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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Sebagaimana judul di atas, dalam Bab ini pula akan membahas dua point, 

yaitu hasil penelitian dan analisis. Dalam point pertama, yaitu hasil penelitian, 

terdapat dua bahasan, yaitu gambaran umum. Dimana akan diuraikan mengenai  

gambaran umum 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). Selanjutnya, pada point kedua, yaitu 

analisis, Status Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dan Kaitanya Dengan Pranata Pengujian. 

Adapun tujuan dari Bab ini adalah untuk menjawab perumusan masalah, 

sehingga tujuan dari Penulisan ini dapat terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam 

Bab I Penulisan ini. Bab ini terbagi dua bagian besar yang menyebabkan hasil 

penelitian dan analisis sehingga terdiri dari status TAP MPR dan Pranata Pengujian. 

 

A. Status TAP MPR 

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum Amandemen 

UUD 1945 di dasarkan pada faham integralistik yang diajukan oleh Soepomo.  

Faham integralistik ini mengatakan bahwa “Negara ialah suatu susunan masyarakat 
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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”.
1
 

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. 

Apabila MPR diberi wewenang untuk mengubah UUD, hal itu tidak berarti  

bahwa MPR harus mempergunakan hak/wewenang tersebut. Segalanya diserahkan  

kepada MPR sendiri. Bahkan, MPR menentukan sikap jelas, yaitu tidak  

berkehendak untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 dan melaksanakan secara  

murni dan konsekuen. Pasti sikap itu juga didasarkan atas peristiwa dan  

praktik ketatanegaraan selama sejarah kehidupan berkonstitusi.
2
  

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 

                                                           
1
 Moh. Mahfud MD., Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 

2001, Hlm., 35.  
2
 Suharjo atas pendapat Harun. Al Rasyid, Perubahan Konstitusi dan Wewenang MPR, 

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/12/13/0077.html, diunduh pada tanggal 11 Juni 2013. 

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/12/13/0077.html
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konstituante (berwenang mengubah dan menetapkan UUD) dan berfungsi “semacam” 

joint session dari dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan DPD. 
3
 

Perubahan tersebut di atas telah di tindak 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 

I/MPR/2003 menunjukkan bahwa ketetapan ini lahir karena perubahan struktur 

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

Tap MPR Nomor I/MPR/2003 menentukan 6 kategori status hukum Tap 

MPRS/MPR yang sudah ada, yaitu: 

1. Tap MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

2. Tap MPR yang dinyatakan tetap berlaku; 

3. Tap MPR yang berlaku sampai dengan terbentuknya 

pemerintahan hasil Pemilu 2004; 

4. Tap MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU 

yang mengatur substansi yang sama; 

5. Tap MPR tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku 

sampai ditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR yang baru; dan 

6. Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih 

lanjut karena bersifat einmalig. 

 

Berdasarkan kategori di atas, walaupun MPR tidak lagi berwenang 

membentuk Ketetapan namun masih terdapat kategori Tap MPR yang masih tetap 

                                                           
3 Dikatakan sebagai “semacam joint session” karena kedudukan MPR dalam struktur parlemen 

Indonesia memiliki kekhasan, tidak dapat disebut sebagai joint session karena bukan sidang bersama 

dari dua lembaga (DPR dan DPD), melainkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota 

DPD. 
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berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan Undang-Undang, serta kategori 

Tap MPR yang dapat masih berlaku sepanjang belum diatur dalam UU. Ketetapan- 

Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan 

Undang-Undang adalah: 

1. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai 

Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di 

Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai 

Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 

Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran 

Komunis/MarxismeLeninisme; dan 

2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi 

dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 

 

Sesungguhnya dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 terdapat satu 

ketetapan lain yang dinyatakan masih berlaku, yaitu Ketetapan Majelis 

Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang 

Penentuan Pendapat di Timor Timur. Namun disebutkan bahwa Tap itu masih tetap 

berlaku sarnpai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. Dengan 

telah selesainya pemisahan Timor-Timur berdasarkan hasil jajak pendapat dan telah 

menjadi negara sendiri yang diakui Indonesia maka Ketetapan itu sudah selesai 

dilaksanakan.
4
 

Sedangkan Tap MPR yang dapat masih berlaku sepanjang belum diatur dalam 

UU, meliputi: 

                                                           
4
 Muchamad Ali Safa’at, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan 

Di Indonesia, skripsi\buku2\1060-2096-1-SM.pdf, di unduh pada tanggal 27 juni 2013. 

skripsi/buku2/1060-2096-1-SM.pdf
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1. Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan 

Pahlawan Ampera; 

2. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Tap Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

4. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 

5. Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan 

dan Kesatuan Nasional; 

6. Tap MPR Nomor VI/MPRI2000 tentang Pemisahan Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

7. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional 

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

8. Tap MPR Nomor VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan 

Berbangsa; 

9. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa 

Depan; 

10. Tap MPR Nomor VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi Arah 

Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme dan 

11. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

 

Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 

disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di mana di dalamnya 

tidak termasuk Ketetapan MPR. Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah 

dengan demikian dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 

tersebut tidak lagi dikenal produk hukum Ketetapan MPR dan dengan sendirinya 

Ketetapan MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.  
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Pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, tetapi juga melihat pada 

ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, terutama ketentuan peralihan. Pasal I 

Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan 

yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa semua peraturan 

perundang-undangan, bukan hanya ketetapan MPR, bahkan peraturan yang dibuat 

pada masa kolonial, masih memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diadakan yang 

baru. Selanjutnya, ketentuan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap 

materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Ketentuan ini merupakan dasar 

hukum lahirnya Tap MPR Nomor I/MPR/2003. 
5
 

Dengan demikian, walaupun di dalam jenis dan hierarki tidak lagi 

menyebutkan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan, namun 

Ketetapan MPR masih tetap sah berlaku sebagai produk hukum nasional. Dasar 

hukumnya adalah ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Dapat dipermasalahkan apa 

dasar hukum Tap MPR Nomor I/MPR/2003 padahal dalam UUD 1945 MPR sudah 

tidak memiliki wewenang membentuk Ketetapan MPR. Dasar hukumnya adalah 

Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945.  

                                                           
5
 Ibid,  Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesi, Hlm., 

5. 
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Perubahan UUD 1945 memang tidak lagi memberikan wewenang kepada 

MPR untuk membentuk produk hukum ketetapan MPR, namun sama sekali tidak 

menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang sudah ada tidak lagi memiliki kekuatan 

hukum. Selain justifikasi normative itu, keberlakuan suatu produk hukum yang tidak 

lagi dapat dibentuk juga ada dalam praktik, misalnya produk hukum Ordonansi yang 

dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan produk hukum Penetapan 

Presiden dan Undang-Undang Darurat yang banyak dibentuk pada masa Orde Lama. 

Semua ketentuan itu masih berlaku dan memperoleh legitimasi terutama dari 

ketentuan peralihan di dalam UUD.
6
   

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 

di bawah 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 sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya. Telah diuraikan bahwa walaupun di dalam UU Nomor 

                                                           
6
 Ibid, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, 

Hlm., 7. 



58 
 

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.  

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 

menegasikan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri.
7
 

Diantara kelompok yang tidak setuju TAP MPR masuk dalam hirarki 

peraturan perundang-undangan yaitu Mahfud MD,
8
 dalam bukunya dijelaskan bahwa, 

Adanya penggarisan bahwa TAP MPR itu bukan merupakan peraturan perundang-

undangan dapat dengan mudah digali dan dipahami dari 2 pasal didalam UUD yakni 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT 

Rajagrafindo, 2011 , Hlm., 33. 
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pasal 24C ayat (1) dan Pasal 1 aturan tambahan serta TAP MPR Nomor I/MPR/2003 

dan Undang-Undang No.10 Tahun 2004:  

Pasal 24 C ayat (1) menggariskan bahwa “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

undang-undang dasar…,dst. Ini berarti bahwa peraturan 

perundang-undang yang langsung berada dibawah UUD adalah 

UU. Kalau seandainya ada Tap MPR dibawah UUD maka ketentuan 

pengujiannya tentu akan menentukan MK menguji Tap MPR 

terhadap UUD dan/atau menguji UU terhadap Tap MPR dengan 

demikian, jelas bahwa Tap MPR bukanlah peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Harun Alrasid dalam hierarki (tata urutan) perundang-undangan  

tidak mengenal TAP MPR. Di bawah UUD adalah UU, di bawah UU adalah  

peraturan pemerintah. Sehingga di awal reformasi pun, Harun Alrasid pernah 

menyatakan bahwa Ketetapan MPR adalah barang haram karena tidak diamanatkan 

dalam konstitusi. Namun pendapat Harun Alrasid pun tidak menjelaskan mengapa dia 

menyatakan bahwa Ketetapan MPR barang haram. Dengan hal ini tidak ada dasar 

hukum yang menyatakan hal tersebut. 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. Pasal 3 Amandemen 

ketiga UUD 1945 adalah: 

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

c. Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa  jabatannya menurutUndang-Undang Dasar. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar hasil Amandemen atas status 

TAP MPRS dan TAP MPR itu maka sidang Tahunan MPR tahun 2003 telah 

mengeluarkan TAP MPR No.I/MPR/2003 yang secara popular disebut juga sebagai 

TAP MPR Sapujagat.
9
 Selanjutnya Maria Farida mengatakan tidaklah tepat jika TAP 

MPR dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dengan alasan, 

Ketetapan MPR merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara 

(Staatsgrundgesetz). Seperti juga dengan Batang Tubuh UUD 1945, maka Ketetapan 

MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan Negara, sifat 

norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum tunggal dan 

tidak dilekati oleh norma sanksi.  

Dengan demikian Ketetapan MPR tidak termasuk dalam Peraturan 

perundang-undangan, tetapi termasuk dalam aturan Dasar Negara/aturan Pokok 

Negara (Staatsgrundgesetz) Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan 

kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma yang lebih 

tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam Undang-Undang. Sifat norma 

hukum dalam Ketetapan MPR adalah setingkat lebih rendah daripada norma-norma 

dalam Batang Tubuh UUD 1945.
10

 

                                                           
9
 Istilah Tap Sapujagat ini bukanlah istilah resmi, tetapi dipergunakan dalam pembicaraan untuk 

menunjukkan bahwa Tap ini menyapu semua Ketetapan yang pernah ada untuk diberi status baru vide 

Mahfud, Hlm., 34 .   
10

 Maria Farida,  lmu Perundang-Undagan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,  Op. Cit., Hlm., 100.   
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Sehingga ketika muncul Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kembali mengakomodasi 

Ketetapan MPR kedalam salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan 

dikatakan sebagai masa kebangkitan dari Ketetapan MPR. Sehingga merupakan hal 

yang tepat jika Ketetapan MPR kembali dimasukkan kedalam hirarki peraturan 

perundang-undangan, sebab mengacu pada pengertian Peraturan Perundang-

undangan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dikatakan 

bahwa:  

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang 

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan” Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan, “Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan” 

 

Melalui Pasal ini kita bisa melihat jika UUD 1945 dikatakan sebagai 

peraturan perundang-undangan apa lagi dengan Ketetapan MPR, sehingga 

berdasarkan hal ini Ketetapan MPR dapat pula kita katakan sebagai salah satu bentuk 

peraturan perundang-undangan dimana dengan dimasukkannya kedalam hirarki 

tersebut akan lebih mudah untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan aturan hukum 

dibawahnya.  

 

B. Pranata Pengujian 
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Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, ini hanya untuk mengakomudir  terhadap beberapa 

TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku dan bersifat regeling. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011, bahwa : 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

yang masih berlaku sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang 

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 

sampai dengan Tahun 2002. 

Pada tanggal 7 Agustus 2003 Meskipun MPR tidak akan membentuk TAP 

MPR lagi yang mengatur secara umum (regeling), akan tetapi tidak akan menutup 

kemungkinan bahwa akan terdapat permohonan pengujian TAP MPR yang masih 

dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 oleh warga Negara 

yang mempunyai legal standing dimana hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh 

berlakuknya TAP MPR yang masih berlaku tersebut.  

MK sejak tahun 2003, semangat dibentuknya MK adalah untuk melindungi 

hak-hak konstitusional yang dilanggar oleh negara, sehingga keberadaan MK di 

Indonesia tidak lain adalah sebagai pengawal UUD 1945 (the quardian of the 

constitution) dan penafsir UUD 1945 (theinterpreter of the constitution). Terjadinya 

pelanggaran hak-hak konstitusional yang dinilai karena berlakunya TAP MPR yang 
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masih tetap dinyatakan berlaku akan banyak merugikan masyarakat sebagai warga 

negara, sehingga apabila pengujian TAP MPR itu masih menunggu sidang tahunan 

MPR, maka hal ini akan membutuhkan waktu dan proses yang lama dan akan 

semakin menambah volume kerugian bagi masyarakat. 

Pengujian terhadap TAP MPR ini tidak diatur secara jelas di dalam UUD 

1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hal ini akan terjadi 

kekosongan hukum, apakah pengujian TAP MPR ini merupakan wewenang MK atau 

diserahkan pada MPR dengan konsekwensi masyarakat banyak dirugikan karena 

harus menunggu waktu dan proses yang sangat lama. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) 

dan ayat (2) UUD 1945 bahwa MK hanya mempunyai empat kewenangan dan satu 

kewajiban konstitusional, yaitu : 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar. 

 

Konsep mengenai wewenang menguji untuk menjaga kesucian konstitusi oleh 

lembaga yudisial ini dapat melihat beberapa putusan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Di dalam memberikan putusan, MA dapat 

berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Kongres maupun pada doktrin. Sebagian 

besar kasus yang ditangani MA merupakan hasil interpretasi hukum dalam 



64 
 

menentukan apakah suatu peraturan atau pejabat berjalan sesuai dengan konstitusi 

atau tidak. Dalam putusannya MA dengan hakim Marshall menyatakan bahwa 

“tindakan legislatif yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah Hukum”, dan 

lebih lanjut menambahkan bahwa ”adalah wewenang dan tugas dan wewenang dari 

lembaga peradilan untuk menyatakan apakah hukum itu”. Atas dasar inilah, maka 

MA mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian (yudicial review) terhadap 

Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi AS.
11

 

Tradisi AS inilah yang kemudian menjadi tonggak bagi lahirnya ajaran 

supremasi konstitusional dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Menurut 

Smith Baily (Inggris), bahwa yudicial review didirikan atas dasar doktrin Ultra Vires 

(ultra vires doctrin) yang digunakan dalam sistem hukum di Inggris.  

Berdasarkan doktrin tersebut kekuasan yudikatif diberikan hak dan 

kewenangan untuk:
12

 

1. Mengawasi batas kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan (statutory authority) sesuai 

dengan batas yurisdiksi atau kawasan kekuasaannya. 

2. Kekuasaan yudikatif diberikan hak, fungsi dan kewenangan 

untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa pusat maupun 

daerah dan local untuk tidak melakukan penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power) melampaui batas-batas 

yurisdiksinya. 

3. Apa-apa yang tidak didelegasikan Undang-Undang kepada 

penguasa, atau membuat peraturan perundang-undangan yang 

jauh lebih luas dari apa yang telah didelegasikan,harus 

                                                           
11

 Richard C. Schroeder, Garis Besar Pemerinhan Amerika Serikat, Kantor Program Informasi 

Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat,  2000, Hlm., 96 – 101. 
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 M. Yahya Harahap,  Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, 

Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1997, Hlm., 44 – 45 
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dinyatakan sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum 

(unlawful), karena dianggap sebagai tindakan yang illegal. 

 

 

Muhammad Yamin pun berpendapat bahwa MA juga diberikan kewenangan 

untuk membandingkan Undang-Undang. Istilah “membandingkan Undang-Undang” 

tersebut tidak lain sama dengan ide pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945.
13

 Namun, ide Muhammad Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan 

bahwa konsepsi dalam UUD 1945 adalah menganut pembagian kekuasaan 

(distribution of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power). Konsepsi 

awal trias politica adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagaimana 

yang dikembangkan oleh John Lokce dan Montesquieu, bahwa setiap cabang 

kekuasaan harus terpisah dengan cabang keuasaan lainnya. Atas dasar inilah maka 

pengujian Undang-Undang tersebut tidak bisa dilakukan oleh MA karena juga terkait 

dengan supremasi MPR, dimana MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang 

mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaran. Selain itu,  

pengujian Undang-Undang oleh MA dianggap “tabu” karena hakim tidak boleh 

menilai dan menguji Undang-Undang produk legislatif. Tugas hakim adalah 

menerapkan Undang-Undang bukan menilai dan menguji Undang-Undang.
14

 

 

Kaitannya dengan norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap 

aturan harus ada hierarkinya, dimulai dari yang norma dasar dan menjadi tolak ukur 

validitas bagi norma yang ada di bawahnya.
15

 Menurut Kelsen, norma yang ada 

dalam suatu negara bukanlah berdiri sejajar yang bersifat koordinatif, melainkan 

masing-masing norma mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda.
16

 Di sini Kelsen 
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menempatkan konstitusi sebagai norma dasar bagi setiap peraturan perundang-

undangan yang akan dibuat, maka UU yang ada tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi. Sejalan dengan pendapat Kelsen ini, maka berlaku asas lex superior 

derogat legi inferiori.
17

 Dalam hal hierarki norma tersebut, norma dasar merupakan 

tempat tergantungnya norma yang ada di bawahnya.
18

 

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.
19

Judicial review dalam UUD 1945 di Indonesia dilakukan oleh dua 

lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menguji UU terhadap UUD 

1945 dan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

UU terhadap UU.
20

 

Pertentangan ini juga membawa konsekuensi kepada persoalan kemungkinan 

pengujian Ketetapan MPR. Masuknya Ketetapan MPR sebagai jenis produk hukum 

di bawah UUD 1945 menimbulkan pertanyaan bagaimana jika terdapat ketentuan 

dalam Ketetapan MPR yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, padahal MPR 
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sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk TAP MPR yang mencabut 

atau 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. 

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai pengujian UU terhadap TAP 

MPR, akan lebih bagus kalau dilihat terlebih dahulu posisi TAP MPR bila dipandang 

dari lembaga yag membuatnya. Secara konstitusional MPR, yang meruapakan 

lembaga pembuat TAP MPR, bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang di 

atas lembaga lainnya, melainkan sudah setingkat dengan DPR yang juga lembaga 

legislatif. Berdasarkan asas bahwa UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

akan berkedudukan lebih tinggi pula,
21

 maka TAP MPR secara teoritis akan lebih 

cocok setara dengan UU, bukan setingkat di atas UU. 

Persoalan tidak berhenti sampai di situ, oleh karena TAP MPR yang masih 

berlaku merupakan produk MPR yang pada waktu itu merupakan lembaga tertinggi 

negara, jelas secara otomatis aturan yang dikeluarkannya lebih tinggi pula bila 

dibandingkan dengan UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden yang merupakan 
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lembaga di bawah DPR. Karena TAP MPR yang masih berlaku merupakan produk 

dari lembaga yang pada masa penetapannya merupakan lebih tinggi dari lembaga 

yang menetapkan UU maka TAP MPR tersebut lebih tinggi dari UU dan juga 

mempunyai sifat regeling karena masih diberikan wewenang oleh konstitusi. Akan 

tetapi berbeda untuk TAP MPR yang ditetapkan oleh MPR yang dibentuk setelah 

Amandemen UUD 1945, maka Ketetapannya setingkat dengan UU dan hanya 

berbentuk beshicking untuk administrasi internal MPR saja.
22

 

Secara normatif UU berada di bawah TAP MPRS dan secara otomatis pula 

maka UU harus sesuai dengan TAP MPR, jika tidak sesuai maka harus dilakukan 

pengujian, sayangnya mekanisme pengujian ini tidak diatur dalam UUD 1945, UU 

No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun UU 

No. 8 tahun 2011 tentang MK. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR 

mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD. Berdasarkan Pasal tersebut, 

maka TAP MPRS kalau dilihat dari lembaga yang membuatnya adalah peraturan 

yang setingkat dengan UUD 1945, namun karena mengubah dan menetapkan UUD 

merupakan fungsi MPR yang utama (fungsi konstituante) maka secara hierarki UUD 

1945 lebih tinggi dari TAP MPRS. Di lihat dari lembaga yang membuatnya inilah, 

maka lebih sepakat kalau terjadi pertentangan UU terhadap TAP MPRS maka yang 

mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. 
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Pengujian UU terhadap TAP MPR/S oleh Mahkamah Konstitusi karena 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tempat pengujian UU terhadap UUD 

1945,
23

 karena TAP MPR dan UUD 1945 bisa dianggap setingkat karena dibuat oleh 

lembaga yang sama maka pengujian UU terhadap TAP MPRS juga melalui 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, karena dibuat oleh lembaga yang sama, TAP 

MPRS dan UUD 1945 adalah Aturan Dasar Negara,
24

 yang membedakan keduanya 

adalah prosedur perubahannya. UUD 1945 lebih rumit kalau ingin merubahnya, 

sedangkan TAP MPR tidak begitu sulit. Perdebatan pasti akan muncul jika pengujian 

UU terhadap TAP MPRS dilakukan di Mahkamah Konstitusi, karena tidak adanya 

aturan yang tertulis mengenai hal ini. Secara normatif kepastian hukum memang 

benar, tapi kalau dilihat dari substansinya maka itu dapat dibenarkan, sebab dalam 

permasalahan ini terjadi kekosongan hukum, maka sebuah kebijaksanaan dapat 

diambil agar tercipta keadilan. 
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