bahwa tidak 

satupun produk hukum yang sempurna 

selalu ada celah yang dapat menimbulkan 

pro dan kontra. Terlepas dari politik hukum 

pembentuk Undang-Undang, harus kita 

terima bersama bahwa Undang Undang 

selain dari produk hukum juga adalah produk 

politik. Selalu ada kepentingan dan 

konsensus politik di setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Terlebih 

jika DPR sebagai pembentuk undang-undang 

membuat undang-undang yang isinya 

mengatur dirinya sendiri dan 

kewenangannya. Secara alamiah pastinya 

akan memiliki kecenderungan untuk 
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memperkuat dan memperluas apa yang 

menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, 

keberadaan UU MD3 terbaru ini perlu 

dikawal oleh semua pihak agar secara 

implementasi tidak merugikan pihak-pihak 

tertentu. Transparansi pembentukan 

undang-undang dirasa diperlukan agar 

masyarakat tidak kaget dengan undang-

undang yang tiba-tiba muncul dan dirasa 

jauh dari rasa keadilan. Namun dibalik itu 

semua perlulah kita menaruh harapan positif 

bahwa dengan undang-undang yang baru ini 

dapat menjadi jawaban kelembagaan dan 

anggota legislative yang semakin baik lagi di 

masa yang akan datang, bukan kelembagaan 

dan anggota DPR yang sewenang-wenang 

terhadap rakyat yang sudah memilihnya.  

 

 

* Penulis adalah CPNS Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

                                                             


