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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tentang tinjauan status TAP MPR dalam sistem Perundang-undangan di 

Indonesiadan pranata pengujian tentang TAP MPR (baik berwenang lembaga yang menguji dan 

dasar pengujian) yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab rumusan masalah di dalam 

skripsi ini. Uraian ini akan menyangkut Teori Urgensi Perundang-Undangan Dalam Negara, 

jenis dan hirarki Perundang-Undangan, dan pengujian yang terdiri dari teori interpretasi atau 

penafsiran. 

A. Urgensi Perundang-Undangan Dalam Negara 

Perundang-undangan merupakan terjemahan dari Gesetzgebungwissenschaft, adalah 

suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-

negara yang berbahasa jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencantumkan bidang ilmu ini, antara 

lain adalah Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1979), Burkhardt Krems (1979), dan Warner 

Maihofer (1981). Di Belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden 

(1988).
1
 

Apabila kita membicarakan Perundang-undangan, maka kita membahas pula proses 

pembentukan/perbuatan membentuk peraturan-peraturan Negara, dan sekaligus seluruh 

peraturan Negara merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan Negara baik dipusat 

maupun di Daerah.
2
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Baik dalam naskah peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literature 

yang berkaitan dengan hukum Tata Negara Indonesia dikenal berbagai istilah yaitu perundang-

undangan, peraturan perundangan, dan peraturan Negara. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah 

wet, wetgeving, wettelijke regels atau wettelijk regeling (en).
3
 

Istilah peraturan perundang-undangan dipakai dalam Ketetapan MPRS 

No.XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 

Peraturan Perundangan. Adapun istilah yang dipergunakan dalam Ketetapan MPR No. 

III/MPR/2000  tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, 

sebagaimana nama dari Ketetapan MPR tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Istilah 

peraturan perundang-undangan juga dipakai didalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4
 

Perundang-undangan dan peruturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-

Undang, yaitu merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam 

literature Belanda dikenal istiilah “wet”  yang mempunyai dua macam arti yaitu “wet in 

formale zin” dan wet in materiele zin” yaitu pengertian Undang-Undang yang didasarkan 

kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian Undang-Undang yang berdasarkan 

kepada isi atau substansinya.
5
 

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi 

penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang yang dapat dilihat dari segi 
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materialnya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama 

sekali terpisah.
6
 

Burkhardt  Krems berpendapat, ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungwissenschaft) 

merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologis yang 

secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu teori perundang-undangan dan 

ilmu perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Krems, 

Gesetzgebungswissenschaft tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai disiplin yuridik. Ilmu 

perundang-undangan secara ekspilisit merupakan ilmu yang interdisipliner dan berdiri sendri.
7
 

Sehingga Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum serta mendasarkan 

pula pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

sistem hukumnya adalah sistem hukum kontinental sebagai warisan dari pemerintah kolonial 

Belanda. 

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:
8
 

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang 

berwenang yang berisi aturan tingkat laku yang bersifat atau mengikat 

umum. 

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-

umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa 

atau gejalah konkrit tertentu. 

4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan 

perundang-undangan lazim disebut dengan wet in meteriil zin, atau sering 

                                                           
6
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juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara 

lain: de superanationale algemeen verbindende voorschrift, wet, AMvB, de 

Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeninggen, de 

provincial staten verordeningen. 

 

Menurut S.J Fockeme Andre, dalam bukunya “ Rechtsgeleerd Handwoorden Boek”, 

peraturan perundang-undangan atau diistilahkan dengan legislation/ wetgeving/ gezetgebung 

mempunyai dau pengertian yang berbeda, yaitu: 
9
 

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk 

peraturan perundang-undangan Negara, baik di Pusat, maupun di Daerah; 

dan 

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil 

pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di Pusat maupun di 

Daerah. 

Dalam pandagan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:
10

 

 “… keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang 

berbentuk Undang-Undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang 

melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah 

ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam 

melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat 

bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.” 

 

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 

                                                           
9
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Peraturan Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor  1 Tahun 2007 tentang   Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. 

Hal ini di katakan bahwa, selama ini produk dari peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh lembaga legislatif baik pusat maupun daerah ada yang tidak sesuai dengan asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan, akibatnya peraturan perundang-undangan 

tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Senada dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, 

sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-

undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang 

memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (public interest), bukan kepentingan 

pribadi atau golongan.
11

 

Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui 

kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegaskan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tidak ada mengatur mengenai Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan tentang Naskah Akademik dapat dilihat Pasal 1 angka 7 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden 
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menyatakan bahwa: Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan Undang-Undang. 

Keberadaan Naskah Akademik sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat strategis dan 

urgent dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini disebabkaan dalam 

perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang sedang masa transisi demokrasi secara yuridis 

masih belum banyak aturan hukum yang lengkap mengatur segala hal. Sementara itu harus 

perubahan yang diinginkan oleh adanya Naskah Akademik maka ruang-ruang publik tersebut 

sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap 

substansi peraturan perundang-undangan yang diatur. 

Banyak permasalahan yang tidak dapat diketahui dari awal, dalam hal pembentukan 

peraturan perundang-undangan tidak didahului dengan penyusunan Naskah Akademik. Kadang 

kala dapat terjadi, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak memberikan 

jawaban terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat. Ironisnya, peraturan perundang-

undangan yang dibentuk dan dinyatakan berlaku, ternyata bertentangan dengan Undang-Undang 

lain yang telah dibentuk sebelumnya, akibatnya terjadi pertentangan dan masalah hukum baru 

dalam pelaksanaan. 

Wajar ketika, peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dilaksanakan dan tidak 

memiliki daya guna di tengah-tengah masyarakat, karena pembentukan peraturan perundang-

undangan tidak melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam pada masyarakat, yang 

nantinya hasil kajian tersebut dimuat dalam Naskah Akademik. Praktiknya, selama ini 

pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat dari penguasa ke masyarakat (top down), 
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bukan dari masyarakat ke penguasa (bottom up). Bagaimanapun produk hukum yang akan 

dilaksanakan oleh masyarakat adalah produk hukum yang bersifat responsif bukan represif, 

dengan kata lain produk hukum. 

Menurut Hikmahanto Juwana, sebagaimana di kutip oleh Yuliandri berkaitan dengan 

suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan, yakni :
12

 

1. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan 

pesanan elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional. 

Disini peraturan perundangan-undangan dianggap sebagai komoditas, bukan 

karena kebutuhan masyarakat, melainkan agar Indonesia memiliki peraturan 

yang sebanding dengan negara industri. Sementara itu negara asing atau 

lembaga keuangan Internasional dapat menjadikan syarat peraturan perundang-

undangan tertentu untuk memberikan pinjaman atau hibah luar negeri. 

2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi komoditas, biasanya kurang 

memperhatikan isu penegakan hukum. Sepanjang trade off dari pembuatan 

peraturan perundang-undangan telah didapat maka penegakan hukum  bukanlah 

hal penting. Bahkan peraturan perundang-undangan seperti ini tidak realistis 

untuk ditegakkan karena dibuat dengan cara mengadopsi langsung peraturan 

perundang-undangan negara lain yang notabene infrastruktur hukum yang jauh 

berbeda dari Indonesia. 

 

B. Jenis dan Hirarki Perundang-Undangan 

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah berubah. Ini terjadi pasca 

direvisinya UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah 

satu yang berubah adalah dimasukannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(TAP MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua MPR Lukman 

Hakim Saefuddin menyambut baik langkah ini. Ia mengatakan saat ini ada sejumlah TAP MPR 
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yang masih berlaku. Sehingga dengan dimasukannya kembali TAP MPR ke dalam hierarki maka 

kekuatan hukum TAP MPR akan semakin kuat.
13

 

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan, hal-hal 

mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan. Selain menyebut beberapa 

jenisnya. Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan berkembang seiring dengan praktek 

ketatanegaraan dan tata pemerintah Negara Republik Indonesia. 
14

 

Apabila Pancasila yang terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 itu merupakan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), 

sedangkan Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis yang 

berupa Konvensi Ketatanegaraan merupakan aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara 

(Staatsgrundgesetz), maka Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang 

merupakan “formell Gesetz” dan “Verordnung dan Autome Satzung” adalah Undang-Undang 

oleh lembaga pemerintah dalam perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan yang 

bersumber dari kewenangan atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.
15

 

1. Peraturan Perundang-Undangan Di tingkat Pusat
16

 

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

1.1 Undang-Undang 
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 Fitri Meilany Langi,  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di 
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2007, Hlm., 183. 
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 Ibid, Hlm., 184-184.  
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Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang tinggi di 

Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentuknya dilakukan oleh dua 

lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti 

ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 UUD 1945. 

Pasal 5 

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 20 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan                          

membentuk Undang-Undang. 

(2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

(3) Jika raancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

(4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. 

(5) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 

puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut sah 

menjadi Undang-Undang dan wajib di undangkan. 

Sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislative (Dewan 

Perwakilan Rakyat dan persetujuan Presiden) Undang-Undang merupakan 

peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang didalamnya telah dapat 

dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang 

sudah dapat di langsung berlaku dan mengikat umum.
17

 

1.2 Undang-Undang dalam arti formal dan Undang-Undang dalam arti material 
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Istilah Undang-Undang dalam arti formal dan Undang-Undang dalam arti 

material ini merupakan terjemahan secara harfiah dari “ wet in formal zin” dan 

“wet ini materiele zin” yang dikenal di Belanda. Di Belanda “wet in formale zin” 

merupakan keputusan yang dibuat oleh Regering dan staten Generaal bersama-

sama (gezamenlijk) terlepas apakah isinya peraturan (Regeling) atau penetapan 

(Beschikking), jadi dilihat dari pembentuknya, atau siapa yang membentuknya, 

sedangkan “wet in materiele zin” adalah setiap keputusan yang mengikat umum 

(algemeen verbindende voorschriften), baik yang dibuat oleh Regeling dan Staten 

Generaal bersama-sama, ataupun di buat oleh lembaga-lembaga lain yang lebih 

rendah seperti Regeling/Kroon, Minister, Provincie dan Gemeente yang masing-

masing membentuk Algemene Maatregel van Bestuur, Ministeriele Verordening, 

Provinciale Wetten, Gemeentelijke Wetten serta peraturan-peraturan lainnya yang 

berisi peraturan yang mengikat umum (Algemen Verbindende Voorschriften).
18

 

1.3 Undang-Undang Pokok   

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 

1945, dapat diketahui bahwa dalam sistem Perundnag-undangan di Negara 

Republik Indonesia tidak dikenal istilah Undang-Undang Pokok, dalam arti 

Undang-Undang yang merupakan “induk” dari Undang-Undang  yang lain. 

Semua Undang-Undang di Negara Republik Indoensia mempunyai hierarkhi yang 

sama, dan semua dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Di 

Indonesia tidak dikenal pengertian “raamwet”, “kaserwet” ataupun moederwet” 

seperti di Negara Belanda. 
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1.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Disamping Undang-Undang yang merupakan peraturan perundang-

undangan yang teringgi di Indonesia, dikenal pula adanya peraturan yang 

mempunyai hierarkhi setingkat dengan Undang-Undang yaitu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945. 

b. Peraturan Pemerintah  

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang menentukan sebagi berikut: “Presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinyaa”.
19

 

 

 

 

 

c. Peraturan Presiden  

Peraturan Presiden (dulu keputusan Presiden) merupakan peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 

sebelum dan sesudah perubahan yang berbunyi sebagai berikut: “Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
20

 

 

d. Peraturan Menteri  

Peraturan Menteri (dulu disebut dengan Keputusan Menteri) adalah salah satu 

jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari peraturan Presiden. 
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Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari pasal 

17 UUD 1945, oleh karena Menteri-Menteri Negara itu adalah pembentuk-pembentuk 

Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan 

kepadanya.
21

 

e. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen 

Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen adalah salah satu jenis 

praturan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Menteri. Kewenangan untuk 

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen ini dimliki oleh 

setiap Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen, oleh karena mereka merupakan 

pembantu-pembantu Persiden dalam bidang-bidang tugas yang diserahkan kepadanya, 

dan Kepada Lembaga Pemerintah Non Depertemen ini bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden terhadap bidang tugasnya. Saat ini Lembaga-lembaga Pemerintah Non 

Depertemen diatur dengan Keputusan presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenagan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Depertemen Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden 

No. 3 Tahun. 2002.
22

 

f. Peraturan Direktur jendral Departemen 

Peraturan Direktur Jendral Depertemen merupakan peraturan yang dibentuk 

sebagai penjabaran dari peraturan Menterinya, sehingga pengaturannya bersifat teknis 

saja, oleh karena pengaturan yang bersifat kebijakan dibuat oleh Menteri. Sesuai 

Pedoman No. 175 dan No. 176 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun. 2004  tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pendelegasian kewenangan mengatur 
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kepada Direktur Jendral Depertemen hanya dapat dilakukan oleh peraturan yang lebih 

rendah dari Undang-Undang. 
23

 

g. Peraturan Badan Hukum Negara 

Peraturan Badan Hukum Negara adalah salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang kewenangan pembentukannya ditentukan dalam Undang-Undang 

pembentukan dari Badan Hukum Negara tersebut secara atribusi. Kewenangan yang 

diberikan kepada Badan Hukum Negara Tersebut adalah kewenangan untuk mengatur 

hal-hal yang termasuk bidang tugas dan wewenangnya. Peraturan Badan Hukum Negara 

(dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia) juga ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 

(4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang mencantumkan secara tegas Bank Indonesia sebagai pembentuk 

peraturan perundang-undangan, walaupun demikian, letaknya dalam hierarki perundang-

undangan perlu dikaji kembali.
24

 

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah berubah. Ini terjadi 

pasca direvisinya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Salah satu yang berubah adalah dimasukannya kembali Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menyambut baik langkah ini. Ia 

mengatakan saat ini ada sejumlah TAP MPR yang masih berlaku. Sehingga dengan 

dimasukannya kembali TAP MPR ke dalam hierarki maka kekuatan hukum TAP MPR 

akan semakin kuat. 

“Saya pikir perlu (dimasukan ke dalam hierarki,-red) supaya ada dasar 

hukum karena masih ada sejumlah TAP MPR yang mengikat kita 
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semua,” ujar Lukman kepada hukum online, Selasa (2/8). Lukman 

menjelaskan setidaknya sudah ada 139 TAP MPR yang dihasilkan oleh 

MPR sejak berdiri hingga 2003. Lalu, TAP-TAP itu diklasifikasi kembali 

dengan terbitnya TAP No.I/MPR/2003.Ada TAP yang dicabut, tetapi ada 

TAP yang dipertahankan sehingga seharusnya mengikat setiap warga 

negara.“Makanya, sudah tepat bila TAP MPR kembali dimasukan ke 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujarnya. 

 

Merujuk kepada TAP No.I/MPR/2003, TAP yang masih dinyatakan berlaku 

adalah  

1. TAP Np. XXV/MPRS/1996 yang membubarkan Partai Komunis 

Indonesia (PKI) dan melarang setiap kegiatan menyebarkan paham 

komunis, marxisme dan leninisme. 

2. TAP No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka 

Demokrasi Ekonomi. 

3. TAP No. XVI/MPR/1998 tentang Penentuan Pendapat di Timor 

Timur. 

 

Selain itu, ada juga TAP yang dinyatakan tetap berlaku sebelum adanya undang-

undangan yang mengatur substansi yang sama dalam TAP itu. Misalnya, TAP yang 

mengatur pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia 

(TAP No.VI/MPR/2000). TAP ini juga masih berlaku hingga saat ini. 

Masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) RUU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disepakati oleh DPR dan 

Pemerintah. Urutan hierarkinya adalah  

1. UUD 1945; 

2. TAP MPR ; 

3. UU/Perppu ; 

4. PP; 

5. Perpres; 

6. Perda Provinsi; 

7. Perda Kabupaten/Kota. 

 

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini menyebutkan yang dimaksud dengan Ketetapan 

MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana 
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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. 

Lukman menuturkan ke depan MPR memang tak bisa lagi menerbitkan TAP 

MPR yang bersifat mengatur (regeling). Pasca Amandemen UUD 1945, MPR tak lagi 

memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menerbitkan 

TAP itu adalah kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Jadi, kami sekarang tak 

bisa menerbitkan lagi TAP yang bersifat regeling,” ujarnya”.  

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menuturkan bahwa 

dimasukannya TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang 

hanya untuk memperkuat kekuatan hukum TAP MPR yang sudah diterbitkan sejak 

dahulu. Yakni, TAP MPR No.I/MPR/2003. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi 

negara sebelum amandemen UUD 1945 didasarkan pada faham integralistik yang 

diajukan oleh Soepomo. Faham integralistik ini mengatakan bahwa  

“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, 

segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan 

merupakan persatuan masyarakat yang organis. yang terpenting ialah 

negara yang berdasar pikiran integral ialah penghidupan bangsa 

seluruhnya”.
25

 

 

Menurut Faham integralistik ini, di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia harus 

ada satu lembaga yang menaungi semua lembaga-lembaga negara sebagai puncak dari 

kekuasan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mewakili kepentingan rakyat 

secara keseluruhan. Setelah Amandemen ketiga kedudukan MPR kemudian bergeser dari 

lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara sama dengan lembaga negara lainnya. 

Oleh karena ini MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga UUD 1945 bahwa 

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  

Pergeseran kedudukan MPR ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

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

Daerah (UU MD3) yang berbunyi :  

”MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan 

sebagai lembaga negara”. MPR mempunyai kewenangan yang secara 

rinci ditentukan di dalam Pasal 4 UU yang berbunyi :
26

 

a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum 

Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah 

Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. 

c) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya. 

d) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya dan 

e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan 

calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 

 

C. Pengujian 
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Sejarah institusi yang berperang melakukan kegiatan “constitutional review”di 

dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam disetiap Negara. 

Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusioanl itu dalam lembaga yang 

tesendiri bernama Mahkamah Konstitusi. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu 

kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan 

tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam 

kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada dan ada 

pula yang tidak menerima adanya fungsi pengujian semacam itu sama sekali. Pengalaman 

di berbagai Negara di dunia memperlihatkan bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak sama 

dari satu Negara ke Negara yang lain. Karena itu, tulisan ringkas ini ingin 

menggambarkan ragam pola atau model kelembagaan oleh atau melalui mana fungsi 

pengujian konstitusionalitas (constitutional review) tersebut dijalankan.
27

 

Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara Negara 

hukum moderen mengendalikan dan mengimbangi (check and balance) kecenderungan 

kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-

wenang.
28

 

Namun, sebelum membahas soal itu lebih lanjut, kita perlu perjelas dulu 

peristilalahan yang dipakai di sini, yaitu “constitutional review” atau pengujian 

konstitusional, yang harus dibedakan dari istilah “judicial review”. Pembedaan itu 

dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, „constitutional review‟ selain 

dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan ooleh lembaga selain hakim atau pengadilan, 

tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. 
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Kedua, dalam konsep „Judicial review‟ terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, 

misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan 

„constitutional review‟ hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap 

UUD.
29

 

Berkenaan dengan hal tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa 

pengujian konstitusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa 

saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan 

diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu Negara. Seperti nanti akan kita telusuri, 

kewenangan pengujian itu dapat diberikan kepada lembaga Mahkamah yang tersendiri 

bernama Mahkamah konstitusi, tetapi dapat pula oleh Mahkamah Agung atau badan-

badan khusus lainnya.
30

 

Lembaga-lembaga yang dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, 

seperti dalam system prancis, disebut „Conseil Constitutionnel‟ yang memang bukan 

„Cour‟ atau pengadilan sebagai lembaga hukum, melainkan Dewan Konstitusi yang 

merupakan lembaga politik. Jika dipakai istilah „judicial review‟, maka dengan 

sendirinya berarti bahwa lembaga yang menjadi subjeknya adalah pengadilan atau 

lembaga „judicial‟ (judiciary). Namaun, dalam konsepsi „judicial review‟, cakupan 

pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi konstitusionalitas objek yang 

diuji, melainkan menyangkut pula segi-segi legalitasnya beradasarkan peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.
31

 

Menurut Maurice Duverger, judicial control adalah penting agar undang-undang 

atau perundang-undangan tidak menyimpang dari Undang-Undang dasar atau konstitusi. 
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Undang-Undang Dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-

kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang 

mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, control terhadap 

tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar 

hukum.
32

 

Sri Sumantri pun berpendapat bahwa, Hak menguji material adalah suatu 

wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-

undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, 

serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu 

peraturan tertentu. Jadi hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu 

peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. 

Pada dasarnya Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan 

berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat 

membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi 

tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal 

suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan 

resmi untuk membentuknya. 

Sedangkan pengujian materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi 

suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-

kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku 

umum. Misalnya, berdasarkan prinsip „lex specialis derogate lex generalis‟, maka suatu 
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peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun 

isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. 

Menurut Sri Soemantri, jika pengujian itu dilakukan terhadap isi Undang-Undang 

atau peraturan perundanag-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak menguji material 

(materiele toetsingsrecht), jika pengujian itu dilakaukan terhadap prosedur 

pembentukannya, disebut hak menguji formal (formale toetsingsrecht).
33

 

1. Jenis Pengujian  

Konsepsi judicial review hadir dalam kerangka objek yang lebih luas, 

dibandingkan dengan konsep contstitutional review, yang hanya sebatas pengujian 

konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar, 

sedangkan judicial review memiliki objek pengujian yang lebih luas, bisa 

menyangkut legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, tidak haknya sekedar UU 

terhadap Undang Undang Dasar. Akan tetapi, pada segi subjek pengujinya, makna 

judicial review mengalami penyempitan, sebab judicial review hanya dapat dilakukan 

melalui mekanisme peradilan (judiciary), yang dilaksanakan oleh para hakim. 

Sedangkan jika constitutional review subjek pengujinya dapat dilaksanakan oleh 

lembaga pengadilan (judicial review), lembaga legislative (legislative review), 

lembaga eksekutif (executive review), atau lembaga lainnya yang ditunjuk untuk 

melaksanakan fungsi tersebut, pemberian hak uji inilah yang menjadi pengertian dari 

toetsingsrecht. Judicial review hanya berlaku jika pengujian dilakukan terhadap 

norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara 

“a posterior,” artinya norma hukum tersebut telah diundangkan oleh pembentuk UU. 
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Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie pengujian terhadap Undang-Undang ada dua 

macam yakni : 

a. Pengujian materiil  

Adalah pengujian atas bagian Undang-Undang yang bersangkutan. Bagian 

tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu 

pasal atau ayat dalam sebuah Undang-Undang. 

b. Pengujian formil 

Adalah pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-

aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk 

hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk 

umum. 

 

2. Lembaga Pengujian 

Judicial review, menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Acara Pengujian 

Undang-Undang, adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga 

peradilan terhadap kebenaran suatu norma.
34

 Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie 

menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam teori pengujian (toetsing), dibedakan 

antara materiile toetsing dan formeele toetsing. Pembedaan tersebut biasanya 

dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (Undang-Undang 

dalam arti materiil) dan wet in formele zin (Undang-Undang dalam arti formal). 

Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-Undang dan materi 

muatan Undang-Undang. Pengujian atas materi muatan Undang-Undang adalah 

pengujian material, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian 

formil.
35

 

Hak atas uji materil maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

suatu Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi : 

a. Perorangan warga negara Indonesia; 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; 

d. Lembaga negara. 

 

Hak uji ini juga diatur dalam Pasal 31A UU No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-

Undang. 

Dengan hal ini yang di maksud dengan judicial review adalah mencakup 

pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji 

materiil) maupun secara formil (uji formil). Dan hak uji materiil adalah hak untuk 

mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap 

melanggar hak-hak konstitusional warga negara. 

3.  Pengujian di Indonesia 

1.1  Sebelum Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 
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 Salah satu mekanisme hukum tata negara dalam pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang ideal adalah sistem pengujian peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita mengenal 2 (dua) jenis sistem 

pengujian peraturan perundang-undangan. Pertama adalah sistem pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang berada di bawah otoritas Mahkamah 

Konstitusi dan Kedua adalah sistem pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yang berada di bawah otoritas 

Mahkamah Agung. 

Terlepas adanya kekurangan yang terdapat pada sistem pengujian peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, yang jelas pembentukan peraturan perundang-

undangan harus bertumpu pada sistem pengujian yang ada. Sistem pengujian 

peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan, bahwa suatu peraturan 

perundang-undangan dapat digugat atau dimohonkan pengujiannya karena : 

a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;  

b. Materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;  

c. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan 

dengan Undang-Undang. 

Agar pembentukan peraturan perundang-undangan di kemudian hari tidak 

menghadapi gugatan atau permohonan pengujian, baik terhadap pembentukannya 

maupun materi muatannya, maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu 

harus bertumpu pula pada sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan sistem 

pengujian ini, sudah barang tentu akan menghadapi berbagai gugatan atau 
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permohonan pengujian dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. 

Hal ini dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-

Undang yang ditujukan untuk membangun dan menata sistem ketatanegaraan yang 

dikehendaki, seperti UU Paket Politik.
36

 Berbagai Peraturan Perundang-undangan 

tersebut, dinilai relatif banyak yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu. 

Salah satu bukti kegagalan itu, banyak Undang-Undang yang telah diundangkan dan 

dinyatakan  berlaku, langsung diajukan sistem pengujian ke Mahkamah Konstitusi, 

karena bertentangan dengan UUD 1945.
37

 

Berdasarkan data tahun 2003-2008, menunjukan bahwa ada sebanyak 169 perkara 

pengujian Undang-Undang yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak 

seluruhnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan 

dengan UUD 1945.
38

 

1.2  Setelah Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 

 

  Banyak produk perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang 

dasar 1945.Undang-Undang Dasar 1945 sudah terreduksi dan disalah artikan oleh 

pemerintah demi mempertahankan kekuasaan. Sehingga pasca reformasi masyarakat 

menginginkan adanya suatu sistem pengujian agar Undang-Undang diterapkan sesuai 
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dengan UUD 1945. Indonesia menganut supremasi konstitusi pada masa orde baru.   

Undang-Undang dasar tidak boleh diganggu-gugat dan ditafsirkan. Sehingga ketika 

terjadi Amandemen terhadap UUD 1945 banyak usulan untuk membentuk sebuah 

lembaga yang berfungsi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Dalam 

pelaksanaannya di Indonesia judicial review dilakukan oleh dua lembaga yakni 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam UUD 1945 diatur bahwa 

Mahkamah Konstitusi berhak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

dasar. Sedangkan Mahkamah Agung berhak menguji produk perundang-undangan 

dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 

Dari ketentuan ini muncul permasalahan apakah jika Mahkamah Konstitusi 

membatalkan atau menyatakan suatu Undang-Undang tidak berlaku lagi maka 

bagaimanakah peraturan yang berada di bawah Undang-Undang tersebut. Apakah 

akan batal secara otomatis atau tetap berlaku. Disinilah letak kekurangan sistem 

pengujian. Seharusnya kita menganut sistem sentarlisasi. Dimana pengujian 

seluruhnya dipegang oleh satu badan. Sehingga putusan yang dikeluarkan tidak akan 

mengakibatkan pertentangan. 

Mulai dari saat pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 

1945 sampai dengan Amandemen UUD yang dimulai pada tahun 1999, ada tahun 

1970 secara resmi akhirnya wewenang menguji peraturan diberikan kepada 

Mahkamah Agung melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini sudah digantikan oleh UU No. 4 

Tahun 2004). Namun, wewenang yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanyalah 

untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, 
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Keputusan Presiden, dan lain-lain. Sementara itu, Undang-Undang tidaklah dapat 

diuji. Padahal hakekat dari judicial review yang dikenal dalam praktek hukum tata 

negara secara universal adalah untuk memberikan wewenang pengawasan oleh 

lembaga yudikatif kepada pembuat Undang-Undang. 

Setelah Undang-Undang dasar 1945 mengalami perubahan pertama sampai 

keempat, makin berkembang pengertian bahwa format peraturan dasar ini, terutama 

menyangkut kedudukan Ketetapan MPR yang sejak lama mendapat kritik dari para 

ahli hukum tata Negara, mengalami perubahan. Kedudukan Ketetapan MPR sebagai 

salah satu bentuk peraturan tidak dapat di pertahankan. Format peraturan dasar yang 

dapat di pertahankan secara akademis hanya Naskah Perubahan UUD, yang 

kedudukanya sama-sama produk MPR.
39
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