
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia 

Subekti mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau catatan 

yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu 

sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk 

mencapai suatu tujuan. Sistem yang baik, tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang 

tindih (overlapping).Belleffoid mengatakan pula bahwa sistem hukum adalah 

keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas 

tertentu.5 

Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu  Sistem Hukum Eropa Benua atau 

sering juga disebut Civil Law System dan Sistem Hukum Inggris atau sering juga 

disebut Common Law System.6 

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) negara yang mempunyai sistem 

hukum yang berbeda.Perbedaan tersebut karena Indonesia dilatarbelakangi oleh 

hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan Malaysia oleh hegoni kekuasaan 

Negara Inggris.Oleh karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum 

Negara Indonesia dan Negara Malaysia. 

 

 

5http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25212/4/Chapter%20I.pdf. Diunduh pada tanggal 15 Desember 
2013. 
6 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235 
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a. Sistem Hukum Negara Indonesia 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum 

yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di 

Belanda.Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropa 

Kontinental.Dengan demikian, secara mutatis mutandis sistem Eropa Kontinental 

dilaksanakan di Indonesia.7 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, 

sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.8 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil 

Law ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam 

peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik 

di dalam, kodifikasi atau kompilasi tertentu.”Prinsip dasar ini dianut dengan 

mengingat salah satu tujuan hukum yakni tercapainya kepastian hukum.Kepastian 

hanya dapat dicapai jika tindakan-tindakan hukum manusia diatur degan peraturan-

peraturan tertulis.Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat umum, melainkan hanya menetapkan dan menafsirkan 

peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangan.Putusan hakim dalam suatu 

perkara hanya mengikat para pihak yang berpekara saja (Res Ajudicata).9 

 

 

7NyomanSurata,“SistemHukumIndonesia:UnikumyangDinamis”,http://fakultashukum-
universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-
dinamis.html.Diunduh pada tanggal 28 Nopember 2013 
8Budiman Ginting,”Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum 
Indonesia”,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, diunduh 28 November 
2013. 
9 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed.2, (Jakarta: RajaGrafinso Persada, 2007), hlm.69 
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b. Sistem Hukum Negara Malaysia 

Negara Malaysia adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon 

atau yang juga disebut sebagai Common Law.10 Sistem hukum Malaysia terdiri 

dari hukum-hukum yang muncul dari tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, 

yakni dari Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, dan 

selanjutnya penyerapan budaya hukum pemerintahan kolonil Inggris yang 

memperkenalkan pemerintahan yang konstitusional dan sistem hukum Anglo 

Saxon.11 

Anglo Saxon atau Common Law merupakan sistem hukum yang mulai 

berkembang di Inggris pada abad ke XI.Common Law sering disebut sebagai 

“Unwritten Law” (tidak tertulis), namun hal ini tidak sepenuhnya benar sebab 

dalam Common Law juga dikenal sumber-sumber hukum yang tertulis 

(statutes).Sumber hukum dalam sistem hukum Common Law ialah putusan-

putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis, undang-undang 

dan peraturan administasi negara.12 

Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan pengadilan dan melalui 

putusan pengadilan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang 

mengikat secara umum.Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem Common 

Lawjuga dikenal kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis 

dan peraturan administrasi negara. 

10Embassy of Malaysia at Washington D.C, http://www.erieri.co.uk/freedata/HRCodes/MALAYSIA.htm, diunduh 28 
November 2013. 
11http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Docements/Global%20Dispute%20Resolution/Dispute%20Resolu
tion%20Around%20the%20World/dratw_malaysia_2011.pdf. Diunduh pada tanggal 28 November 2013. 
12 R. Abdoel Djamali, Op.Cit, hlm. 70 
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Sumber hukum kebiasaan, peraturan-undangan dan peraturan administrasi 

negara dalam sistem Common Law tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki 

seperti halnya dalam Civil Law.Dalam sistem Common Law, Hakim memiliki 

wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang beralaku dan membuat 

putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi pegangan 

bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang sejenis.13 

2. Sistem Legislatif di Negara Indonesia dan Negara Malaysia 

Indonesia dan Malaysia merupakan Negara serumpun, Indonesia dan Malaysia 

juga merupakan tetangga dekat yang memiliki banyak kesamaan dan juga 

perbedaan.Bentuk Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan.Indonesia 

merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik dengan menjalankan 

pemerintahan presidensial melalui sistem multipartai yang demokratis.Seperti juga di 

Negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias 

Politika yaitu pendistribusian kekuasaan menjadi Legislatif,Eksekutif dan Yudikatif. 

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini 

adalah reformasi dibidang hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum. 

Sistem hukum yang hendak diwujudkan adalah sistem hukum di bawah sistem 

konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses 

penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari.Dalam upaya 

mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kelembagaan hukum, didukung 

oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang 

13 Ibid., hlm.71 
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terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara 

harmonis dan terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembagan kebutuhan.14 

Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara 

unikameral, namum setelah amandemen ke 4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi 

dan menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. 

Lembaga Eksekutif berpusat pada Presiden, Wakil Presiden dan 

kabinet.Sedangkan di tingkat Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial 

sehingga para menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak mewakili partai 

politik yang ada di parlemen.Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo 

Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah 

pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya.Tujuannya untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga Legislatif di 

Indonesia.Namun pos-pos penting dan strategi umumnya  oleh menteri tanpa 

portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). 

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UU 1945 

dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, 

termasuk pengaturan adminstrasi para hakim.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004, terdapat dua asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik 

14 Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH; “Tata Urut Peraturan Perundang-undangan dan Problematika Peraturan 
Daerah”,makalah 
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Indonesia walaupun memberikan kewenangan pada pemerintahan daeah dalam hal ini 

setingkat Provinsi, namum tetap merujuk pada konstitusi negara Republik Indonesia 

yaitu UUD 1945 hasil Amandemen dan juga UU 32 Tahun 2004 dimana yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibatasi oleh kewenangan yang langsung 

dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Adapun kewenangan yang dimiliki pemerintah 

pusat ialah politik luar negeri, pertanahan, keamanan,agama, fiskal nasional. 

Peran hukum dalam masyarakat memang sering menimbulkan banyak persoalan, 

hukum bahkan dianggap sebagai instrumen pengatur yang sah dalam negara 

hukum.Dengan kedudukan yang demikian, hukum mempunyai kekuatan untuk 

memaksa.Berkaitan dengan keberadaan hukum itu sendiri di tengah masyarakat, 

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah 

jaminan ketertiban, keadilan dan kepastian.15Dengan demikian, hukum adalah sebuah 

sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan pengatur 

kehidupan masyarakat. Terkait dengan ciri dan karakteristik hukum dan masyarakat 

tersebut, Roscoe Pound, mengenalkan lebih lanjut apa yang disebut sebagai law as a 

tool of social engineering.16 

Sedangkan Malaysia adalah monarkhi konstutisional dan berbentuk Federal yang 

secara nominal dikepalai Yang di-Pertuan Agung, yang secara adat disebut dengan 

Raja.Raja sekaligus adalah pemimpin agama Islam di Malaysia. Yang di-Pertua 

Agong dipilih dari oleh Sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat 

15 Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan, Alumni-Bandung, 2002, 
hlm 5-6 
16 Lebih lanjut temukan dalam Roscoe Pound “The Tasj of Law”, Franklin and Marshal College, Lancaster, 
Pennsylvania, 19944 
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selama lima tahun secara bergiliran, empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar 

Gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan. 

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer.Tetapi di 

dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di Eksekutif dari pada di Legislatif dan 

yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman 

Mahathir, kekuasaan Yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan 

pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh 

koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (Pernah disebut pula Aliansi) 

Kekuasaan legislatif dibagi antara egislatur persekutuan dan legislatif 

negeri.Parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rendah yaitu Dewan Rakyat (mirip 

Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia) dan Dewan Tinggi yaitu, Senat atau Dewan 

Negara (Mirip Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia).Dewan Rakyat dipilih dari 

daerah pemilihan beranggota tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk.Di 

samping Parlemen di tingkatkan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki 

dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih 

dari daerah-daerah pemilihan beranggota tunggal. 

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana 

Menteri (Kepala Pemerintahan), Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana 

Menteri haruslah anggota Dewan Rendah (Dewan Rakyat), yang di restui Yang di-

Pertua Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen Kabinet dipilih 

dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada 

badan itu, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan 

Rakyat atau Dewan Negara. 
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Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar (Kepala Daerah setingkat 

Gubernur jika di Indonesia) di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-

negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara 

bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara 

bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu 

Muslim, meskipin penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para 

penguasa.Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu 

isu dan hak.Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam 

melakukan perubahan. 

Dengan demikian administrasi pemerintahan Malaysia dibagi dalam tiga struktur: 

(1) Pemerintahan Pusat (Federal) di Kuala Lumpur, (2) Pemerintahan Negara Bagian 

dan (3) Pemerintah Setempat (Local Government). Pemerintah Federal memiliki 

otoritas dalam beberapa bidang yang meliputi keuangan, laut negeri dan pertanahan, 

keamanan dalam negeri, pendidikan dan kesejahteraan sosial.Maka kewenangan 

dalam hal Agama diatur oleh Pemerintah Negara Bagian. Hal tersebut menjadikan 

Negeri Bagian Kelantan dapat melaksanakan hukum islam sebagai hukum formal. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu, Negara 

Kesatuan dengan mengedepankan asas dekonsentrasi dan desentralisasi sedangkan 

bentuk Negara Malaysia yaitu, Federal.Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap 

penerapan nilai-nilai Islam di kedua negara tersebut terutama dalam wilayah Negara 

Bagian dan Provinsi di kedua Negara tersebut. 
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Yang dimana hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna 

teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (Law as a 

tool of social engineering), instrumen pengatur perilaku masyarkat (Social Control), 

disamping itu Peraturan Daerah secara teoritis memiliki tingkat fleksibilitas yang 

tidak boleh menyimpang dari bidang-bidang peraturan perundang-undangan nasional. 

Dalam pendekatan stufenbau theory dari Hans Kelsen, Hukum positif (Peraturan) 

dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang lebih rendah bersumber 

dari dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Teori tersebut 

kemudian dalam ilmu hukum disebut dengan asas “Lex superior derogat legi 

inferiori”17 

  Di lihat dari persepektif sejarah hukum, DPRD mempunyai posisi yang cukup 

unik. Di satu sisi DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan di sisi lain sebgai badan perwakilan. Peran 

yang sudah sejak awal pemerintahan Republik ini dilekatkan pada DPRD, pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 agak bergeser.Undang-Undang tersebut lebih 

menekankan pada peran DPRD sebagai badan legislatif yang terpisah dari 

eksekutif.Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali 

mengembalikan posisi DPRD pada tradis yang telah lama dianut. 

  Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-

kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah secara umum 

peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu : 

17 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York : Russel & Russel, 1961), hlm. 155-162 
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1) Regulator, Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan 

rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang 

diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan) 

2) Policy Making, Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-

program pembangunan di daerahnya 

3) Budgeting, Perencanaan anggaran daerah (APBD) 

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku 

kekuasaan penyeimbang(balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol 

efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini 

diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut : 

1) Representation, Mengartikulasi keprihatinan, tuntutan, harapan dan 

melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD 

senantiasa berbicara atas nama rakyat 

2) Advokasi, Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya 

melalui negosiasi kompleks dan sering a lot, serta tawar-menawar politik yang 

sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarkat mengandung banyak 

kepentingan umum atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. 

Tawar menawar politik dimaksud untuk mencapai titik temu dari berbagai 

kepentingan tersebut.  

3) Administrative oversight, Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha 

mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini 

adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap lepas tangan terhadap 

kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh 
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masyarakat. Apabila dengan kalimat naif, itu bukan wewenang kami, seperti 

yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat 

memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interplasi bahkan 

pada akhirnya dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. 

 

a. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Batam 

  Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan hukum, yang 

diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Tugas tanpa wewenang akan mandul dan 

wewenang tanpa tugas adalah kesewenangan-wenangan.  

Untuk itu wewenang senantiasa memiliki batas, yaitu : 

- Secara limitatif/enumeratif ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan (termasuk 

asas-asas umum pemerintahan yang layak algemene baginselen van behoorlijk bestuur) 

- Batas waktu tertentu (masa jabatan)  

- Moral (political ethic/political morality/conventions) 

Terdapat 2 (dua) dimensi dalam pelaksanaan wewenang, yaitu yang pertama, isi 

wewenang (material) dan kedua prosedur pelaksanaan wewenang (formal). Koridor isi 

wewenang adalah antara undang-undang di satu sisi dan hak asasi di lain sisi. Kedua hal 

tersebut tidak boleh terlanggar dalam suasana apapun. Jika korodor isi wewenang 

tersebut terlanggar dalam rangka menjalankan tugas yang diemban, maka secara hukum 

termasuk kedalam kategori melampaui wewenang (abuse de droid) tetapi jika 

pelanggaran batas wewenang tersebut sekaligus menyalahi tugas yang ditetapkan, disebut 

dengan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang (willekeurig) 

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota 
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b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang oleh Walikota 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – undang, Peraturan 

Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Kebijakan Pemerintah 

Kota, dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah, dan kerja sama 

internasional di daerah 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada 

Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan 

pengangkatan 

e. Memilih Wakil Walikota dalam hal menjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Otorita Batam/Badan Pengusahaan Kawasan terhadap rencana perjanjian 

internasional di daerah  

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah  

h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama daerah dengan daerah lain 

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah  

i. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan Peraturan 

Undang – undang  

k. Membentuk Panitia pengawasan pemilihan Walikota  
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l. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam Penyelenggaraan 

Pemelihan kepala Daerah  

Menurut Hamis S.Attamimi, “Peraturan perundang-undnagan ialah apa yang ada 

dalam bahasa Belanda disebut wetten in materiele zin atau padanannya di Negara kita 

berujud dalam peraturan-peraturan negara yang berupa undang-undang ke bawah.18 

Dalam arti luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah, meliputi juga 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh unsur Pemerintah Pusat di Daerah 

atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang 

berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.19 

b. Tugas dan Wewenang Dewan Rakyat Malaysia 

  Status Dewan Rakyat diterangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan seperti 

berikut :”Kuasa perundangan Persekutuan terletak pada hak Parlimen yang terdiri dari 

pada Yang di-Pertuan Agung dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan 

Negara dan Dewan Rakyat.”Kuasa memanggil dewan bersidang dijelaskan di dalam 

Perlembagaan sebagai hak dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong.Baginda tidak 

boleh membiarkan enam bulan dari terakhir persidangan berlalu tanpa ada ketetapan 

untuk sesi bersidang seterusnya.Yang di-Pertua Dewan Rakyat dipilih dalam kalangan 

ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun bukan dari pada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat 

yang mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat. 

Fungsi-fungsi Yang di-Pertua secara haknya : 

- Bertanggungjawab mengawasi perjalanan masyarkat supaya berjalan dengan lancar 

18 Hamid S.Attamimi, Loc.Cit.,Halaman 161. 
19 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Rusel & Russel, New York, 1973, hlm 30 
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- Memastikan pembahasan mematuhi Peraturan-Peraturan Majlis Masyarakat Dewan 

Rakyat 

- Membuat Keputusan dan tafsiran mengenai Peraturan-Peraturan Masyarakat yang 

berlaku pertikaian/permasalahan 

c. Hak dan Kewajiban DPRD Kota Batam 

 DPRD mempunyai hak sebagai berikut : 

1. Interplasi  

- Hak Interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota 

secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Kota yang 

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan 

negara  

- Hak untuk meminta keterangan kepada Walikota sebagaimana diajukan oleh 

sekurang – kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi  

- Usul disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan 

ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh 

Sekretaris DPRD dan disertai dokumen yang memuat materi kebijakan 

dan/atau pelaksanaan kebijakan Walikota yang akan dimintakan keterangan 

yang selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut dalam forum 

Badan Musyawarah untuk diacarakan dalam Rapat Paripurna  

- Usul meminta keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat 

Paripurna DPRD 
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- Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatanmenyampaikan 

penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut  

- Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada : 

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum dan atau 

melalui fraksi  

b.  Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota 

DPRD 

- Keputusan Persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan 

kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari ½ 

(satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir  

- Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para 

pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya  

- Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, 

usul menjadi Hak Interplasi DPRD, dan diajukan oleh Pimpinan DPRD 

kepada Walikota  

- Walikota dapat hadir memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap 

permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD  

- Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis 

Walikota menugaskan kepada pejabat terkait untuk mewakilinya  

- Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan 

Walikota  
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-  Terhadap keterangan Walikota sebagaimana DPRD dapat menyatakan 

pendapatnya 

- Pernyataan pendapat sebagaimana disampaikan secara resmi oleh DPRD 

kepada Walikota  

- Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Walikota sebagaimana dijadikan 

bahan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota 

dijadikan bahan penetapan pelaksanaan kebijakan  

2. Angket 

- Hak angket adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas 

pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan 

dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku 

- Penggunaan Hak Angket sebagaimana diusulkan oleh sekurang – kuranganya 

7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi  

- Usul sebagaimna dimaksud, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun 

secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan 

Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD dan disertai dengan dokumen yang 

memuat materi kebijakan Pemerintah Kota dan alasan penyelidikan, yang 

selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut dalam forum 

Badan Musyawarah untuk diacarakan dalam Rapat Paripurna  

- Usul melakukan penyelidikan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam 

Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan 

Musyawarah  
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- Pembicaraan mengenai usul melakukan penyelidikan dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada :  

a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum dan 

atau melalui fraksi  

b) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota 

DPRD  

- Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul melakukan penyelidikan 

ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang – 

kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan 

diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah Anggota DPRD yang hadir  

- Sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan 

perubahan atau menarik kembali usulannya  

- Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul permintaan penyelidikan, usul 

menjadi Hak Angket DPRD, dan disampaikan secara resmi oleh Pimpinan 

DPRD kepada Walikota  

- Dalam hal Rapat Paripurna menolak usul permintaan penyelidikan, usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali  

- Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Angket yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan DPRD, yang anggotanya mewakili semua unsur 

fraksi masing – masing 1 (satu) orang anggota  

- Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat Paripurna 

DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal dibentuknya  
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- Panitia Angket dalam melakukan penyelidikan berhak memanggil Pejabat 

Pemerintah Kota, Badan Hukum atau warga masyarakat untuk memberikan 

keterangan, menunjukkan surat atau dokumen atau sesuatu hal lain yang 

berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki  

- Setiap Pejabat Pemerintah Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat wajib 

memenuhi permintaan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan 

perundang – undangan  

- Dalam hal Pejabat Pemerintah Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat 

telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut – turut ternyata tidak 

memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyedik Kejaksaan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku  

- Apabila  hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak 

pidana, DPRD menyerahkan hasil penyelidikannya kepada aparat penegak 

hukum sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku  

 

3. Menyatakan pendapat  

- Hak untuk menyatakan pendapat adalah Hak DPRD untuk mengajukan usul 

pernyataan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau hal lain tentang 

kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah  

- Usul pernyataan pendapat diajukan oleh sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) 

orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi  
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- Usul serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 

DPRD, dilengkapai dengan daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta 

diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD dan disertai dengan dokumen 

tentang kebijakan Walikota, dan materi hasil interpelasi dan hasil hak angket, 

yang selanjutnya oleh pimpinan DPRD usul tersebut disampaikan dalam 

forum Badan Musyawarah untuk diacarakan dalam Rapat Paripurna  

- Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam 

Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan 

Musyawarah 

- Dalam Rapat Paripurna DPRD para pengusul diberikan kesempatan 

memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut  

- Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai usul pernyataan 

pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :  

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum dan 

atau melalui fraksi  

b. Walikota untuk memberikan pendapat  

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota 

dan pendapat Walikota  

- Sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan 

perubahan atau menarik kembali usul pernyataan pendapatnya  

- Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul pengajuan pernyataan 

pendapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh 

sekurang – kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan 
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Putusan diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga) 

dari jumlah Anggota DPRD yang hadir  

- Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka Hak menyatakan 

pendapat DPRD, berupa :  

a. Pernyataan Pendapat  

b. Saran penyelesaiannya  

c. Peringatan  

d. Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Rakyat Malaysia  

Rancangan undang-undang dapat bersumber dari Dewan Rakyat maupun 

senat.Rancangan undang-undang keuangan terkait dengan pajak ataupun pengeluaran 

negara hanya dapat bersumber dari Dewan Rakyat. Dalam proses normal, sebuah 

rancangan undang-undang diajukan pada Dewan Rakyat melalui pemeriksaan pertama, 

pemeriksaan kedua, tahap komite dan pemeriksaan ketiga.kemudian diajukan kepada 

senat untuk melalui proses yang serupa. 

Ketika sebuah rancangan undang-undang telah disetujui Dewan Rakyat dan Senat, 

dan amandemen yang diajukan telah disepakati, kemudian rancangan undang-undang 

tersebut diajukan kepada raja untuk mendapatkan persetujuannnya.Raja memiliki 30 hari 

untuk menyetujui/tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut.Jika raja tidak 

memberi persetujuan dalam batasan waktu tersebut maka rancangan undang-undang 

tersebut sudah dianggap sebagai hukum. 

e. Pelaksanaan Hak Anggota DPRD Kota Batam 

- Anggota DPRD mempunyai hak  

a) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah  
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b) Mengajukan Pertanyaan  

c) Menyampaikan usul dan pendapat 

d) Memilih dan dipilih  

e) Membela diri  

f) Imunitas  

g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas  

h) Protokoler  

i) Keuangan dan Administratif  

- Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam 

Peraturan Daerah 

f. Pelaksanaan Hak Anggota Dewan Rakyat Malaysia  

a) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah  

b) Mengajukan Pertanyaan  

c) Menyampaikan usul dan pendapat warga negara malaysia  

d) Hak untuk memilih dan dipilih  

e) Membela diri  

f) Imunitas  

g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas  

h) Protokoler  

i) Keuangan dan Administratif  

g. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Batam 

- Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
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- Usul prakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan 

Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh 

Sekretaris DPRD  

- Usul prakarsa oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi untuk 

dilaksanakan pengkajian  

- Rancangan Peraturan Daerah Legislasi pengharmonisasian,penyempurnaan dan 

pengkajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD 

disampaikan pada Rapat Paripurna sesuai dengan Program Prioritas yang telah 

ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah  

- Sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan 

perubahan dan atau mencabut kembali usul prakarsanya 

- Rapat Paripurna diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak 

usul prakarsa DPRD 

- Rancangan Peraturan Daerah yang diterima sebagai prakarsa DPRD selanjutnya 

ditetapkan sebagai Program Legislasi DPRD  

- Tata cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau prakarsa DPRD mengikuti 

ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas 

prakarsa kepala daerah 

h. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Rakyat Malaysia  

- Setiap anggota Dewan Rakyat Malaysia mempunyai hak mengajukan Rancangan 

Peraturan  
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- Usul prakarsa disampaikan kepada Pimpinan Dewan Rakyat dalam bentuk 

Rancangan Peraturan disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok 

oleh Sekretariat Dewan Rakyat  

- Usul prakarsa oleh Pimpinan Dewan Rakyat disampaikan kepada Badan Legislasi 

untuk dilaksanakan pengkajian  

- Rancangan Peraturan Daerah legislasi pengharmonisasian, penyempurnaan dan 

pengkajian yang dilakukan oleh Badan legislasi, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD 

disampaikan pada Rapat Paripurna sesuai dengan program prioritas yang telah 

ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah 

- Sebelum ditetapkan menjadi prakarsa Dewan Rakyat Malaysia, para pengusul berhak 

mengajukan perubahan atau mencabut kembali usulan prakarsanya 

- Rapat Paripurna diakhiri dengan Keputusan Dewan Rakyat Malaysia menerima atau 

menolak usul prakarsa Dewan Rakyat 

i. Hak untuk Mengajukan Pertanyaan di DPRD Kota Batam  

- Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Daearah berkaitan 

dengan fungsi,tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis  

- Pertanyaan disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD  

- Pimpinan DPRD mengadakan Rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna 

memutuskan layak tidaknya pertanyaan untuk ditindaklanjuti 

- Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan, dan perlu 

ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah 

meneruskan kepada Walikota  
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- Jawaban terhadap anggota DPRD diberikan secara lisan atau secara dalam tenggang 

waktu dan disepakati bersama 

- Apabila Walikota menjawab secara lisan dalam Rapat yang ditentukan oleh Badan 

Musyawarah, Anggota DPRD dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkar 

dan jelas agar Walikota dapar memberikan jawaban yang lebih jelas 

- Jawaban Walikota, dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk  

- Apabila jawaban atas pertanyaan oleh Walikota disampaikan secara tertulis, tidak 

dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan 

j. Hak untuk mengajukan Pertanyaan Dewan Rakyat Malaysia 

- Setiap Dewan Rakyat Malaysia dapat mengajukan pertanyaan kepada wilayah dengan 

berkaitan dengan fungsi,tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis 

- Pertanyaan disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan Dewan Rakyat 

Malaysia nya  

- Pimpinan Dewan Rakyat Malaysia mengadakan Rapat untuk menilai Pertanyaan yang 

diajukan guna memutuskan layak atau tidaknya pertanyaan untuk ditindaklanjuti 

- Apabila keputusan Rapat Pimpinan Dewan Rakyat Malaysia menyatakan pertanyaan 

dan perlu ditindaklanjuti,Pimpinan Dewan Rakyat setelah mendapat pertimbangan  

- Jawaban terhadap anggota Dewan Rakyat Malaysia diberikan secara lisan atau secara 

langsung dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama  

- Apabila menjawab secara lisan dalam Rapat yang telah ditentukan, Anggota Dewan 

Rakyat dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar dapat 

diberikan jawaban yang lebih jelas 
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- Dan apabila jawaban atas pertanyaan telah disampaikan secara tertulis maka tidak 

dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan 

k. Hak menyampaikan usul dan Pendapat DPRD Kota Batam  

- Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan 

pendapat baik kepada Pemerintah Kota maupun kepada Pimpinan DPRD  

- Usul dan pendapat, disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, 

sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat  

l. Hak menyampaikan usul dan Pendapat Dewan Rakyat Malaysia  

- Setiap anggota Dewan Rakyat Malaysia dalam rapat-rapat di Dewan Rakyat berhak 

juga mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah malaysia maupun 

Pimpinan Dewan Rakyat Malaysia  

- Usul dan pendapat, disampaikan dengan memperhatikan tata krama,etika,moral,sopan 

santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat malaysia 

m. Hak untuk dipilih dan memilih bagi DPRD Kota Batam  

- Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dan atau 

Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku  

n. Hak untuk dipilih dan memilih bagi Dewan Rakyat Malaysia 

- Setiap anggota Dewan Rakyat Malaysia berhak untuk memilih dan dipilih menjadi 

anggota dewan rakyat dan atau Pimpinan dari alat kelengkapan Dewan Rakyat sesuai 

dengan Perturan yang telah ditetapkan 
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o. Hak Membela diri bagi DPRD Kota Batam  

- Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib 

DPRD  

- Hak membela diri dilakukan sebelum Badan Kehormatan membuat kesimpulan, 

rekomendasi dan/atau keputusan 

p. Hak Membela diri bagi Dewan Rakyat Malaysia  

- Dewan Rakyat Malaysia juga berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan yang ada di malaysia baik itu Kode Etik, dan atau 

peraturan Tata Tertib Dewan Rakyat Malaysia 

- Hak membela diri dilakukan sebelum Badan Kehormatan Dewan Rakyat Malaysia 

membuat kesimpulan serta keputusan 

q. Hak Imunitas DPRD Kota Batam  

- Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan-

pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis 

dalam rapat-rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta 

tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD  

- Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan 

materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain 

yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara 

- Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan-pernyataan dan 

atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat-rapat DPRD maupun rapat 

DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD  
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r. Hak Imunitas Dewan Rakyat Malaysia  

- Anggota Dewan Rakyata Malaysia tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan-pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan 

ataupun tertulis dalam rapat-rapat dewan rakyat malaysia, yang berkaitan dengan 

fungsi,tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan 

kode etik dewan rakyat malaysia 

- Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota dewan rakyat malaysia yang bersangkutan 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan 

atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia 

negara malaysia  

- Anggota dewan rakyat malaysia tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan-

pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat-rapat dewan 

rakyat malaysia maupun rapat dewan rakyat yang berkaitan dengan fungsi serta tugas 

dan wewenang dewan rakyat malaysia 

s. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Kota Batam 

- Pimpinan dan anggota DPRD berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas 

sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman 

tugas pada masa jabatannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, 

Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi atau Lembaga 

pendidikan/pelatihan lainnya 

- Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksaan orientasi dan pendalaman tugas kepada 

pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi 

Rina Oktaviana, Perbandingan Hukum Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Fungsi Dewan 
Rakyat Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



t. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Rakyat Malaysia 

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia berhak untuk mengikuti orientasi 

pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan rakyat malaysia pada permulaan masa 

jabatannya  

- Selain itu anggota dewan rakyat malaysia juga harus melaporkan hasil dari 

pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan dewan rakyat malaysia  

u. Hak Protokoler DPRD Kota Batam 

- Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler  

- Hak Protokoler, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah  

v. Hak Protokoler Dewan Rakyat Malaysia  

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia mempunyai Hak Protokoler 

- Hak Protokoler, diatur sendiri dengan perturan yang ada di peraturan malaysia 

w. Hak Keuangan, Administratif dan Kewajiban Anggota DPRD Kota Batam  

- Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administatif  

- Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan 

peraturan daerah  

- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak 

memperoleh tunjangan, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah  

- Pengelolaan keuangan dan tunjangan, dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai 

dengan peraturan daerah 

Anggota DPRD mempunyai kewajiban : 

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila  
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- Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

mentaati segala Peraturan Perundang-undangan  

- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  

- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat  

- Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarkat 

melalui kunjungan kerja secara berkala. 

y. Hak Keuangan, Administratif dan Kewajiban Anggota Dewan Rakyat Malaysia 

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia mempunyai hak keuangan dan 

administratif  

- Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia diatur 

dengan peraturan malaysia  

- Adapun itu dewan rakyat malaysia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

pimpinan dan anggota dewan rakyat berhak memperoleh tunjangan, yang besarnya 

disesuaikan dengan peraturan malaysia yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan 

daerah  

- Pengelolaan keuangan dan tunjangan, dilaksanakan oleh sekretariat dewan rakyat 

malaysia sesuai dengan peraturan malaysia  

B. Kajian Konseptual 

1. Hak Asasi Manusia 

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia 

yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak 
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kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. 

Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.Hak asasi manusia merupakan 

hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat 

universal.Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 

boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.20 

Penghargaan terhadap hak asasi manusia memiliki nilai yang sangat 

penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan sarana 

etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah 

terhadap kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Perkembangan pemikiran 

tentang hak asasi manusia telah mengalami pasang surut sejalan dengan 

perkembangan peradaban manusia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.21 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar yaitu lindung dan 

hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lindung adalah:22 

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu 
supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya, sedangkan 
perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) 
memperlindungi.” 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi 

untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa 

berbenturan satu sama lain.Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan 

20Agus Santoso, Ibid. 
21 Agus Santoso, Op. Cit., hlm. 131 
22 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas. 
go.id/kbbi/index.php, diunduh 29 Nopember 2013. 
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cara membatasi danmelindungi kepentingan-kepentingantersebut.Perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

kepentingannya.23 

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) 

dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan 

represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) 

sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana 

perjanjian, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh 

melalui jalur peradilan.24 

Philipus Hadjonmerumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi 

rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila.Karena Pancasila adalah dasar 

ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia.Konsepsi perlindungan hukum bagi 

rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of 

law. 

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

memberikan isinya dan konsep rechsstaat dan the rule of law menciptakan 

sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi 

manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat atau the rule of law. Sebagai 

kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum 

23Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
24 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan 1, (Surabaya:Peradaban,2007) hlm.3-5. 
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bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara 

hukum yang berdasarkan Pancasila.”25 

3. Tinjauan Umum Teori Trias Politika  

a. Sejarah Timbulnya Trias Politika  

Dokterin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan 

Montesquie (1689-1755) yang ditafsirkan menjadi “pemisah kekuasaan”. 

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politica ada di dalam Magnum Opus 

(karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit 

tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar 

manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan 

“memiliki milik (property).”Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat 

melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang 

diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut.Dalam masa ketika Locke 

hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika 

diperhadapkan dengan raja.Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan 

akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam.Sebab itu, tidak 

diherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat 

persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil. Negara ada 

dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan indivisu lain, 

demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu 

adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang 

25Ibid., hlm.18-19. 
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raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang dipisah tersebut adalah Legislatif, 

Eksekutif dan Federatif, Baron Secondat de Montesquiei atau yang sering disebut 

Montesqueieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John 

Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spririts of the 

Laws, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, 

Montesquieu menulis sebagai berikut: “ Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam 

kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang 

bekenan dengan hukum antara bangsa dan kekuasaan yudikatif yang mengenai 

hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan demikian, konsep Trias 

Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep 

yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami 

persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti 

(Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, 

Kuba). 

b. Konsepsi Distribusi Kekuasaan Menurut Teori Trias Politika 

Konsep Trias Politikaatau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali 

dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil Government 

(1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya L’esprit des 

Lois(1748).Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara 

di dunia. Trias Politika memisahkan tiga macam kekuasaan : 

1) Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang  

2) Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang  

3) Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang  
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c. Konsepsi Legislatif Menurut Trias Politika  

1) Fungsi-Fungsi Kekuasaan Legislatif  

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. 

Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

(Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of 

Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme 

pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-

partai politik.Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael 

G.Roskin, et.al, termasuk beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai 

berikut :Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism 

Government, Education, dan Representation. Lawmaking adalah fungsi 

membuat Undang-undang. Di indonesia, undan-undang yang dikenal 

adalah undang-undang ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang 

Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR 

setalah memperhatikan masukan dari level masyarakat. 

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para 

pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 

100.000 s/d 400.000 orang di indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih 

tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian 

banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk 

melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia 

bekerja sebagai anggota dewan. 
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Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk 

mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana 

menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian.Dalam 

menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengan 

pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada 

presoden/perdana menteri. 

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang 

baik kepada masyarakat.Anggota DPR harus memberi contoh bahwa 

mereka adalah sekedar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para 

pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat 

mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. 

Sebab, hampir setiap saat media massa meliputi tindak-tanduk mereka, baik 

melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.  

Representation,merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili 

pemilih.Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan 

dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Ke 300.000 orang tersebut harus 

ia wakili kepentingan di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep 

demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi 

langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 

orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung 

itu.Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang 

kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya.Ini bisa kita lihat dari 
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masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu 

politik. 

2) Fungsi-Fungsi Kekuasaan Eksekutif 

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang 

dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya 

adalah Chief of State, Head of Government, Party Chief, Commander in 

Chief Diplomat, Dispenser of Appointments dan Chief Legislators 

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau 

Perdana Menteri.Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden 

atau Perdana Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu 

negara.Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti 

tindakan dari negara yang bersangkutan.Fungsi sebagai kepala negara 

misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, 

penerimaan duta besar, penyelesaian konflik dan sejenisnya. 

Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau 

Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya 

mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, 

terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi 

surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di 

dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahan fungsi antara kepala negara 

dengan kepala pemerintahan.Di inggris, kepala negara misalnya dibuktikan 

dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta 

besar, penyelesaian konflik dan sejenisnya. 
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Party Chief  berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan 

kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai 

ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan 

parlemter.Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh 

perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu.Namun, di 

negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak 

berlaku kaku demikian.Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) 

menunjukkan hal tersebut. Gus Dur berasal dari partai yang hanya 

memengkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi Presiden. Selain 

itu, di sistem pemerintahan parlementer, terhadap hubungan yang sangat 

kuat antara eksekutif dan legislatif oleh seorang eksekutif dipilih dari 

komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu 

untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih Presiden terpisah  

Commander in Chief  adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. 

Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angakatan 

bersenjata.Seorang Presiden atau Perdana Menteri, meskipun tidak 

memiliki latar belakang militer memiliki peran ini.Namun, terkadang 

terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi Presiden 

ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer.Sekali lagi, 

ini pernah terjadi di era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya 

kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa 

kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya. 
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Chief Diplomat,merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta 

besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam 

pemikiran Trias Politika John Locke, termasuk kekuasaan federatif, 

kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di 

konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang 

mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima 

duta besar dari negara lain. 

Dispensen Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk 

menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. 

Dalam fungsi ini, penandatanganan dilakukan oleh Presiden, menteri luar 

negeri, ataupun anggota-anggota kabiner yang lain yang diangkat oleh 

Presiden atau Perdana Menteri.  

Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan 

diterbitkannya suatu undang-undang.Meskipun kekuasaan membuat 

undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara 

yang dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya 

suatu undang-undang oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-

undang tersebut. 

3) Fungsi-Fungsi Kekuasaan Yudikatif  

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun 

memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif 

yang bisa dispesifikasikan ke dalam daftar masalah hukum berikut 

:Criminal Law (petty offense, misdemeanor, felonies), Civil 
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Law(perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak), Constitution Law 

(masalah seputar penafsiran konstitusi), Administrative Law (hukum yang 

mengatur administrasi negara), Intenational Law (perjanjian internasional). 

Criminal Law,Penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana 

yang di indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat 

kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat Provinsi, dan Mahkamah Agung 

(tingkat nasional), Civil Law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan 

Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan 

Agama. 

Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah 

Konstitusi.Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara 

mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian 

sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. 

Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikat, dan sejenisnya 

International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah 

kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). 

d. Asas-Asas Good Government 

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 sebgai 

berikut : 
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1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 

2) Asas  Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 

Penyelenggara Negara 

3) Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dari pada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif dan selektif  

4) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara 

5) Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara  

6) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku  

7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi bahwa negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

Rina Oktaviana, Perbandingan Hukum Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Fungsi Dewan 
Rakyat Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



8) Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna 

dan berdaya guna  

9) Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi 

penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik 
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