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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1954, MPR merupakan 

lembaga tertinggi Negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan 

rakyat Indonesia Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 

ayat 37. Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan 

kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
1
 

UUD 1945 setelah Amandemen hanya memberikan kewenangan kepada MPR 

untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden,
2
 secara otomatis konstitusi tidak 

lagi memberikan kewenangan menentukan GBHN kepada MPR dan dengan begitu 

maka MPR menjadi lembaga tinggi negara yang setingkat dengan Presiden, DPR, 

DPR, MA, MK dan KY dalam UUD 1945.  

UUD 1945 sebelum perubahan memberikan wewenang kepada MPR untuk 

menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan Negara (Pasal 3 sebelum 

                                                           
1
 H. Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, Hlm., 107.  

2
 Lihat, Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Perubahan). Untuk menjelaskan wewenang tersebut produk hukum yang dihasilkan 

oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan MPR.
3
 Lembaga-lembaga tinggi Negara 

menjalankan mandate untuk melaksananakan ketetapan MPR dan mempertanggung 

jawabkan kepada MPR.
4
 

Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 

mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang MPR. Sejak semua lembaga 

negara mendapatkan kekuasaan dari UUD 1945, maka MPR tidak lagi memiliki 

wewenang membentuk Ketetapan MPR. MPR lebih berfungsi sebagai lembaga 

konstituante (berwenang mengubah dan menetapkan UUD) dan berfungsi sebagai 

joint session dari dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan DPD. Oleh karena itu 

Ketentuan Pasal 3 UUD 1945 berubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut 

di atas telah ditindak lanjuti oleh MPR sendiri melalui Ketetapan MPR Nomor 

I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 

2002. Konsideran menimbang huruf b dan huruf c Ketetapan MPR Nomor 

                                                           
3
 Di awal reformasi, Harun Alrasid pernah menyatakan bahwa Ketetapan MPR adalah barang haram 

karena tidak diamanatkan dalam konstitusi. Namun menurut ahli hukum lain, dasar keberadaan 

Ketetapan MPR adalah Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 

garis-garis besar daripada haluan negara bukan hanya Ketetapan MPR mengenai GBHN, tetapi 

meliputi semua Ketetapan MPR. 
4
 Konstruksi hubungan antara MPR dan lembaga tinggi negara ini secara penuh diterapkan di awal 

masa reformasi pada tahun 1999 sampai 2002, di mana semua lembaga tinggi negara adalah 

mandataris MPR sehingga harus menjalankan ketetapan MPR dan melaporkan kepada MPR melalui 

Sidang Tahunan. Pada masa Orde Baru konstruksi mandataris MPR hanya dilekatkan kepada Presiden. 
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I/MPR/2003 menunjukkan bahwa ketetapan ini lahir karena perubahan struktur 

kelembagaan negara dan perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan lembaga negara. 

Masuknya TAP MPR dalam hirarki perundang-undangan untuk meninjau materi dan 

status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) 

dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta 

untuk memberi kepastian hukum.  

Yang di maksud dengan kedudukan adalah susunan peraturan perundang-

undangan yang memiliki hak dan kewajibannya. Di mana setiap individu mendapat 

perlakuan yang sama dari Negara. Yang  di dalamnya memiliki sistem dalam aturan-

aturan hukum yang berlaku dalam satu negara dimana terdapat kaitan atau hubungan, 

sehingga terbentuk mekanisme. Sehingga mengatur kepentingan umum, mengatur 

hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara 

dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya sehingga 

kedudukan ternyata berkaitan erat dengan eksistensi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sedangkan status adalah  untuk mengetahui jenis dan tata urutan hierarki  

peraturan perundang-undangan dan membentuk peraturan perundang-undang di 

Indonesia sehingga memiliki kewenangan dimana sekumpulan peraturan yang 

mengatur kehidupan dalam masyarakat, serta lembaga-lembaga dan proses-proses 

untuk mewujudkannya dalam kenyataan hidup bermasyarakat. 

 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan 

pengganti UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan, yakni masuknya kembali TAP MPR dalam hierarki dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan 

perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU/Perpu, 

Peraturan pemerintah, Perpres, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten. Dalam 

penjelasan UU ini disebutkan bahwa TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPRS 

dan TAP  MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 

TAP MPR No. I/MPR/2003, yaitu TAP MPRS dan MPR sejak tahun 1960 sampai 

dengan tahun 2002. 

“Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini menyebutkan „Yang dimaksud 

dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan 

MPR yang masih berlaku sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 TAP 

MPR No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 

Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai 

dengan 2002” 

Dalam UU No 12 Tahun 2011 tersebut ditegaskan pula, bahwa kekuatan 

hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, artinya ketentuan 

ini memulihkan kembali keberadaan Tap MPR sebagai peraturan perundang-

undangan yang kekuatan hukumnya lebih kuat dari UU. 

Hasil Penelitian Penulis terhadap skripsi-skripsi yang pernah di tulis di 

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, sama sekali tidak ditemukan 

penelitian dan penulisan yang diajukan oleh penulis. Hal ini bisa di lihat dalam tabel 

yang dikemukakan di bawah ini: 

No Judul Skripsi Nama Masalah Temuan 

1 Eksistensi Freidelino P.R.A Bagimanakah Undang-
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Mahkamah 

Konstitusi Dalam 

melakukn Uji 

Konstitusional 

Undang-Undang 

Terhadap 

Undang-Undang 

Dasar. 

Desausa Eksetusi Mahkamah 

Konsitusional 

undang-Undang 

berdasarkan system 

hukum Indonesia? 

Undang pada 

prinsipnya 

tidak dapat 

diganggu 

gugat 

keberadaanya,

baik itu diuji 

atau dibatalkan 

oleh siapapun 

termasuk 

hakim 

sekalipun. 

Apabila 

Undang-

Undang 

hendak 

dicabut, maka 

yang 

berwenang 

mencabut 

adalah 

lembaga 

pembuat 

Undang-

Undang 

tersebut 

(Legislator). 

2 Amandemen 

Undang-Undang 

Dasar 1945 

Sebagai 

Reformasi 

Konstitusi 

Negara republik 

Indonesia  

Samsor.E.A.Ru

mboirussi  

Apa urgensi 

melakukan 

amandemen UUD 

1945? Dan Apakah 

hasil amandemen 

UUD 1945 

(perubahan I-IV) 

telah mencerminkan 

prinsip kedaulatan 

rakyat? 

Perubahan 

UUD 1945 

telah 

memenuhi 

reformasi 

tentang watak 

ororitar 

presiden 

sebagai 

penguasa yang 

Nampak pada 

pasal 7 

perubahan 

pertama yaitu 

dengan 
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dibatasinya 

kekuasaan 

presiden dan 

wakil presiden. 

(Tabel ini di peroleh dari penelitihan terhadap skripsi-skripsi di Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana). 

 

B. Latar Belakang Masalah  

 Dalam hukum ada yang dinamakan hukum material dan hukum formal, yang 

dimaksud dengan hukum material kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran 

masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. 

Ada dua faktor menentukan isi hukum tersebut, yaitu faktor ideal dan faktor 

kemasyarakatan. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan 

yang harus ditaati oleh pembentuk Undang-Undang atau lembaga-lembaga 

pembentukan hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu tugas 

pembentukan hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup 

dalam masyarakat itu sendiri dan tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan hukum formal adalah tempat dimana kita 

dapat menemukan dan mengenal hukum. Jenis sumber hukum formal adalah Undang-

Undang, kebiasaan dan adat, jurisprudensi, traktat, dan doktrin.
5
 

Dalam prinsip pembagian kekuasaan (division of powers principle) 

merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan 

                                                           
5
 Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia,  2006, Hlm., 12-17. 
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eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik hukum material maupun hukum formal. 

Dalam konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers), fungsi ini menjadi 

otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak memiliki fungsi 

tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (division of powers), fungsi 

ini dijalankan baik oleh badan legislatif, ekskutif maupun yudikatif. Pembentukan 

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

pembentukan hukum. 

Di dalam hukum formal ada yang di kenal sebagai perundang-undang, dimana 

suatu perundang-undang itu merupakan ilmu pengetahuan tentang pembentukan 

peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner 

(Interdisziplinare Wissenschafi Von Der Staatlichen Rechtssetzung). yang peraturan 

perundang-undangan merupakan fungsi yang dapat dimiliki oleh setiap badan atau 

pejabat Negara /pemerintahan yang memiliki fungsi. Sehingga perundang-undangan 

merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan Negara, baik di 

tingkat pusat maupun tingkat daerah.
6
 

Di Indonesia telah ada beberapa regulasi mengenai pengaturan pembentukan 

peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang 

Sumber Tertib Hukum, TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan dengan UU No. 10 Tahun 2004 

                                                           
6
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya, 

Yogyakarta: Kanisius, 2006, Hlm., 8-10. 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tanggal 12 Agustus 2011 

pemerintah dalam hal ini badan legislatif menetapkan UU No. 12 Tahun 2011 

pengganti UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

Dalam hukum tata negara tentang jenis dan hirarki diatur dalam TAP MPRS 

No.XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. V/MPR/1973. Adapun jenis dan hirarki 

dimaksud sebagai berikut : 

1. UUD 1945; 

2. TAP MPR; 

3. UU/PERPU; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Keputusan Presiden; 

6. Peraturan pelaksana lainnya yang meliputi Peraturan menteri, instruksi 

menteri dan lain-lain. 

Selanjutnya setelah reformasi berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan jenis 

 peraturan perundang-undangan adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia; 

3. Undang-undang;  

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);  

5. Peraturan Pemerintah;  

6. Keputusan Presiden;  

7. Peraturan Daerah. 

Penyebutan jenis peraturan perundang-undangan di atas sekaligus merupakan 

hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya, suatu peraturan 

perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, 

bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, 

dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi 

tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 diatas melalui Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengalami 

perubahan lagi. Menurut UU No. 10 tahun 2004 jenis dan hirarki peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945; 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah; 

6. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:  

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi bersama Gubernur;  

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

c. Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;  

d. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dengan itu, dibuat oleh Badan 

Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau 

nama lainnya.
7
 

                                                           
7
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Hierarki Peraturan Perundang-

undangan, Yogyakarta : Kanisius, 2007, Hlm., 69-108. 
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UU No. 12 Tahun 2011 memuat tentang ketentuan baru, yakni masuknya 

kembali TAP MPR dalam hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam 

pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

1. UUD 1945; 

2. TAP MPR; 

3. UU/Perpu; 

4. Peraturan pemerintah; 

5. Perpres; 

6. Perda Propinsi; 

7. Perda Kabupaten. 

            UU No. 12 Tahun 2011 memuat  ketentuan baru, yakni masuknya kembali 

TAP MPR dalam hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikatakan 

bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting, karena untuk mengatur 

tata urutan perundang-undagan dari yang pling tinggi sampai paling yang rendah. 

Sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena peraturan 

perundang-undangan mempunyai hierarki, setiap aturan yang lebih rendah tentunya 

harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya, maka harus ada judicial 

review yaitu pengujian terhadap peraturan yang di bawah tersebut apakah sudah 

sesuai atau tidak dengan aturan yang diatasnya.
8
 Judicial review dalam UUD 1945 di 

Indonesia dilakukan oleh dua lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi yang 

                                                           
8
 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010, Hlm., 108,    

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung : 

Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm., 100. 
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menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Agung yang 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UU.
9
 

UU Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk menggantikan UU Nomor 10 Tahun 

2004. Salah satu perubahan substansi adalah Penambahan Ketetapan MPR sebagai 

salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya diletakkan di atas UU 

dibawah UUD 1945. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf B UU Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS 

dan Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan 

MPR Nomor I/MPR/2003. Dengan demikian tidak semua ketetapan MPR yang 

pernah ada lalu menjadi berlaku berdasarkan UU ini, tetapi sebatas pada ketetapan 

MPR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

I/MPR/2003. 

Walaupun di dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Ketetapan MPR tidak masuk 

dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki 

kekuatan hukum mengikat berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang diakui 

berdasarkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan UUD 1945. Oleh karena itu, 

masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

                                                           
9
 Lihat, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
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menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya merupakan penegasan semata. Tidak ada 

konsekuensi hukum yang lebih kuat lagi.
10

 

Masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan justru melahirkan persoalan hukum baru, yaitu pertentangan antara 

Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dengan Pasal 7 ayat (1) UU 

Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 menyatakan 

bahwa beberapa Ketetapan MPR masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 

UU. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Ketetapan 

MPR di atas UU yang dari sisi hirarki hukum mengandung konsekuensi bahwa 

produk hukum UU tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan MPR, konsekuensinya 

produk hukum UU tidak dapat menyatakan ketentuan yang lebih tinggi tidak berlaku. 

Ketentuan ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang 

menyatakan bahwa terdapat ketetapan MPR yang akan menjadi tidak berlaku jika 

sudah diatur dalam UU. Namun jika menggunakan logika UU Nomor 12 Tahun 2011 

yang menempatkan Ketetapan MPR di atas UU, maka yang harus digunakan adalah 

ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 di mana substansinya justru 

menegaskan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. 

                                                           
10

 Muchamad Ali Safa’at, Kedudukan Ketetapan MPR dalam system peraturan perundang-undagan 

Indonesia, skripsi\buku2\KEDUDUKAN-KETETAPAN-MPR_2.pdf, di unduh pada tanggal 2 Mei 

2013. 
 

skripsi/buku2/KEDUDUKAN-KETETAPAN-MPR_2.pdf
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Pertentangan ini juga membawa konsekuensi kepada persoalan kemungkinan 

pengujian Ketetapan MPR. Masuknya Ketetapan MPR sebagai jenis produk hukum 

dibawah UUD 1945 menimbulkan pertanyaan bagaimana jika terdapat ketentuan 

dalam Ketetapan MPR yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, padahal MPR 

sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk Tap MPR yang mencabutatau 

mengubahnya. MK tentu diragukan kewenangannya untuk menguji Ketetapan MPR 

karena Ketetapan MPR bukan Undang-Undang dan kedudukannya berada diatas UU. 

Pertanyaan ini sesungguhnya juga muncul pada saat Ketetapan MPR tidak masuk 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pertanyaan itu dapat dijawab 

dengan merujuk kepada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. 

MK memiliki wewenang menguji Tap MPR, khusus untuk Ketetapan MPR 

yang disebut di dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, karena ketentuan Pasal 

itu telah menyamakan kedudukan Ketetapan MPR terkait dengan UU. Sedangkan 

terhadap Ketetapan MPR yang ditentukan dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor 

I/MPR/2003, MK tidak memiliki wewenang menguji karena ketentuan Pasal 2 itu 

sendiri tidak memungkinkan  adanya perubahan atau pencabutan dengan UU. 

Ketetapan-ketetapan MPR dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dapat 

diposisikan sebagai bagian dari konstitusi secara luas.
11

 

Pengujian UU terhadap TAP MPR/S oleh Mahkamah Konstitusi karena 

mahkamah konstitusi merupakan lembaga tempat pengujian UU terhadap Undang-

                                                           
11

 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang,  Op. Cit., Hlm., 7-8. 
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Undang Dasar 1945,
12

 karena TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa 

dianggap setingkat karena dibuat oleh lembaga yang sama maka pengujian UU 

terhadap TAP MPR/S juga melalui Mahkamah Konstitusi. Selain itu, karena dibuat 

oleh lembaga yang sama, TAP MPR/S dan UUD 1945 adalah aturan Dasar Negara,
13

 

yang membedakan keduanya adalah prosedur perubahannya. Undang-Undang Dasar 

1945 lebih rumit kalau ingin merubahnya, sedangkan TAP MPR tidak begitu sulit. 

C. Rumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Status Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam sistem perundang-

undangan  di Indonesia ?  

2. Bagaimana pranata pengujian tentang TAP MPR (baik berwenang lembaga 

yang menguji dan dasar pengujian) ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan adalah mengetahui Status Ketetapan MPR dalam 

dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan pranata pengujian tentang 

TAP MPR (baik berwenang lembaga yang menguji dan dasar pengujian). 

 

                                                           
12

 Lihat, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
13

 Ibid. 
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E. Metode penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang tidak lain  

mencari dan menemukan penelitian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang 

mengatur status. 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (yuridis normatife). Dalam kaitannya dengan penelitian 

normatif, penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach), karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.  

Untuk itu penulisan harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang 

mempunyai sifat-sifat seperti Comprehensive artinya norma-norma hukum 

yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis, Systematic 

norma-norma hukum antara satu dengan lain tersusun secara hierarki.
14

 

Namun dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah 

penggunaan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Di katakan 
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 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitihan Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006, Hlm., 302-303. 
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pasti karena secara logis hukum, penelitiaan hukum normative didasarkan 

pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.
15

 

2. Jenis / sifat penelitian 

Jenis / sifat penelitianyang di gunakan oleh penulis adalah eksploratif dan 

deskritif. 

a. Eksploratif, penelitian yang berusaha menemukan sebab akibat dari suatu 

peristiwa atau kejadian dimana penelitian ini dilakukan untuk menggali 

suatu gejala yang relatif masih baru. Dapat dikatakan bahwa ada suatu 

fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui.
16

 

b. Deskriptif, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. Dalam hal ini akan dideskripsikan 

status ketetapan MPR dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia dan kaitannya dalam pranata pengujian. Dengan hal ini akan  

bersifat kompetitif dan korelatif sehingga memberikan gambaran yang 

lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif 

banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, 

genelik dan klinis.  
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 Priyono, Jenis-Jenis Penelitian, http://drpriyono.blogspot.com/2012/03/jenis-jenis-penelitian.html, 

diunduh pada tanggal 23 Mei 2013. 
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3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini data sekunder, 

berikut akan di uraikan penjelasan mengenai sumber data yang di gunakan 

dalam penelitian ini.
17

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok persoalaan, dengan cara studi 

kepustakaan (library study). Data sekunder terdiri dari : 

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (1) 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Ketetapan MPRS Nomor 

XXV/MPRS/1966 dan  Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan buku-buku yang 

berkaitan dengan pokok persoalan. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus dan ensiklopedia. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 

didapat dari buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Bahan hukum sekunder 

antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat 

Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006, Pasal 7 ayat (1) UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Ketetapan MPRS Nomor 

XXV/MPRS/1966 dan  Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998. 

4.  Unit Amatan dan Unit Analisis 

Yang menjadi unit amatan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 

Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan 

yang menjadi unit analisis adalah Status Ketetapan MPR  (TAP-MPR) dalam 

system perundang-undangan di Indonesia dan pranata pengujian tentang TAP 

MPR (baik berwenang lembaga yang menguji dan dasar pengujian). 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=undang-undang%20kekuasaan%20kehakiman&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKekuasaan_kehakiman_di_Indonesia&ei=wEI1UdKONsWbiQfPiIGYBQ&usg=AFQjCNGdKAsz1R07AXPIgaolE3vjiCUGag&bvm=bv.43148975,d.bmk

