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ABSTRAK
Demokrasi perwakilan yang merupakan amanat dari sila ke-4
Pancasila membawa konskuensi untuk adanya lembaga perwakilan
di Indonesia. Salah satu lembaga perwakilan di Indonesia adalah
Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Peserta Pemilihan
umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah
Partai Politik dengan sistem Pemilihan Umum adalah sistem
proporsional terbuka dengan kemenangan berdasarkan suara
terbanyak. Sistem pemilihan umum yang demikian membuat
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih mendapatkan
legitimasi politik yang tinggi dari masyarakat.
Selain sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik juga berhak untuk
memberhentikan anggotanya yang duduk sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan
rakyat oleh Partai Politik dapat mencederai legitimasi politik yang
telah diberikan rakyat pada saat Pemilihan umum. Untuk mencegah
hal tersebut dibutuhkan mekanisme keberatan terhadap hak partai
politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk sebagai
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hukum positif Indonesia terdapat
mekanisme untuk mengajukan keberatan terhadap hak partai
politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk sebagai
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme tersebut melalui
Mahkamah Partai Politik dan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik, Sistem
Pemilihan Umum, Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi untuk
menyelenggarakan negara. Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata
sovereigty (bahasa Inggris) dan soverainete (bahasa Perancis). Istilah tersebut
diturunkan dari bahasa Latin yaitu superanus yang artinya kekuasaan tertinggi
dari suatu kesatuan politik.1 Kedaulatan juga dapat diartikan sebagai hak
kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali.2
Menurut Jean Bodin kedaulatan atau sovereigniteit adalah kekuasaan tertinggi
untuk membuat hukum di dalam suata negara.3 Dewasa ini kata kedaulatan
diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan
bernegara.
Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedulatan tertinggi di
Indonesia

berada

ditangan

rakyat.

Moh.

Kusnardi

dan

Harmaily

mengemukakan bahwa dalam kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang
dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara.4Idealnya dalam negara demokrasi rakyatlah yang secara langsung
memerintah,

membuat

undang-undang,

dan

melakukan

aktivitas

penyelenggaran negara lainnya.5 Namun konsep demokrasi langsung tersebut
sulit untuk diterapkan pada negara yang memiliki jumlah penduduk yang

1

2

3
4

5

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahi Ilmu Negara & Teori Negara (Bandung : Refika
Aditama,Cetakan ke-2,2012), hlm.108.
Franz Magnis-Suseno, Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama,Cetakan ke-6,2016), hlm.211.
Supra note 1.
Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta : Rajawali Pers , Cetakan ke-5, 2013),
hlm.413 - 414
Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme (Jakarta : Konstitusi Press, 2016), hlm. 187.
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sedikit, terlebih jika diterapkan kepada negara yang memiliki jumlah
penduduk yang banyak. Selain itu, seiring dengan kehidupan masyarakat yang
semakin modern, akibatnya kedaulatan rakyat dilakukan dengan melalui
sistem perwakilan (representation).6
Pelaksanaan kedulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui lembaga
perwakilan atau biasa disebut dengan demokrasi perwakilan.7 Demokrasi
perwakilan diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara kita.8 Pada sila
ke-4nya

menyatakan,

kebijaksanaan

dalam

“Kerakyataan

yang

permusyawaratan

dipimpin

oleh

hikmah

perwakilan”.

Sila

tersebut

menjelaskan bahwa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan
atas permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sila ke-4 Pancasila
memiliki esensi asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan cara
musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.9
Dalam demokrasi perwakilan, rakyat tidak secara langsung menentukan
jalannya pemerintahan negara. Rakyat mendelegasikannya kepada orang orang yang duduk di lembaga perwakilan untuk menentukan jalannya
pemerintahan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 3 (tiga) sistem
perwakilan yaitu : sistem perwakilan politik, sistem perwakilan teritorial, dan
sistem perwakilan fungsional.10 Sistem perwakilan politik menghasilkan
wakil – wakil politik, sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil – wakil
daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil – wakil
fungsional. Indonesia pasca amandemen UUD NRI 195, hanya menganut dua
sistem perwakilan yaitu sistem perwakilan politik dan sistem perwakilan
teritorial. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sebagai
perwakilan politik dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD)
sebagai perwakilan teritorial

6
7
8
9
10

Supra note 4.
Jimly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme,(Jakarta : Sinar Grafika,2010),hlm. 56
Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo, Cetakan ke-10, 2015), hlm. 78.
Id, hlm. 80.
Supra note 4, hlm. 305 - 306
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DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan memiliki kekuasaan
membuat undang - undang sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945.
Berdasarkan Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI 1945 DPR memiliki beberapa
fungsi. Fungsi - fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan. Fungsi – fungsi yang dimiliki oleh DPR ini
memperlihatkan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan yang memiliki
2 (dua) peran yaitu sebagai membentuk undang - undang dan sebagai
penghubung antara konstituen dengan pemerintah.11
Anggota DPR berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum menurut Jimly
Asshiddiqie merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakilwakil rakyat secara demokratis.12 Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI
1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Peserta pemilihan umum
untuk DPR berdasarkan Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah
partai politik.
Pemilihan umum untuk anggota DPR di Indonesia setelah putusan
Mahkamah

Konstitusi

No.22-24/PUU-VI/2008

menggunakan

sistem

proporsional terbuka dengan penentuan kemenangan dengan suara terbanyak.
Sistem Proporpsional terbuka adalah sistem dimana masyarakat langsung
memilih sendiri calon anggota DPR untuk menjadi wakil rakyat. 13 Hal
tersebut sejalan dengan Pasal 168 jo 422 Undang - Undang nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang
mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka
untuk pemilihan umum untuk memilih amggota DPR dengan penentuan
kemenangan berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini membuat DPR yang
terpilih saat ini merupakan pilihan langsung dari rakyat yang memiliki mandat
serta legitimasi langsung dari rakyat.

11
12
13

Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 85.
Supra note 4, hlm. 414.
Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 25.
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Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945, selain mengatur tentang
pemilihan anggota DPR juga mengatur tentang pemberhentian anggota DPR.
Menurut pasal 22 B UU NRI 1945, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.” Berdasarkan pasal 239 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
selanjutnya disebut UU MD3) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena
meninggal dunia, diberhentikan, dan mengundurkan diri. Mengenai alasan
diberhentikan antarwaktu menurut Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang
menyebutkan bahwa
“Anggota DPR diberhentikan antarwaktu, 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.”

Pemberhentian anggota DPR dengan alasan – alasan pada Pasal 239 ayat
(2) huruf a, b, c, e, dan f menurut Pasal 122 Undang – Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jo. Pasal 20

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jo. 124 (1) UU MD3 jo.
147 UU MD3 dilakukan oleh Majelis Kehormatan Dewan dengan persetujuan
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rapat paripurna. Sedangkan Pemberhentian anggota DPR dengan alasan
alasan pemberhentian pada Pasal 239 ayat (2) huruf c, d, g, dan h menurut
Pasal 240 ayat (1) UU MD3 dilakukan oleh pimpinan partai politik dengan
cara mengusulkan kepada pimpinan DPR. Pemberhentian anggota DPR oleh
partai politik disebut hak recall partai politik. Hak recall menurut B.N.
Marbun adalah hak

untuk

mengganti

anggota DPR

oleh induk

organisasinya.14 Induk organisasi dari anggota DPR di Indonesia adalah
partai politik.
Anggota DPR merupakan anggota dari partai politik yang dipilih dalam
pemilihan umum sesuai pasal 67 UU MD3. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang
- Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 2
tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol 2011)
menyatakan kewajiban anggota partai politik adalah mematuhi Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) partai
politik serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Sebagai anggota
partai politik, anggota DPR juga harus tunduk dengan AD/ART dari partai
politik tempat dia berasal. AD/ART partai politik menurut Pasal 1 angka 2 jo.
Pasal 1 angka 3 UU Parpol 2011 adalah aturan dasar partai politik berserta
penjabaran dari aturan dasar tersebut. Betapa penting peran AD/ART
pantaslah bila dikatakan bahwa AD/ART partai politik merupakan konstitusi
dari partai tersebut.15Pelanggaran terhadap AD/ART partai politik dan
perpindahan anggota ke partai lain menurut Pasal 16 ayat (1) UU Parpol 2011
menyebabkan anggota partai tersebut dapat diberhentikan oleh partai politik.
Untuk anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan
rakyat, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol 2011 jo. Pasal 12 huruf h
Undang - Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya
disebut UU Parpol 2008) mengatakan bahwa anggota partai politik yang
merupakan anggota lembaga perwakilan, pemberhentian dari keanggotaan

14

15

Ni’Matul Huda dan Imam Nasef , Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 177.
Supra note 10, hlm. 186
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partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggota lembaga
perwakilan rakyat tersebut.
Pengaturan pemberhentian anggota DPR oleh partai politik yang terdapat
dalam UU Parpol 2011 sejalan dengan yang terdapat UU MD3. Artinya
seorang anggota DPR diberhentikan dari keanggotan partai dipastikan akan
diberhentikan dari keanggotaanya di DPR. Pemberhentian anggota DPR oleh
partai politik seakan – akan menjadi konsekuensi dalam kelembagaan DPR.
Hal tersebut karena anggota DPR merupakan anggota partai politik yang
dipilih melalui pemilihan umum. Hal tersebut membuat anggota DPR dapat
diberhentikan oleh partai politik pengusungnya. Pemberhentian tersebut
sebagai alat kontrol partai politik kepada anggota partainya yang menjadi
anggota DPR.
Pemberhentian anggota DPR oleh partai politiknya yang dikenal dengan
hak recall partai politik merupakan dilema dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan anggota DPR disatu sisi merupakan kader
partai, tetapi disisi lain merupakan orang yang diamanatkan rakyat menjadi
wakilnya. Artinya seseorang menjadi anggota DPR bukan semata-mata
karena dia merupakan anggota partai politik, tetapi ada campur tangan
masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut
dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hak Partai Politik
Untuk Memberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kaitannya
Dengan Sistem Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017”

1.2. Rumusan Masalah
Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas,
maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1

Mengapa partai politik memiliki hak untuk memberhentikan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat?

6

2

Apakah hak Partai Politik untuk memberhentikan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan hakikat dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum?

3

Apakah tepat partai politik memiliki hak untuk memberhentikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima)
tahun atau lebih?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelengkapan untuk
menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum. Disamping itu, dengan adanya
permasalahan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh
Partai Politik seperti yang dijelaskan sebelumnya dirasa perlu ada suatu
pembahasan yang dapat menjadi jawaban bagi permasalah tersebut demi
mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, adapun tujuan dari
penulis dalam penulisan ini, yakni pertama, untuk mencari pemecahan
masalah

tentang mengapa

partai

politik

memiliki

hak

untuk

memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini penting
untuk menentukan kedudukan dari Partai Politik dalam pemberhentian
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, untuk mencari pemecahan
masalah tentang apakah hak partai politik untuk pemberhentikan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat sesuai hakikat dari anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Hal ini penting untuk
diketahui, agar nantinya dapat ditentukan mekanisme pemberhentian
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sesuai dengan hakikat anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, untuk mencari pemecahan masalah
tentang apakah tepat partai politik memiliki hak untuk memberhentikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau
lebih. Hal penting untuk menentukan alasan yang tepat untuk partai politik
memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Manfaat Penelitian
1) Secara Teoretis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata
Negara.
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan
bahan untuk penelitian lebih lanjut.
2) Secara Praktis
 Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan

pengetahuan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti.
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis yang berdasarkan pada
metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dengan teori
kebenaran koheren. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi
normatifnya.16 Metode penelitian ini menurut Hans Kelsen disebut sebagai
ajaran Hukum Murni (Die Reine Rechgtslehre) atau Mazhab Wina. Sebagai
ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang Sui Generis dalam
membantu persoalan-persoalan hukum yang di hadapi masyarakat.17

16

17

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya : Bayu Media Publishing,
2005), hlm. 57.
Id, hlm 50.
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Untuk melengkapi metode yuridis- normatif , penelitian ini ditopang
dengan metode penelitian inventarisasi hukum dan metode penelitian
sinkronisasi hukum. Metode penelitian inventarisasi hukum digunakan untuk
membantu mengetahui pengaturan menurut peraturan perundang-undangan
mengenai pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai
politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia saat ini. Sedangkan metode
penelitian sinkronisasi hukum digunakan untuk membantu mengetahui
apakah pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik
masih sesuai atau relevan dengan sistem pemilihan umum menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.
Penelitian hukum ini didasarkan pengumpulan data dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam penelitian ini, penulus akan

menggunakan data sekunder yang terkait dengan penelitian ini seperti
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian
yang digunakan, dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder. Dimana
data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat,
melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan. Data
sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari
hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundangundangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum
positif. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD NRI
1945, untuk melihat wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan
mengenai cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;
Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2014

tentang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UndangUndang 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, untuk melihat ketentuan tentang
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pemberhentian anggota DPR oleh Partai Politik ; serta UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk
mengetahui ketentuan lebih lanjut tentang sistem pemilihan umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dalam
menjelaskan bahan hukum primer. Sehingga, bahan hukum sekunder
ini akan menjadi acuan dalam menganalisa rumusan masalah, yaitu
buku, jurnal hukum atau ilmiah, artikel dan hasil penelitian. Dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang membahas
mengenai kelembagan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemberhentian
anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik seperti buku
Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi yang
ditulis oleh Ni’matul Huda dan Imam Nasef; buku Hukum Tata
Negara Indonesia yang ditulis oleh Ni’matul Huda; dan buku DasarDasar Hukum Tata Negara Indonesia yang ditulis oleh Sirajuddin dan
Winardi.
Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang
membahas mengenai partai politik dan pemilihan umum dalam buku
Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Miriam Budiardjo; buku
Hukum Partai Politik yang ditulis oleh Uu Nurul Huda; Penetapan
Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum yang ditulis oleh Zainal
Arifin Hoesein dan Arifudin ; serta buku lainnya yang ditemukan
dikemudian hari.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi
penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Dimana bahan hukum tersier mencangkup: Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Black’s Law Dictionary. Bahan-
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bahan tersebut digunakan sebagai referensi untuk mencari peristilahan
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Melihat

penelitian ini

menggunakan teknik

pengumpulan data

kepustakaaan yang meneliti dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan
dengan objek penelitian. Objek penelitian yang terdiri dari beberapa bahan
hukum, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Maka metode analisa data
yang adalah metode analisa data kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini
penulis lebih menekankan pada data berupa tulisan dan tidak menggunakan
data dalam bentuk angka-angka.

1.5. Sistematika Penulisan
Penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut penjelasan
mengenai isi dari masing-masing bab yaitu :
BAB I

: PENDAHULUAN

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai latar belakang
pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik.
Dari latar belakang tersebut muncul permasalah-permasalahan hukum
yang akan dijawab dalam penilitian ini. Permasalah tersebut dirangkum
dalam suatu rumusan masalah serta batasan permasalahan yang akan
diteliti, yang akan juga dibahas dalam bab ini. Selain itu, akan dibahas
pula mengenai tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB II

: PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian Partai Politik, tujuan
Partai Politik, fungsi Partai Politik, keangggotaan Partai Politik, Sistem
kepartaian, serta teori-teori yang berkaitan dengan Partai Politik. Lebih
lanjut, akan dipaparkan mengenai hubungan antara hak dan fungsi Politik
dengan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai
Politik. Kemudian akan dibahas pula mengenai pengertian dan Tujuan
Pemilihan Umum, Sistem Pemilihan Umum, Sejarah Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan

Sistem Pemilihan Umum
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Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Lebih lanjut akan dipaparkan mengenai hubungan antara
Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB III

: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Kedaulatan Rakyat, Perwakilan
Rakyat, Lembaga Perwakilan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, akan dipaparkan
mengenai hubungan hakikat Dewan Perwakilan Rakyat dengan
pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik.
BAB IV

:

HAK

PARTAI

MEMBERHENTIKAN

ANGGOTA

POLITIK
DEWAN

UNTUK

PERWAKILAN

RAKYAT KAITANNYA DENGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM
Dalam bab ini akan diurakan mengenai mengapa partai politik memiliki
hak untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat . Lalu juga
menguraikan mengenai apakah hak partai politik untuk memberhentikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai hakikat dari Dewan Perwakilan
Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Selain itu juga
menguraikan mengenai apakah tepat partai politik memiliki hak untuk
memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
BAB V

: PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam laporan penelitian, Bab ini akan menyajikan
hasil dari peneliatan. Hasil tersebut terangkum dalam sebuah kesimpulankesimpulan dari hasil proses analisis pada bab sebelumnya. Demi
kemajuan ilmu pengetahuan, maka penelitian ini tidak hanya berhenti
dalam suatu kesimpulan, melainkan perlu memberikan suatu usulan
yuridis yang dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan hukum yang
diangkat.
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