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HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SISTEM 

KETATANENGARAAN DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UNDANG-

UNDANG MD3 

 

Abstrak 

 

Di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum dan demokrasi. Yang memiliki ciri-ciri sistem pembagian 

kekuasaan menjadi 3 cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu 

cabang kekuasaan yakni kekuasaan legislatif yakni DPR diberikan hak imunitas 

guna menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik. Mengenai permasalahan 

adanya hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegnaran di Indonesia 

seperti apa dan bertujuan apa dikarenakan mendapat kanperlakuan khusus. 

Metode penelitian yang digunakan ialah normatif-yuridis dengan menggunakan 

sumber data sekunder dan menganalisis secara konsep atau teori dalam hukum 

tata negara beserta membandingkan dengan parlemen antar negara. Hasil dari 

pembahasan mengenai pengaturan hak imunitas anggota legislatif terdapat di 

Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD serta di 

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

Mengenai hak imunitas yang dimiliki anggota DPR yang diatur dalam Undang-

undang No. 2 tahun 2018 Tentang MD3 terdapat perlakuan khusus untuk 

menjalankan tugasdan fungsinya sebagai wakilrakyat. Hak imunitas anggota DPR 

sebatas menjalankan tugas dan wewenanngya dan memiliki perlakukan khusus 

terhadap proses penegakan hukum yang tidak kebal seutuhnya.  

 

Kata Kunci : imunitas pejabat Negara, negara hukum, demokrasi 

 

Abstract 

 

In the provisions of Article 1 Paragraph 2 and Article 1 Paragraph 3 the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia states that the Indonesian State is a 

country of law and democracy. Which has the characteristics of a power 

distribution system into 3 branches namely executive, legislative and judiciary. 

One branch of power, namely the legislative power, that is, the DPR is given the 

right to immunity to carry out its duties and functions better. Regarding the issue 

of the immunity rights of members of the House of Representatives in the 

Indonesian system of order and what is the purpose of getting due to special 

treatment. The research method used is normative-juridical by using secondary 

data sources and analyzing the concept or theory in constitutional law and 

comparing with parliaments between countries. The results of discussions on 

regulating the immunity rights of legislative members are contained in Law No. 2 

of 2018 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as Law No. 17 of 

2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. Regarding the rights of 

immunity possessed by members of the House of Representatives regulated in 

Law No. 2 of 2018 About MD3 there is special treatment to carry out its duties 
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and functions as representatives of the people. The immunity rights of DPR 

members are limited to carrying out their duties and authority and have special 

treatment for the law enforcement process that is not completely immune. 

 

Keyword: immunity of state officials, rule of law, democracy 

 

1. PENDAHULUAN 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya 

disebut UUD NRI Tahun  1945) Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”, sedangkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945 menyatakan “Kedaualatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Dari kedua pasal tersebut menunjukan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum dan demokrasi, yang intinya kedua konsep tersebut 

merupakan mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan . 

Menurut Friedirck Julius Stahl salah satu ciri dari negara hukum yakni 

terdapat pembagian kekuasaan. Mengenai konsep pembagian kekuasaan  

Monstesquie berpendapat, dalam  bukunya “L’Espirit des lois”, (1748), untuk 

menjalankan roda pemerintahan suatu negara, Montesquie membagi tiga 

kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu : (i) Kekuasaan legislatif sebagai 

pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) 

kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Pembagian kekuasaan ini 

merupakan perwujudan prinsip check and balances, yang mana setiap lembaga 

saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-

masing sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dari klasifikasi 

Montesquie inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga 

fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or 

administrative function) dan yudisial( the judicial function). 

Indonesia dalam kekuasaan negara tidak dipegang oleh satu pemegang 

kekuasaan akan tetapi kekuasaan tersebut dibagikan dan dijalankan oleh tiga 

pemegang kekuasaan. Yakni kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, 

kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi ketiga kekuasaan tersebut dalam 

menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya tidak terlepas atau terpisah 
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secara mutlak antara pemegang kekuasaan tersebut. Melainkan saling 

berhubungan antar satu sama yang lain seperti DPR dalam menjalankan 

kekuasaan pembentuk undang-undang; dalam rancangan udang-undang dibahas 

oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.  

DPR dalam menjalankan kekuasaannya memiliki tiga fungsi yaitu fungsi 

legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 20 A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan fungsinya DPR 

mempunyai hak angket, hak interplasi dan hak menyatakan pendapat sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 20 A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, selain hak-hak 

tersebut DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 

dan pendapat serta hak imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 A Ayat 

(3) UUD NRI Tahun 1945. 

Hak-hak tersebut selanjutnya diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, mengenai hak imunitas anggota DPR 

diatur dalam Pasal 224 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014  yang berbunyi; 

a. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

dengan fungsi Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan 

b. Pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di 

luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional 

DPR dan/atau anggota DPR.serta wewenang dan tugas DPR. 

c. 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. 

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 

anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati 

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai 

rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Ketentuan Pasal 224 UU MD3 tersebut merupakan jaminan imunitas bagi 

anggota DPR. Adanya hak imuntas ini sebenarnya terikat dengan fungsi, tugas 

dan wewenang DPR. Fungsi DPR secara insitusional meliputi fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.  Adanya keterkaitan hak imunitas dan 

fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku 

saat anggota berada didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR. Maka adanya 

seorang anggota mengemukakan pernyataan dan atau pendapat yang 

dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR maupun 

diluar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Apabila dalam 

penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan oleh 

anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemakan nama 

baik seseorang maka mekanismenya dengan dilaporkannya ke Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

Selain anggota DPR yang memiliki hak imunitas, anggota MPR, DPD, dan 

DPRD juga memiliki hak imunitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang MD3. Juga Pada advokat terdapat dalam Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang lebih jelas diatur dalam Pasal 16 

berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam 

sidang Pengadilan.” Pada Omsbudsman ketentuan terdapat pada pasal 10 dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu: “Dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, 

dituntut, atau digugat di muka pengadilan.” Yang pada intinya diberikannya hak 

imunitas bertujuan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak ada 

bayang-bayang akan dituntut ataupun digugat di Pengadilan. 

Dalam hal ini penulis akan mendeskirpsikan hak imunitas yang anggota 

DPR serta tujuan adanya hak imunitas dan serta jaminan hak  imunitas anggota 

DPR dalam konstitusi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis 

pada latarbelakang menuaikan suatu problematika yakni; Bagaimanakah konsep 

dan pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia?  



5 

2. METODE  

Pada dasarnya penyusunan artikel ilmiah ini didasarkan pada penelitian hukum 

doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan hukum dalam makna “law in the book”.  Metode yang 

digunakan yaitu penelitian hukum normatif, atau bisa disebut juga penelitian 

hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data 

sekunder dengan bahan hukum primer Undang-undang No. 2 Tahun 2018 

Tentang MD3, kemudian bahan hukum sekunder berupa kepustakaan. Jenis 

penelitian mengunakan jenis deskriptif yakni dengan menganalisis dan 

memberikan gambaran tentang pemberian hak imunitas yang diatur didalam 

Undang-undang No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 dan mengetahui fungsi dari hak 

imunitas tersebut apakah diperlukan atau tidak dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. 

Metode Pengumpulan data oleh penulis sebagai sumber data sekunder 

terutama dapatdiperoleh dari perpustakaan. Penulis menggunakan tempat 

pengumpulan data melalui perpustakaanu mum dan perpustakaan perguruan 

tinggi. Disamping itu penulis juga mengakses jaringan internet untuk mencari 

sumber data sekunder atau bahankepustakaan yang dinilai dapat 

dipertanggungjawabkan sumber datanya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dewan Perwakilan Rakyat  

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu lembaga yang memegang kekuasaan 

untuk membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. 

Cabang kekuasaan ini merupakan cerminan pertama dalam kedaulatan rakyat. 

Kegiatan bernegara pertama untuk mengatur kehidupan bersama yang akan dibuat 

oleh lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangannya untuk menetapkan suatu 

peraturan. Pengaturan (regelende functie) menentukan peraturan yang mengikat 
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dan membatasi. Maka adanya kewenangan ini diutamakan hanya dilakukan 

sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum. 

Kemudian melihat kedudukan lembaga negara DPR yang memiliki fungsi 

legislasi.  Ini dilihat dari perbuahaan UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 5 ayat (1) 

yang presiden memegang kekuasaan untuk membentuk suatu undang-undang 

dengan persetujuan DPR berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada DPR. Perubahan ini dirasa begitu penting karena undang-

undang adalah produk hukum yang dominan untuk menerjemahkan rumusan 

normatif yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui pergeseran 

kekuasaan tersebut mengakibatkan DPR memiliki fungsi politik yang sangat 

strategis. DPR yang merupakan lembaga negara didalam sistem  ketatanegaraan di 

Indonesia meruapakan suatu wadah atau sarana untuk menyalurkan aspirasi 

rakyat. 

Mengenai amandemen UUD NRI Tahun 1945 terdapat perubahan secara 

signifikan dalam hal menguatkan kedudukan dan fungsi DPR dibandingkan 

sebelumnya, yakni: 

a. Di bidang legislasi 

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun1945, DPR memegang kekuasaan 

membentuk UU.DPR berhak mengajukan RUU (Pasal 21 (1)), dan apabila 

dalam jangka waktu 30 hari RUU tidak disahkan oleh presiden maka RUU 

tersebut otomatis menjadi UU. 

b. Di bidang Anggaran 

Menurut Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, RAPBN diajukan oleh 

pemerintah untuk dibahas dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan 

apabila DPR tidak menyetujui, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu 

(Pasal 23 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). DPR berperan aktif sejak 

perencanaan sampai dengan penghitungan anggaran). 

c. Di bidang Pengawasan 

Menurut Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki fungsi 

pengawasan, dimana fungsi pengawasan tersebut dilakukan melalui hak 
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angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Pengawasan dilakukan 

terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. 

Anggota DPR dalam menjalakan fungsinya diberikan hak-hak yang 

dijelasakan lebih lanjut dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-undang No. 17 

Tahun 2014 tentang MD3 berupa hak Interpelasi, hak angket, hak menyatakan 

pendapat, Mengajukan usul rancangan undang-undang, Mengajukan pertanyaan, 

Menyampaikan usul dan pendapat, Memilih dan dipilih, Membela diri, Imunitas, 

Protokoler, Keuangan dan administratif, Pengawasan, Mengusulkan dan 

memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan Melakukan 

sosialisasi undang-undang. Kemudian anggota DPR memiliki kewajiban untuk 

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; Melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan 

perundang-undangan; Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendahulukan kepentingan 

negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; Memperjuangkan 

peningkatan kesejahteraan rakyat; Menaati prinsip demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahaan negara; Menaati tata tertib dan kode etik; 

Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dnegan lembaga lain; Menyerap 

dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; 

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di 

daerah pemilihannya. 

3.2 Hak Imunitas Dan Pengaturan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Hak Imunitas pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu hak kekebalan terhadap 

suatu objek tertentu. Ada beberapa pengertian mengenai hak imunitas. Seperti 

dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberikan definisi hak imunitas 

sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk 

membicarakan atau menyantakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga 

tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dalam kamus hukum sudarsono 

hak imunitas pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian: 
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a. Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau 

membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di 

muka pengadilan. 

b. Kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum 

pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara 

tempat mereka ditempatkan atau bertugas. 

Hak imunitas anggota (DPR) pada dasarnya telah dibahas dalam Rapat 

Panitia Adhoc dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kemudian pembahasan 

mengenai pemberian hak imunitas dalam pembahasan proses perubahan UUD 

1945, Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi-PPP menyampaikan pendapat 

mengenai hak-hak anggota DPR yang salah satunya adalah hak imunitas. Hak 

imunitas menurut pandangan beliau adalah hak kekebalan hukum setiap anggota 

atas pernyataan dalam sidang DPR. Lanjut Asnawi Latief sebagai juru bicara F-

PDU memberikan usulan dalam kelembagaan DPR bahwa “.... Anggota DPR 

tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam 

sidang DPR, Semuanya masuk dalam tata tertib...”. kemudian hak tersebut 

diberikan pada Pasal 20A ayat (3) 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”.  

Dalam konteks pelaksanaan hak imunitas anggota DPR yang diatur pada 

Pasal 224 UU MD3. Digolongkan 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 

tersebut, yang pertama, anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan 

karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik 

secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang 

berkaitan dengan fungsi serta weweanang dan tugas DPR. Kedua, anggota DPR 

tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan didalam 

rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan 

kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Ketiga, Anggota DPR 

tidak dapat digantikan antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau 
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pendapat yang dikemukakannya baik didalam rapat DPR maupun diluar rapat 

DPR yang berkaitan dengan fungsi dan serta wewenang dan tugas DPR. 

Mengenai hal tersebut dilihat bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan 

wewenangnya perlu ada intrumen yang dapat menjamin hal tersebut agar dapat 

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan dari masyarakat. 

Intrumen tersebut berupa hak imunitas yang menjamin anggota DPR untuk bebas 

berpendapat dan berbicara dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan 

wewenangnya. Kemudian hak imunitas ini dikaitkan dengan adanya kebebasan 

berpendapat (Freedom of Speech), pada prinsipnya tidak dibatasi sepanjang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR. Kemudian 

pelaksanaan hak imunitas berupa kebebasan berbicara ini dapat menjadi tidak 

berlaku pada saat anggota DPR melakukan diluar tugas dan kewenangannya, 

artinya anggota DPR dapat dituntut di hadapan hukum atas pebuatan atau 

tindakannya diluar tugas dan kewenangannya. Hak imunitas tersebut tidak berlaku 

juga menyampaikan atau mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara. 

Selain itu juga ketentuan hak imunitas dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan 

juga Kode Etik Lembaga. Pada dasarnya anggota legislatif memiliki keududukan 

yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan 

pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika 

politik dan pemeirntahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, 

norma serta adat budaya bangsa.   

Adanya ketentuan tambahan mengenai upaya perlindungan anggota DPR 

dalam Pasal 245 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 mengenai 

proses penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana memliki 

pemberlakukan khusus dengan adanya persetujuan presiden kecuali tertangkap 

tangan; ancaman pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan 

tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Dr. Luhut M.P 

Pangaribuan, S.H, LL.M dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 

November 2014 menyatakan  bahwa latar belakang adanya “prosedur izin” 
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sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat 

martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara 

hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Rationya pejabat 

negara dan lembaga negara itu merupakan personil dari sebuah negara. 

Mahkamah juga berpendapat salah satu dari segi bentuk perlindungan hukum 

yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi 

dna hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin 

tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai 

keterangan karena diduga melakukan tindak pidana hal ini sebagai salah satu 

fungsi dan upaya menegakkan mekanisme checks and balances antara pemegang 

kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Hak imunitas anggota 

legislatif pada dasarnya termasuk menggunakan doktrin restriktif karena hak 

imunitas hanya sebatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga tidak kebal 

terhadap hukum secara menyeluruh sebagai subyek hukum warga negara lainya. 

Pada intinya hak imunitas anggota legislatif telah dijamin sebagai hak 

konsitusional anggota DPR dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang 

kemudian inti dari hak imunitas tersebut dijelasakan pengaturannya dalam Pasal 

224 UU MD3 yang berkaitan dalam kebebasan berpendapat dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya namun juga terdapat batasan-batasannya. 

Kemudian terdapat ketentuan tambahan kaitan hak imunitas anggota DPR dalam 

hal upaya perlindungan anggota DPR dari proses penegakan hukum dalam Pasal 

245 UUD MD3 walaupun terdapat batasan-batasan perlindungan terhadap proses 

penegakan hukum tersebut. Perlunya penjaminan hak imunitas tersebut dari 

negara karena anggota DPR merupakan perwakilan rakyat yang dipilih melalui 

pemilu oleh rakyat yang memiliki tugas untuk Menyerap, menghimpun, 

menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Juga agar dapat 

menjalankan demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagai perwakilan dari rakyat 

di Indonesia, supaya tidak dibayang-bayangi akan dituntut dan digugat 

dipengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. 
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3.3 Hak Imunitas Anggota DPR Terhadap Salah Satu Prinsip Negara 

Hukum yakni Equality Before The Law 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 

(3) UUD NRI Tahun 1945.  Memiliki ciri pembagian kekuasaan dengan 

mekanisme checks and balances. Hak imunitas anggota DPR juga pada dasarnya 

merupakan hak konstitusional anggota DPR yang terjamin pada Pasal 20A Ayat 

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “ Selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal alain Undang-Undang Dasar setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta 

hak imunitas.” 

Kemudian mengenai salah satu prinsip negara hukum yakni Equality Before 

The Law. Dalam hak prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum juga terjamin 

dalam konstitusi dalam Pasal 27 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib mejunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya” dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “ Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepasitan hukumyang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jika melihat hak imunitas 

anggota DPR yang tidak dapat dituntutnya di pengadilan karena kebebasan 

berpendapat dan tindakan yang berhubungan dengan menjalankan fungsi, tugas 

dan wewenangnya Pasal 224 UU MD3 dan ketentuan tambahan mengenai upaya 

perlindungan anggota DPR dalam proses penegakan hukum Pasal 245 UU MD3. 

Bagir Manan, menjelaskan asas persamaan dihadapan hukum adalah dalam hal 

yang sama harus diberlakukan sama. Perbedaan dimungkinkan sepanjang 

perbedaan untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang 

dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan. 

Pada dasarnya hak imunitas murni yang merupakan hak konstitusional dari 

anggota DPR tidak bertentangan dengan konsep negara hukum yakni equaliy 

before the law sepanjang kekebalan tersebut tidak melingkup keseluruhan 

kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Proses 

hukum anggota DPR dapat dilakukan terhadap tindakan dan kebebasan 
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berpendapat diluar melaksanakan tugasnya juga mengumumkan materi yang 

disepakati untuk dirahasiakan didalam sidang rapat sebelumnya. Namun hadirnya 

ketentuan 245 ayat (1) UU MD3  berimplikasi pada prinsip equality before the 

law yang dikesampingkan atas dasar status jabatan publik sehingga terdapat 

perlakukan khusus dari pejabat negara terhadap warga negara biasa sepanjang 

manfaat dan perlindungan diperoleh karena dibedakan seperti pendapat Bagir 

Manan. 

3.4 Hak Imunitas Anggota DPR Terhadap Demokrasi 

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia sebagai negara demokrasi yang 

dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.  DPR sebagai lembaga perwakilan 

rakyat menjalankan tugas, fungsinya sebagai pembentuk undang-undang yang 

dibahas beserta Presiden. Dalam hal menjalankan tugasnya anggota DPR 

diberikan hak imunitas untuk menjamin tidak akan terbayang-bayang dituntut 

dipengadilan semasa melaksanakan tugasnya, juga hak tersebut telah terjamin 

dalam konstitusi  yang kemudian diperjelas dalam UU MD3. 

Dalam anggota DPR menjalankan demokrasi sebagai perwakilan rakyat 

untuk menjalankan tugasnya, lebih mengutamakan untuk mengemukakan 

pendapat dalam membahas suatu permasalahan yang ada. Maka dari itu agar 

anggota DPR diberi kekebalan terhadap hukum dalam hal menjalankan tugas dan 

fungsinya.  Kekebalan hukum anggota DPR lebih kedalam kebebasan berpendapat 

(freedom of speech) yang dilakukan dalam sidang maupun diluar sidang. Dalam 

kebebasan berpendapat ini termasuk juga dalam demokrasi di Indonesia anggota 

DPR sebagai wakil rakyat menjalankan prinsip demokrasi.   

Selain kebebasan berpendapat anggota DPR juga memiliki kekebalan 

hukum terhadap sikap, tindakan, maupun kegiatan di dalam rapat DPR maupun 

diluar rapat DPR yang berkaitan dengan hak dan keweangannya. Dalam hal ini 

anggota DPR dapat bebas melakukan hal apa saja untuk menjalankan fungsi dari 

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tetap berkoridor dalam 

demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi dalam hak 

pemberian hak imunitas anggota DPR tetap dibatasi dengan kewajiban yang harus 

dipenuhi seperti dalam hal kode etik, mematuhi tatatertib dan tidak 
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mengumumkan apa yang telah disepakati didalam sidang DPR untuk tidak 

disebarluaskan. 

Dalam melaksanakan demokrasi anggota DPR memang benar 

membutuhkan suatu perlindungan terhadap hukum. Karena memiliki tugas dan 

wewenang yang luas untuk kepentingan bangsa. Adanya penjaminan hak imunitas 

terhadap kebebasan berpendapat ini penting dikarenakan dalam prinsip demokrasi 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat untuk memberikan pendapat ataupun kritik 

terhadap pemerintah itu hal yang wajar karena rakyat harus ikut berpartisipasi 

dalam memuat kebijakan dari pemerintah. Juga melakukan sikap, tindakan, 

maupun kegiatan terhadap pemerintah untuk tetap menjaga prinsip demokrasi 

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam hal imunitas tersebut mengenai salah satu prinsip demokrasi yakni 

kedudukan yang sama di mata hukum. Adanya hak imunitas anggota DPR tidak 

bertentangan terhadap prinsip  tersebut sepanjang menganut asas proposional 

yang berkeadilan seperti pendapat dari beberasa sarjana seperti paul tillich, L.J. 

van Apeldoorn, J. vanKan dan J.H. Beekhuis yang menyatakan bahwa keadilan 

itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak 

sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Maka adanya perlakuan yang berbeda 

terhadap anggota DPR sebagai wakil rakyat dengan rakyat biasa karena anggota 

DPR memgang status jabatan yang lebih tinggi untuk mewakili rakyat dalam 

menjalankan roda pemerintahan agar terciptanya demokrasi yang baik. 

3.5 Perbandingan Hak Istimewa Parlemen Indonesia Dengan Australia Dan 

Kanada 

Jika membaca tulisan dari Akhmad Aulawi yang berjudul “Perspektif Pelaksanaan 

Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara” telah 

mengatakan untuk melaksanakan hak imunitas ini seorang anggota parlemen 

dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya diluar tugas dan 

kewenangannya. Penulis tertarik untuk membandinkan kedua negara tersebut. 

Hak imunitas anggota DPR RI memiliki kesamaan yang dimana tidak dapat 

dituntutnya di pengadilan selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil 
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rakyat. Akantetapi juga terdapat ketetentuan tambahan mengenai perlakuan 

khusus dalam proses penyidikan jika anggota DPR diduga melakukan tindak 

pidana memerlukan persetujuan dari Presiden kecuali tertangkap tangan dan 

tindak pidana tertentu. Jika dibandingan hak imunitas anggota legislatif di negara 

Kanada dan negara Australia dengan negara Indonesia memiliki perbedaan. Hak 

imunitas yang dimiliki anggota legislatif negara Australia yang diakses dalam 

websitenya (www.aph.gov.au)  mengacu pada dua akspek penting yang pertama 

tentang hak istimewa atau menenai imunitas atas parlemen itu sendiri dan yang 

kedua imunitas untuk melindungi integritas dari para anggota legislatif dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya, terturama kekuasaan untuk memberkan 

sanksi terhadap pihak yang menghormati (contempt) parlemen. Pada dasarnya, 

hak imunitas anggota legislatif negara Autralia digunakan untuk kebebasan 

parlemen dalam berdebat atau berdiskusi, dan hal ini tidak dapat dijadikan bahan 

untuk dipertanyakan di lembaga peradilan juga menjamin anggota parlemen tidak 

dapt dituntut untuk setiap tindakannya yang dilakukan dalam proses debat di 

parlemen. 

Kemudian Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif di negara 

Kanada bersifat terbatas dapat diakses melalui websitenya (www.parl.gc.ca). 

Artinya anggota legislatif atau parlemen dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila 

hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentutan konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan. Maka anggota legislatif harus menghindari 

menciptakan konflik yang ditak perlu dengan hak pribadi, karena hal ini 

berdampak hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan. Pada prinsipnya 

hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif di negara Australia 

mengutamakan kebebasan berpendapat di forum dikusi parlemen tanpa ada 

hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif 

(parlemen).  

Pada prinsipnya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif di negara 

Australia mengutamakan kebebasan berpendapat di forum dikusi parlemen tanpa 

ada hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif 

(parlemen). Kemudian hasil perbandingan ini menunjukan bahwa anggota 
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legislatif di negara Kanada dan negara Autralia dengan negara Indonesa 

(khususnya DPR) memliki persamaann bahwa di negara Australia dan negara 

Kanada memberikan hak imunitas kepada anggota legislatifnya hanya sebatas 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada imunitas diluar dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi di Indonesia anggota legislatif 

(DPR) memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta 

perluasan hak imunitas diluar menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota DPR di 

Indonesia memiliki kelebihan dalam perlakuan proses hukum akantetapi dapat 

dituntut jika diluar sidang seperti dalam hak imunitas dalam parlemen kanada 

anggota senator terbebas dari penangkapan, menghadiri persidangan dll semenjak 

menjalankan tugas sebagai perwakilan publik. Akan tetapi kebebasan 

tersebutdibatasi terhadap tindakan kriminal. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadirnya suatu hukum 

yang melindungi suatu kepentingan dengan cara mengalokasikan kekuasaan 

secara hukum pemberian tersebut adalah hak yang guna membatasi kepentingan 

di lain pihak dan dilekatkan kepada seseorang. Dalam hal ini anggota DPR 

sebagai perwakilan dari rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya diberikan 

suatu hak yang istimewa yakni hak imunitas yang diatur dalam sistem 

ketatanengaraan di Indonesia pada UUD NRI 1945 Pasal 20 A ayat (3). Kemudian 

diatur lebih rinci dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3. 

Untuk anggota legislatif  yang pertama DPR diatur dalam Pasal 244 dan ketentuan 

upaya perlindungan dari hukum Pasal 245 Undang-undang No 2 Tahun 2018 dan 

dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 28/PUU-XVI/2018. Hak imunitas 

anggota DPR yang diberikan sebatas dalam menjalankan fungsi, tugas dan 

wewenangnya yang diatur dalam UUD NRI Tahun1945. Anggota DPR diberi 

kekebalan terhadap hukum terhadap kebebasan berpendapat (freedom of speech) 

seperti yang tertera dalam Pasal 224 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang MD3. Juga mengenai kegiatan,sikapmaupun tindakan yang dilakukan 
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anggota DPR dalam hal menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya diberikan 

hak istimewa yakni kekebalan atas hukum. Walaupun anggota DPR diberikan 

kekebalan terhadap hukum akan tetapi masih berlakunya hukum selain yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya anggota DPR dapat dilakukan penuntutan di 

pengadilan. Jadi hak imunitas anggota DPR dapat dikatakan tergolong hak 

imunitas yang menganut doktrin restiktif. Walaupun terdapat ketentuan yang 

dapat dikatakan upaya perlindungan terhadap hukum anggota DPR dengan adanya 

persetujuan Presiden namun ini persetujuan tersebut dikecualikan jika anggota 

DPR tertangkap tangan dan melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi.  

Hak imunitas anggota DPR yang diberikan dalam konteks demokrasi sangat 

dibutuhkan karena anggota DPR yang merupakan perwakilan rakyat untuk 

menjalankan aspirasi rakyat juga ikut serta dalam memberikan pendapat atas 

kebijakan dari Pemerintah. Dalam hal ini anggota DPR tidak akan terbayang-

bayang untuk dituntut dipengadilan dalam menjalankan tugas,fungsi dan 

wewenanngya. Anggota DPR dapat bebas melakukan pendapat terhadap 

Pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dalam 

menjalankan demokrasi. Karena kedaulatan negara Indonesia berada ditangan 

rakyat yang mana anggota DPR merupakan wakil rakyat yang pilih dari rakyat 

melalui perwakilan partai politik dengan sistem pemilu.  

Hak imunitas anggota DPR terhadap salah satu prinsip negara hukum di 

Indonesia. adanya hak imunitas memang pada dasarnya tidak hanya anggota DPR 

memilikinya akan tetapi seperti MPR, DPD,dan DPRD memliki hak imunitas 

untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas anggota DPR adalah 

hak konstitusional yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945.  Mengenai prinsip 

equality before the law yang dijamindalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945, hak imunitas anggota DPR termasuk dalam prinsip tersebut karena 

memiliki hak konstitusional yang sama yang di atur dalam Pasal 20A Ayat (3) 

UUD NRI Tahun 1945. Jadi hak imunitas anggota DPR tidak bertentangan 

terhadap prinsip tersebut sepanjang tidak menyeluruh kebal terhadap hukum dari 

warga biasa.  Jika dibandingan dengan negara Australia dan Kanada, hak imunitas 

anggota DPR di Indonesia memiliki kesamaan yakni berlaku hanya sebatas untuk 
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kebebasan berpendapat dan tindakan yang berkaitan menjalankan tugas dan 

kewenangannya. Jadi anggota parlemen beberapa negara dapat dilakukan 

penuntutan jika diluar fungsi, tugas dan wewenangnya. 

4.2 Saran  

Berdasarkan penyampaian kesipulan diatas, maka 

penulisdapatmemberikansaranyang dapat dipertimbangkansebagai sumbangsih 

pemikiran terhadap hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut; 

a. Diberikannya hak imunitas pada anggota DPR betujuan untuk menjalankan 

fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat dan merupakan hak 

konstitusional diharapkan anggota DPR dapat mengunakan hak tersebut 

sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kinerjanya. 

b. Adanya hak imunitas diharapkan setiap anggota DPR untuk mengetahui dan 

memahami hak imunitas tersebut dan batas-batasannya supaya tidak terulang 

lagi kasus korupsi Setyo Novanto yang berlindung dalam hak imunitas yang 

mana Setyo Novanto tidak memahami hak imunitasnya memiliki batasan dan 

tidak menganut doktrin imunitas absolut yang kebal akan segala hal. 
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