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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi 

Pemberantasan Korupsi “Penggiringan Proses Penegakan Hukum Ke Dalam Proses 

Politik”, dengan rumusan masalah bagaimanakah sudut pandang hak angket dan 

bagaimana hubungan hukum dengan politik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

dan memahami pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan 

fungsi pengawasannya. 

Hasil menunjukkan bahwa salah satu fungsi DPR ialah fungsi pengawasan 

terhadap pemerintah, namun pada kenyataannya terdapat penafsiran yang berbeda dari 

DPR dengan penafsiran yang ada selama ini tentang makna dari hak angket tersebut 

memlalui hak angket DPR kepada KPK yang bukan merupakan bagian dari pelaksana 

pemerintahan, selain itu adanya pembentukan panitia khusus yang tidak sesuai dengan 

apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, KPK

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang 

dibatasi oleh konstitusi.1 Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang dilakukan dalam empat perubahan sejak 

tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah menciptakan beberapa perubahan yang mendasar 

                                                           
1 Jimly Asshidiqie, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11. 



yang diimbangi dengan permasalahan konseptual yang muncul dalam praktek ketatanegaraan 

Indonesia, salah satunya adalah pergeseran hubungan kekuasaan pemerintahan dari lembaga 

eksekutif kepada lembaga legislatif yang erat hubungannya dengan ruang lingkup 

pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan. 

Reformasi ketatanegaraan melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa 

implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan terutama terhadap lembaga-

lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah 

satunya adalah penguatan pada ketiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan 

dan fungsi penetapan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). 

Pada rumusan pasal 20A ayat (1), yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, 

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sejalan dengan penegasan ini, pada fungsi legislasi 

lahirlah ketentuan Pasal 20 ayat (1) dengan rumusan yaitu DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Sementara untuk memperkuat fungsi pengawasan, ketentuan 

Pasal 20A ayat (1) dilanjutkan dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 20A ayat (2), bahwa dalam 

melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR 

mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penguatan 

fungsi pengawasan DPR sekaligus membatasi kebijakan yang sebelumnya menjadi hak 

prerogative presiden.  

Secara umum, implikasi dari hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 terhadap 

praktek penyelenggaraan pemerintahan, kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat kuat 

(executive heavy), sebaliknya pada saat ini ada kecenderungan kuatnya lembaga perwakilan 

rakyat (legislative heavy). Dengan semakin kuatnya DPR melaksanakan fungsi pengawasan, 

maka akan tercipta keadaan seimbang antara kekuatan eksekutif dan legislatif.2 

Perdebatan mengenai hak angket DPR kepada KPK yang saat ini terjadi menimbulkan 

berbagai reaksi dalam masyarakat karena adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam 

proses penegakan hukumnya, terutama dalam hal hubungan hukum dengan politik yang saling 

                                                           
2 Abdul Bari Azed, 2001, Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi, Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata 

Negara FHUI, hlm. 15. 



bersinggungan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas mengenai perbedaan cara pandang hak 

angket, serta apakah hukum lebih determinan atas politik atau poltik determinan atas hukum? 

B. Rumusan Masalah 

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara singkat mengenai bagaimanakah 

keberadaan hak angket dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

II. PEMBAHASAN 

A. Alasan DPR gunakan hak angket untuk KPK 

Fungsi dan hak (DPR) bagai dua sisi dari sekeping mata uang (two sides of one coin). 

Dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Antara keduanya, mana yang lebih dulu diadakan? 

Mengikuti pendapat J.H.A. Logemann,3 fungsi atau yang lazim disebut dalam hukum tata 

negara dengan ‘jabatan’ adalah lingkungan kerja. Ia dibentuk karena adanya pembagian kerja 

yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara. 

Fungsi hanya dapat bergerak mencapai sasaran atau tujuan, apabila ada pemangku 

jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan (natuurlijkpersoon) yang duduk atau 

didudukkan dalam suatu jabatan dengan wewenang untuk merealisasikan jabatan tertentu. Agar 

wewenang dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan 

(baik secara politik, hukum, atau sosial), kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (recht en 

plicht) tertentu. Tanpa hak dan kewajiban, segala wewenang tidak dapat diwujudkan secara 

konkret dalam bentuk tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu 

(recht en feitelijke handelingen).4 

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) 

UUD NRI Tahun 1945 DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat. Dalam pembahasan kali ini kita akan memahami mengenai hak angket DPR, hak 

angket menurut Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

                                                           
3 Harun Alrasid, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5-6. 
4 Bagir Manan, 2001, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional, hlm. 41. 



Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal 

penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Landasan untuk 

memahami peranan DPR dalam mengaktualisasikan aspirasi rakyat tidak lain merupakan 

perwujudan dari tiga fungsi utama dan strategis yang dimilikinya, yaitu di bidang perundang-

undangan, di bidang anggaran, maupun di bidang pengawasan.5  

Sebelum membahas mengenai gagasan tentang bagaimanakah keberadaan hak angket 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK, perlu kita pahami terlebih dahulu 

mengetahui alasan mengapa DPR menggunakan hak angket tersebut terhadap KPK. Kinerja 

KPK selama ini mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak 

berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau 

pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK. 

DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak 

selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan 

dan tata kelola kelembagaan yang baik. Dalam Rapat Paripurna DPR RI penutupan Masa 

Sidang IV tahun Sidang 2016-2017, yang digelar Jumat, 28 April 2017, dibacakan soal 

mengenai alasan pengajuan Pengusulan Hak Angket  terhadap Pelaksanaan Tugas dan 

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjelasan pengusulan Hak Angket KPK 

tersebut dibacakan oleh perwakilan pengusul, yakni Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem. Dalam 

laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran, 

terdapat 7 indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya: 

1. kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan 

tugas belajar; 

2. belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tak 

dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tak sesuai mata 

anggarannya; 

                                                           
5 Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI 

pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004 



3. pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja jasa profesi pada biro 

hukum; 

4. kegiatan perjalanan dinas kedeputian penindakan yang tak didukung surat perintah; 

5. standar biaya pembayaran atas, honorarium kedeputian penindakan; 

6. realisasi belanja perjalanan dinas biasa tak sesuai dengan ketentuan minimal; dan 

7. perencanaan gedung KPK tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. 

Selain terkait tata kelola anggaran, Komisi III juga mendapatkan masukan serta 

informasi terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi. 

Seperti terjadi pembocoran dokumen dalam proses hukum tersebut seperti BAP, sprindik dan 

surat cekal, terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian 

keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, serta dugaan pembocoran 

informasi ke media tertentu sehingga beredar nama yang kebenarannya belum dikonfirmasikan. 

Komisi III juga mendapat informasi ada perpecahan internal di tubuh KPK. Elemen masyarakat 

juga menyampaikan adanya ketidakharmonisan bahkan sikap insubkoordinasi dari kalangan 

internal dengan pimpinannya komisioner KPK. 

 Wacana pengguliran angket berawal dari keengganan KPK membuka rekaman Berita 

Acara Penyelidikan (BAP) Miryam S Haryani yang diminta Komisi III karena dugaan 

mendapat tekanan dari enam anggota komisi III DPR. Adapun dasar hukum pengguliran angket 

DPR terhadap KPK, yaitu: 

1. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 45 

2. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 UUD 17 tahun 2014 tentang MD3 

3. Pasal 199 sampai 2009 UUD nomor 17 tahun 2014 tentang UU nomor 17 tahun 2014 

tentang UU MD3 

4. Pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 164 ayat 3 peraturan DPR 1 tentang Tatib.  

5. Pasal 169-177 peraturan DPR 1 tentang Tatib 

6. Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK 

7. Pasal 15 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK 

8. Pasal 20 ayat 2 huruf c UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. 

Pokok materi angket merupakan kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar 

tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan 



seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Serta adanya 

penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum 

yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Usul angket ini telah diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski mendapat 

penolakan lisan lewat interupsi anggota dari Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat. Setelah 

usulan tersebut disetujui, fraksi-fraksi akan diminta mengirim perwakilan untuk pansus angket 

KPK. 

B. Legalitas keberadaan hak angket DPR kepada KPK 

Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi 

Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika itu Komisi meminta KPK membuka rekaman 

pemeriksaan Miryam Haryani. Namun dalam hal ini KPK tetap menolak membuka rekaman 

BAP Miryam sehingga pada akhirnya berujung pada Pengajuan hak angket oleh DPR. Ada dua 

kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan 

tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai 

tersangka memberi keterangan palsu. BAP Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk 

dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai 

di pengadilan dan hanya bisa dibuka ketika proses pengadilan berlangsung.  

Seperti diketahui, penyidik KPK Novel Baswedan dituding telah melakukan intimidasi 

dalam proses pemeriksaan. Dalam persidangan, Novel mengatakan bahwa Miryam selaku 

anggota DPR mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR lainnya saat dimintai keterangan 

dalam pemeriksaan. Politikus Partai Hanura itu mengaku ditekan oleh Aziz Syamsuddin, 

Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo 

terkait kasus korupsi e-KTP. 

Menurut Miko Ginting (peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) mengatakan bahwa 

upaya Komisi III DPR dalam mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap 

Miryam Haryani merupakan sebuah bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. 

Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. 



Sebagai komisi yang membidangi masalah hukum, Komisi III seharusnya memahami 

pemeriksaan terhadap Miryam berlangsung dalam rangka penegakan hukum (pro justitia). 

Kontrol dalam kasus mantan anggota Komisi II itu dinilai seharusnya dilakukan di pengadilan 

sebagai bentuk mekanisme hukum, bukan oleh Komisi III. 

Pengadilan telah menghadirkan penyidik KPK di persidangan. Di sisi lain, KPK juga 

telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, yang artinya bahwa proses penegakan 

hukum dan kontrol telah berjalan sesuai mekanisme hukum. Sehingga dalam hal ini sebenarnya 

tidak diperlukan adanya keterlibatan Komisi III DPR dalam kasus tersebut. Apabila memang 

diperlukan kontrol pada proses hukum tersebut, pengadilan yang akan bertindak secara 

independen dan akan mengkonfirmasi segala sesuatu yang telah dituangkan dalam BAP. 

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 

Mahfud Md., menilai pengajuan hak angket itu merupakan langkah yang tidak sah secara 

yuridis. Musababnya, Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, 

DPD, DPR, dan DPRD (MD3) menyatakan DPR hanya boleh melakukan hak angket kepada 

lembaga pemerintah. Sehingga dalam hal ini tidak tepat kiranya apabila hak angket dikenakan 

kepada KPK, karena KPK bukanlah lembaga pemerintah namun KPK merupakan lembaga 

negara yang bersifat independen.  

Selain itu Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal 

Fariz juga mengatakan bahwa terbentuknya Pansus Angket KPK tak bisa dilepaskan dari kasus 

korupsi e-KTP. Akan tetapi, KPK bersikeras untuk tak membuka rekaman tersebut karena 

hanya pengadilan yang berhak memintanya. Oleh karena itu, menurut Donal, tak ada itikad 

baik dari DPR dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Sehingga dalam hal ini sudah jelas 

bahwa hak angket tersebut memiliki kaitan dengan kasus e-KTP meskipun alasan muncul hak 

angket tersebut adalah untuk penguatan KPK. 

Hal lain yang perlu menjadi sorotan adalah terkait mekanisme pembentukan pansus 

angket KPK yang dianggapnya tidak sah secara hukum karena tidak kuorum. Berdasarkan 

Pasal 201 ayat 2 Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD 

(MD3), keanggotaan pansus terdiri dari semua unsur fraksi. Dengan demikian, terbentuknya 

Pansus Angket KPK yang tidak terdiri dari semua unsur fraksi tidak memiliki keabsahan. 



"Bahkan sedari awal persetujuan hak angket di paripurna juga telah cacat prosesnya, banyak 

fraksi yang tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangan, sehingga wajar kiranya jika 

akhirnya mereka tidak mengirim wakil. Panitia Khusus (pansus) hak angket KPK tersebut telah 

resmi terbentuk saat rapat paripurna pada 30 Mei 2017. Sebanyak lima fraksi menempatkan 

perwakilan dalam pansus tersebut. Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai 

Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Golkar. 

Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik telah mengatur informasi yang dikecualikan untuk publik. Sehingga dalam 

hal ini terdapat dua alasan KPK tak perlu datang ketika nantinya dipanggil pansus angket KPK. 

Pertama mekanisme pembentukannya yang cacat hukum sehingga pansus angket KPK ini 

forum illegal. Kedua, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang tidak 

memperbolehkan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam. 

Namun alasan tersebut mendapat sanggahan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang 

menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tetap sah meski 

ada fraksi yang menolak mengirim perwakilan. Kuorum tersebut berasal dari fraksi yang 

mengirimkan perwakilannya. Mustahil apabila Pansus tidak sah dan tidak mungkin kiranya 

hanya karena satu orang atau satu fraksi yang tidak setuju sehingga Pansus harus dibatalkan. 

Jika memang begitu kiranya, hal tersebut justru dapat menghambat kinerja Dewan menjadi 

tidak efektif. Ia mengatakan, dalam Pansus Angket KPK, sedianya semua fraksi wajib 

mengirim perwakilannya karena sudah menjadi keputusan rapat paripurna. 

Penggunaan hak angket DPR yang dinilai secara tidak benar tersebut sejatinya 

merupakan sebuah kesalahan dari hasil sidang paripurna, sehingga perbaikannya pun hanya 

bisa dilakukan oleh internal DPR itu sendiri. Sebab, mekanisme untuk membatalkan paripurna 

adalah melalui sidang paripurna lainnya. Karena itu masih ada kesempatan untuk 

menggagalkan hak angket tersebut. 

Hak angket pun sebenarnya tidak bisa memberikan dampak signifikan kepada KPK. 

Karena pada akhirnya hasil keputusan hak angket tetap dikembalikan kepada Presiden selaku 

pihak eksekutif. Sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan 

kepada KPK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Dengan kata lain, 

pelaksanaan hak angket tidak memiliki konsekuensi kepada KPK ketika hak angket telah 



bersifat final atau tengah berjalan. Terlebih lagi proses persetujuan langkah hak angket ini tidak 

memenuhi apa yang telah diatur dalam undang-undang sehingga hak angket tidak memberikan 

dampak apapun kepada KPK. Saat ini pun KPK juga telah diatur dalam sebuah undang-undang 

tersendiri. 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan 

suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya 

digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut 

dialamatkan kepada KPK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Upaya 

tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik.  

Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya Kinerja KPK selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa KPK 

mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip 

transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan 

lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK. Pokok materi angket merupakan 

kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan 

tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM 

dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk 

terkait penggunaan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan 

wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, 

proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR 

terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR ataupun KPK 

untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket KPK tersebut baik mengenai kesesuaian 

mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, serta pembentukan pansus 

angket KPK. 
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