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 THE RIGHT OF RECALL BY THE POLITICAL PARTY REVIEWED 

FROM HUMAN RIGHTS PRINCIPLES 

M Izzi Nouruzzaman 

D1A014194 

ABSTRACT 

   Legislation authorizes political parties to make recall dismissals against members 

of parliament, however, the arrangements are not described in detail so as to create 

obscurity which ultimately leaves room for abuse, potentially violating the political 

rights of members of the people's legislative assembly. This study was conducted 

normatively. This study aims to examine recall by political parties from the 

perspective of human rights. Approaches are statute approach, conceptual approach 

and case approach. Recall is regulated in Pasal 239 Undang-Undang No. 17/2014 

concerning the People's Consultative Assembly, the People's Legislative Assembly, 

the Regional Representatives Council, and the Regional People's Legislative 

Assembly. However, its implementation by a political party against members of the 

House of Representatives is based solely on political motives that violates the 

political rights of legislative members. 
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HAK PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU (PAW) OLEH PARTAI 

POLITIK DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA 
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D1A014194 

ABSTRAK 

     Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada partai politik 

untuk melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR, 

namun demikian dalam pengaturannya tidak dijelaskan secara rinci sehingga 

menimbulkan kekaburan yang pada akhirnya memberikan ruang untuk 

disalahgunakan, sehingga berpotensi melanggar hak politik anggota DPR. 

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pemberhentian antar waktu (PAW) oleh partai politik dari perspektif hak asasi 

manusia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Pemberhentian antar waktu (PAW) diatur dalam Pasal 239 

Undang-Undang No 17 Tahun 2014  Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Namun, pelaksanaannya oleh partai politik terhadap anggota DPR 

dilandasi motif politik semata sehingga melanggar hak politik anggota DPR. 

Kata Kunci : Pemberhentian Antarwaktu, Hak Politik  



 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

     Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang Undang ini, pasal ini mennunjukkan jika Indonesia adalah negara 

demokratis. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang 

berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.1 

     Maka partisipasi rakyat dalam proses penyelengaraan pemerintahan penting 

untuk diperhatikan karena merupakan jantung demokrasi. Pemilu hadir sebagai 

jawaban dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan, 

pemilu adalah sistem dimana masyarakat memilih orang orang yang 

dipercayainya untuk mewakili mereka dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, selain menjadi manifestasi kedaulatan rakyat, pemilu juga 

merupakan pelaksanaan hak asasi manusia warga negara sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”,  

Pemilu juga merupakan amanat dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 

Manusia (DUHAM), sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 : 

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara 

langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam 

jabatan pemerintah negaranya. 

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak 

ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara 

berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, 

dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain 

yang menjamin kebebasan memberikan suara.   

                                                             
     1 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani ICCE UIN Jakarta, 
Jakarta,  2000, hlm 21 



 
 

 
 

     Dalam negara modern, rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik, partai 

politik membuka kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bergabung 

dalam keanggotaannya, yang kemudian semua orang yang telah direkrut akan 

menjalani proses pengkaderan dan pembinaan dari partai politik. Partai inilah 

yang nantinya akan menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilu 

legislative maupun eksekutif. Setelah pemilu berakhir, dan anggota dewan 

ditetapkan, partai politik memiliki hak  pemberhentian antar waktu (recall) 

sebagai mekanisme kontrol terhadap anggota dewan. Recall dipahami secara 

umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan 

karenanya digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan 

anggota DPR yang ditarik tersebut. 2 

     Pemberhentian antarwaktu (recall) tidak hanya dapat dilakukan oleh partai 

politik tetapi juga dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, hak 

pemberhentian antarwaktu (recall)  tidaklah selalu bersifat negatif, 

pemberhentian antarwaktu (recall)  merupakan instrumen kontrol untuk 

menjaga kehormatan institusi  dimana jika terdapat anggota melakukan 

tindakan yang menodai kehormatan institusi (tindak pidana, pelanggaran kode 

etik dan lain-lain) maka akan diberhentikan. 

     Pelaksanaan hak pemberhentian antarwaktu (recall) oleh Mahkamah 

Kehormatan Dewan menggunakan kode etik sebagai pedomannya sehingga 

sangat terukur dan objektif, yang menjadi masalah adalah jika hak 

                                                             
     2 M. Hadi Shubhan, “Recall: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol”, 
Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 46. 



 
 

 
 

pemberhentian antarwaktu (recall) tersebut dilakukan oleh partai politik.     

Penggunaan hak pemberhentian antarwaktu (recall) oleh partai politik, dalam 

pelaksanaannya sarat dengan muatan politis, dimana anggota dewan dibatasi 

kebebasannya dalam berpendapat agar sesuai dengan arahan partai, jika ia 

menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan partai politik, maka ia 

terancam akan diberhentikan, hal ini membatasi hak politik seseorang 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia yakni : 

(1)Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 

(2)Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 

tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan 

keutuhan bangsa. 

 

     Maka dari itu, pemberhentian antarwaktu (recall) oleh partai politik 

berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak politik warga negara, 

hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimanakah pengaturan pemberhentian antarwaktu (recall) oleh partai politik 

terhadap anggota dewan perwakilan rakyat ? dan bagaimanakah pemberhentian 

antarwaktu (recall) oleh partai politik terhadap anggota dewan perwakilan 

rakyat ditinjuau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia ? 

     Adapun penelitian ini bertujuan dan bermanfaat untuk mengetahui 

mekanisme pelaksanaan pemberhentian antarwaktu (recall) oleh partai politik 

terhadap anggota dewan dan untuk mengetahui bagaimanakah pemberhentian 

antarwaktu (recall)  ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah penlitian normatif. Pendekatan yang 



 
 

 
 

dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dalam penelitian ini bahan hukum bersumber dari penelitian 

kepustakaan (library research). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dalam 

penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. PEMBAHASAN 

 

Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu 

Pemberhentian antar waktu (PAW) diatur dalam Pasal 239 Undang-

Undang No 17 Tahun 2014  Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagai berikut :  

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada 

yat (1) huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-

turut tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan; 

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum 

anggota DPR, DPD dan DPRD; 

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini; 

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

h.  menjadi anggota partai politik lain 

 

     Prosedur pemberhentian antar waktu oleh partai politik terhadap anggota 

dewan terbilang cukup sederhana, setelah partai menerbitkan surat keputusan 

(SK) tentang pemberhentian terhadap seorang dewan, kemudian diajukan 

usulan kepada pimpinan DPR, tujuh hari sejak diterimanya usulan 



 
 

 
 

pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada 

Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Presiden akan 

meresmikannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR. Tidak ada proses verifikasi 

atau pengujian terhadap usulan tersebut, Pimpinan DPR, dilihat dari sudut 

hukum adalah pelaksana tugas-tugas koordinatif dan protokoler. Pimpinan DPR 

bukanlah ‘atasan’ atau pun ‘bos’ para anggota DPR. Peresmian pergantian 

anggota DPR oleh Presiden juga harus dilihat sebagai bersifat protokoler dalam 

kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala eksekutif 

tidak dapat ikut campur tangan masalah intern DPR. Dengan demikian, menurut 

hukum, meskipun pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR 

dan peresmiannya dilakukan oleh Presiden, kedua tata cara prosedural tersebut 

adalah formalitas belaka.3 

     Pemberhentian antar waktu oleh partai politik terhadap anggota DPR diatur 

dalam pasal 239 ayat (2) huruf  d dan g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan    

perundang- undangan; 

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

                                                             
     3 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta 1996, hlm 
151. 



 
 

 
 

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik menyebutkan “Dalam hal anggota Partai Politik yang 

diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari 

keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di 

lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

     Pada kata “peraturan perundang-undangan” menimbulkan makna yang 

kabur, atau terlalu luas karena tidak menjelaskan secara rinci sehingga 

menimbulkan berbagai penafsiran. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan “Tata cara pemberhentian 

keanggotaan Partai Politik diatur di dalam AD dan ART.” Namun AD/ART 

partai politik hanya menjelaskan berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan 

terhadap anggotanya mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian 

dari keanggotaan, AD/ART partai politik tidak menjelaskan tentang kriteria 

tindakan yang berakibat pada pemberhentian dari semua jenjang keanggotaan, 

dengan demikian peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan 

yang besar kepada partai politik untuk melakukan pemberhentian antar waktu 

terhadap anggota DPR, sehingga pelanggaran yang mungkin seharusnya hanya 

diberikan sanksi tertulis bisa berakibat pemberhentian dari semua jenjang 

keanggotaan atas kehendak elit partai yang bersangkutan, hal ini 

mengakibatkan anggota dewan takut untuk menyuarakan aspirasi yang berbeda 

dengan partainya, sehingga ia tidak lebih dari sekedar penyambung lidah partai 

di parlemen. Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang 



 
 

 
 

terlampau besar kepada partai dalam hal pemberhentian antar waktu anggota 

DPR sehingga berpotensi melangggar hak politik anggota dewan. 

 

Pemberhentian Antar Waktu Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip-

Prinsip Hak Asasi Manusia 

     Pemberhentian antar waktu oleh partai politik atas anggotanya yang duduk 

di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART tidak menjamin 

prinsip due process of law, karena bisa bersifat subjektif dan sangat sulit untuk 

dikontrol oleh publik. Kebanyakan partai politik mengalami proses 

personalisasi melalui pemimpinnya, bahkan dalam banyak kasus, mekanisme 

pengambilan keputusan penting di dalam partai politik sering mengabaikan 

prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, kepemimpinan 

partai politik kian sulit dipisahkan dari pribadi pemimpinnya.4  Partai politik 

tampaknya masih lebih menonjol sebagai organisasi pengurus yang bersifat 

sentralistik dan personalistik daripada organisasi rakyat atau organisasi kader 

dari, oleh dan untuk para anggota atas dasar platform politik dan ekonomi 

tertentu.5 

     Mekanisme pemberhentian antar waktu oleh partai politik mengakibatkan 

anggota dewan secara pribadi tersandra oleh kepentingan partainya, dalam pasal 

82 ayat 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2014  Tentang Majelis 

                                                             
     4 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Jakarta, 2012, hlm 22 
     5 Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia, SIC, Surabaya, 2002, hlm 34 



 
 

 
 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa “Setiap 

anggota DPR harus menjadi anggota fraksi.” Fraksi adalah pengelompokkan 

anggota berdasarkan konfigurasi partai politik. 

     Dalam kenyataan fraksi ini berperan dalam hak angket, hak menyatakan 

pendapat, bahkan pembentukan undang-undang, jadi ada pelembagaan suara di 

fraksi. Ketika seorang anggota dewan berbeda suara dengan fraksi, dia akan 

berhadapan secara resmi dengan suara fraksinya. Hal ini mengakibatkan 

anggota dewan takut untuk  menyuarakan pendapat serta pandangan politiknya 

diluar ketetapan fraksi, padahal peraturan perundang-undangan telah menjamin 

hak politik setiap orang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 E Ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai hati nuraninya” juga Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia :  

(1)Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 

(2)Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 

tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan 

keutuhan bangsa. 

 

Artinya setiap orang bebas mengutarakan pendapat berdasarkan keyakinan 

nuraninya tanpa adanya tekanan dari suatu kekuatan/kelompok sosial tertentu, 

termasuk bagi anggota dewan. Namun norma ini berkebalikan dengan 



 
 

 
 

kenyataan yang ada, pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa setiap 

anggota DPR yang memperlihatkan penampilan keras, konfrontatif, dan 

antagonistik terhadap pemerintah akan menghadapi risiko untuk di recall.6 

     Pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik disebutkan “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah 

anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai 

Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan 

rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Keterikatan seperti ini 

pada dasarnya menegaskan bahwa anggota DPR adalah utusan partai politik 

yang memenangkan kursi DPR dalam proses pemilu. Sebagai utusan partai 

politik, anggota DPR tidak dapat menyatakan pikiran atau pendapat, dan atau 

tindakan yang berbeda atau menyimpang dari pendirian atau kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh partai politik; bahkan jika pikiran, pendapat atau tindakan 

anggota DPR itu sesuai atau mencerminkan aspirasi dan atau kepentingan 

masyarakat. 

     Dengan demikian, eksistensi kedudukan seseorang sebagai anggota dewan 

sangat bergantung pada partai politik, ia harus menjalankan tugasnya sebagai 

wakil rakyat sesuai dengan kehendak partai, jika tindakannya tidak sesuai 

dengan elite partai politik, maka akan terancam diberhentikan, hal ini bisa kita 

lihat lebih jauh dalam kasus Hj. Lily Chadijah Wachid dan DR. H. A. Effendy 

Choirie. 

                                                             
     6 Ibid, hlm 132 



 
 

 
 

Pada 5 Maret 2011 DPP PKB menerbitkan Surat Keputusan No. 7174/DPP-

02/V/A.1/III/2011 dan No. 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 Tentang Penetapan 

Pemberhentian keduanya dari PKB, adapun alasan pemberhentian tersebut 

dikarenakan mereka dianggap melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal 

12 Anggaran Dasar PKB dan Pasal 7 , Pasal 9 , Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 

Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Penggugat melawan pada pimpinan partai 

yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi 

kehormatan dan nama baik partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta 

tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada 

mereka, serta tidak membayar kontribusi secara tertib dan teratur kepada partai 

sesuai aturan internal partai. 

     Namun demikian, terdapat indikasi kuat jika pemberhentian Hj. Lily 

Chodidjah Wahid dan Dr. H. A. Effendy Choirie ini dikarenakan alasan politis, 

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah menerbitkan surat 

edaran Nomor: INT.405/FPKB/DPR-RI/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 

yang juga disampaikan kepada keduanya agar tidak menanda tangani Hak 

Angket Perpajakan. Saat sidang Paripurna penggunaan hak angket Perpajakan 

tanggal 21 Februari 2011, anggota DPR dari fraksi PKB yang hadir 28 anggota 

DPR dengan rincian: 26 menolak dan yang menerima hak angket perpajakan 2 

orang anggota DPR (yakni ibu Hj. Lily Chadijah Wachid dan DR. H. A. Effendy 

Choirie) yang kemudian diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai 

Kebangkitan Bangsa pada 5 Maret 2011. 



 
 

 
 

Menurut keduanya pemberhentian mereka dilatarbelakangi oleh tindakan 

mereka yang sejalan dengan semangat Kebenaran dan Kejujuran serta membela 

kepentingan rakyat, dengan keberanian mengajukan Hak Angket Century dan 

Hak Angket Mafia Perpajakan. 

     Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam 

negara hukum tidak boleh terjadi hukum berdiri sendiri pada satu sisi sementara 

kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum di sisi lain.7  

Hukum yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh 

dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk 

hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan 

menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.8 

Dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

didepan hukum”. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” 

Kedudukan setiap orang harus sama didepan hukum, pemberlakuan hukum 

                                                             
     7 Dahlan Thaib, Ketatanegaran Indonesia: Perspektif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta, 
2009, hlm 125. 
     8 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 
2009, hlm 212. 



 
 

 
 

dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, penjatuhan sanksi ataupun hukuman 

kepada seseorang memang dikarenakan yang bersangkutan melakukan 

pelanggaran bukan atas kehendak otoritas kekuasaan. 

     Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “Anggota DPR 

tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau 

pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat 

DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Pasal ini 

menunjukkan bahwa anggota dewan dilindungi kedudukannya dalam 

melaksanakan tugas, artinya adalah sah jika pernyataan, pertanyaan, dan/atau 

pendapat yang dikemukakannya berbeda atau bahkan bertentangan dengan 

fraksinya sekalipun, sehingga pemberhentian atas dasar perbedaan pandangan 

politik yang dilakukan oleh partai politik jelaslah tidak sah. 

 

 

  



 
 

 
 

III. PENUTUP 

 

Simpulan 

 

     Pengaturan pemberhentian antar waktu oleh partai politik terhadap anggota DPR 

diatur dalam pasal 239 ayat (2) huruf  d dan g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 16 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun demikian 

pengaturannya terlalu luas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, yang pada 

akhirnya memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik dalam 

melakukan pemberhentian antar waktu sehingga berpotensi melanggar hak asasi 

warga negara, khususnya hak politik. 

     Pelaksanaan pemberhentian antar waktu oleh partai politik melanggar hak 

politik warga negara karena dilatarbelakangi oleh motif politik, pemberhentian 

antar waktu oleh partai politik dilakukan terhadap anggota DPR yang berbeda 

pandangan dengan partai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur jaminan kebebasan 

setiap orang dalam memilih dan memiliki keyakinan politik, serta kebebasan dalam 

berpendapat. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Saran 

Berdasarkan permasalahan diatas, saran dari penulis adalah : 

1. Melakukan perubahan peraturan perundang-undangan guna menghapus hak 

partai politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu terhadap anggota 

dewan. 

2. Penguatan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengawasi tingkah 

laku serta etika anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya guna menjaga 

marwah parlemen secara kelembagaan.   
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