
BAB I 

 PENDAHULUAN  

I.I Latar Belakang Penelitian 

 Di tetapkannya undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai 

Perumusan  Peraturan Perundang-Undangan, sebagai penganti dari Undang 

Undang Nomor 10 tahun 2004 kembali menempatkan posisi Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disingkat dengan (MPR) kedalam sistem 

hierarki perundang-undangan, dimana posisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, kembali ditempatkan  satu tingkat dibawah Hukum dasar dan satu tingkat 

diatas produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat dengan ( 

DPR) dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya. langkah ini adalah sebuah 

pilihan hukum yang tidak tepat, justru bertentangan dengan esensi di bangunnya 

sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.1 

Selain mengatur mengenai jenis tingkatan peraturan perundang-undangan, 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011  mengatur juga dasar-dasar dari isi materi 

Perumusan Peraturan Perundang-undangan diantaranya, perumusan peraturan 

undang-undang, Perumusan peraturan Pemerintah Penganti Udang-undang 

(Perpu), Perumusan Peraturan Pemerintah (PP), Perumusan Peraturan Presiden ( 

Perpres ), Perumusan Peraturan Daerah  Provinsi (Perda Provinsi)  dan Perumusan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara mengenai Perumusan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Tap MPR) dalam hal pengaturan materinya 

1King Faisal suliaman mengugat Produk Hukum MPR RI Pasca Amandemen UUD 1945, 
Yogyakarta: UII Press,2015hal.127 
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tidak ada di atur, dengan demikian norma hukum ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dapat dikatakan menimbulkan norma hukum yang 

ambivalen.2 

Selain itu masuknya kembali produk hukum MPR kedalam sistem 

pembentukan peraturan perundang-undangan banyak menimbulkan persoalan 

hukum, diantaranya mengenai Pengujian produk hukum MPR, sebelum 

dilakukannya perubahan atas hukum dasar yang berlaku di Indonesia,    pengujian 

produk hukum MPR sebagaimana diatur dalam pasal 5 Tap MPR No. 

III/MPR/2000 Tentang pembentukan   Peraturan Perundang-undangan,  Majelis 

Permusyawaratan Rakyat  diberi mandat untuk melakukan uji materi Undang-

undang terhadap hukum dasar negara serta produk hukum Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.3 

Namun setelah proses perubahan atas hukum dasar Indonesia selesai 

dilaksanakan pada tahun 2002  kewenangan pengujian perundang-undangan 

terhadap konstitusi diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara pengujian 

Perundang undangan dibawah undang-Undang dan terhadap Undang-undang 

diberikan kepada Mahkamah Agung dan untuk pengujian ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakya tidak ada diatur.4 

2Widayati, Rekontruksi kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat daalm sistem 
Ketatatnegaraan Indonesia, Semarang: Genta Publising, 2015,hal.5 

3 Pasal 5 Tap MPR Nomor III/MPR /2000 menyatakan, “ majelis Permusyawaratan Rakyat, 
berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

44  Pasal 24a ayat ( 1) menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang,terhadap Undang-Undang. 
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 Akibat hilangnya kekuasaan MPR untuk melaksanakan pengujian 

Perundang-undangan bersama dengan konstitusi  dan produk hukum MPR, serta 

tidak adanya pengaturan tentang mekanisme pengujian terhadap produk hukum 

MPR, seharusnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi 

dimasukan kedalam sistem hierarki perundang-undangan. Dengan tidak 

dimasukannya kembali Produk Hukum  MPR kedalam sistem hierarki perundang-

undangan maka produk hukum MPR tidak lagi dapat dijadikan rujukan dalam 

perumusan hukum, bagi peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat 

dibawahnya5 

 Disilain terjadinya amandemen atas konstitusi, menyebabkan negara 

banyak melakukan penataan ulang terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, 

kearah yang lebih demokratis sesuai dengan tuntutan reformasi, akibat dari 

perubahan tersebut berimplikasi terhadap kedudukan hukum Produk MPR, 

dimana sebelum perubahan atas hukum dasar Indonesia,  Majelis Perusyawaratan 

Rakyat memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi dibandingkan dengan 

lembaga negaralainya, namun setelah Proses amandemen terhadap konstitusi 

selelesai dilakukan kedudukan Produk hukum Majelis Permusyawaratan 

mengalami degradasi berubah menjadi lembaga negara biasa yang memiliki 

derajat yang sama dengan lembaga lainnya.  Perubahan atas derajat kelembagaan 

    Pasal 24c menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengdili pada tingkat pertama dan 
terakhir, yang putusan bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar. 

5Widayati, Opcit,hal.128 
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MPR tersebut tertuang di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 27 tahun 20096 

mengenai MPR, DPR dan DPD  yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berkedudukan sebagai lembaga negara.7 

 Perubahan selanjutnya dibidang konsep kedaulatan rakyat, dimana 

kekuasaan atas kedaulatan rakyat tidak lagi dimiliki oleh MPR, sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) setelah amandemen atas konstitusi kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen atas 

konstitusi yang berbunyi “Kekuasaan ada ditangan rakyat dan dijalankan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat.” Dalam Memilih kepala 

pemerintahan dan wakilnya sebelumnya dipilih oleh MPR setelah perubahan, 

mekanisme pemilihan  dilakukan secara demokerasi, sebagaimana penjelasan 

dalam pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil  dipilih secara langsung oleh rakyat 

melalui mekanisme pemilu. Mengenai perumusan tentang haluan negara tidak 

dapat dilaksanakan, dimana mekanisme mengenai haluan negara dilakukan  

melalui undang-undang yang ditetapkan oleh DPR.8 

 Dengan hilangnya konsep monopoli atas kedaulatan rakyat, serta 

wewenang dalam menentukan haluan negara, sebagai mana penjelasan dalam 

Pasal 3 (tiga) hukum dasar Indonesia, menyebabkan produk hukum MPR  

memiliki kedudukan sejajar, dengan produk hukum yang dihasilkan  oleh badan 

6 Pasal 3 UU No. 27 tahun 2009, bahwasanya , MPR merupakan  lembaga permusyawaratan 
rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. 

7http// kedudukan Ketetapan MPR dalam undang-Undanh no 12 tahun 2011, Diakses Januari 30, 
2017,22:00 WIB 

8Widayati Loc,cit 
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negara  yang mempunyai derajat satu tingkat dibawahnya, antaralain DPR 

konsekuensinya, Produk Hukum Ketetapan Majelis Perumusyawaratan Rakyat, 

derajat kedudukannya menjadi sejajar dengan produk hukum perundang 

undangan. Sehingga Produk Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dapat dicabut  dengan produk hukum yang lebih bawah tingkatannya.9 

 Sejalan dengan pendapat Bagir Manan bahwa terdapat beberapa, prinsip 

mendasar mengenai sistem jenjang norma, suatu produk hukum dapat dirubah 

dengan produk yang memilki status kedudukan lebih tinggi atau sekurang-

kurangnya dengan derajat.  Senada dengan Pandangan ini tentunya keputusan 

lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini DPR bersama Pemerintah tidaklah 

bertentangan dengan sistem jenjang norma yang berlaku, dalam melakukan 

Perubahan atas Tap MPR No. III/MPR/2000 yang mengatur mengenai ketertiban 

hukum dan tingkatan produk hukum, diyatakan tidak berlaku setelah 

ditetapkannya undang undang Nomor 10 tahun 2004 mengenai Perumusan Produk 

hukum perundang-undangan, sehingga  produk hukum MPR bukan lagi menjadi 

bagian entitas didalam urutan serta tingkatan peraturan  perundang-undangan  

yang berlaku di Indonesia.10 

9Ibid,hal.2-3  
10  Bagir Manan dalam King Faisal Sulaiman, -RI Mengugat  produk Hukum MPR Pasca 
Amandemn UUD 1945op cit,hal.19 menjelasakan terdapat beberapa prinsip mendasar yang perlu 
diperhatikan dalam sistem jenjang norma hukum yang berlaku, diantaranya peraturan yang lebih 
tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan bagi peraturan yang memilki kedudukan lebih 
rendah dibawahnya, serat peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undnagan yang lebih tinggi, isi atau muatan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan lebih 
tinggi tingkataanya.Suatu peraturan perundang-undnagan hanya dapat di cabut  oleh peraturan 
perundang-undangan yang paling tinggi atau setidak-tidaknya dengan kedudukan yang sejajar dan 
peraturan yang  sejenis mengatur materi yang sama  maka peraturan yang baru yang lebih 
diutamakan. 
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 Berdasarkan ketentuan-ketentuan, di atas lembaga Majelis 

Permusyawaratan  Rakyat sudah tidak mungkin lagi memiliki kewenangan untuk 

membuat produk hukum, dimana muatannya berkaitan dengan pengaturan 

(regeling) melainkan hanya memiliki kewenangan yang berkaitan dengan 

penetapan (Beshicking). Dengan hilangnya kekuatan MPR dalam hal membuat 

peraturan yang bersifat pengatur, maka sistem pembentukan peraturan perundang-

undangan pasca amandemen atas konstitusi bersifat singular hanya bertumpu pada 

konstitusi/hukum dasar negara Indonesia.11 

 Berdasarkan latar belakang Penelitian yang telah dijelaskan di atas maka 

peneliti tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul 

“Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dalam Sistem 

Perundang-Undangan Indonesia Pasca Amandemen UndangUndang Dasar 

tahun 1945. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Tesis ini difokuskan hanya pada Kedudukan Produk hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. 

Berikut permasalahan yang dikelompokan dalam penelitian ini. 

1. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dalam membuat TAP MPR-

RI tergradasi, sehingga mengakibatkan kekuatan mengaturnya 

melemah dan tidak memiliki sanksi hukum?  

11 Tempirar-city, blogspot.com ( makalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ), kamis 27 Januari 
2017 
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2. Kedudukan hukum Ketetapan MPR–RI dalam UU Nomor 12 Tahun 

2011 dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan, masih 

memiliki kedudukan satu tingkat dibahwah UUD-NRI dan satu tingkat 

diatas UU dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, artinya 

seharusnya mempunyai kekuatan mengatur lebih tinggi dari UU 

namun dalam praktiknya berbeda?  

3. Konstruksi Ketetapan MPR dalam mengatur sistem Pemerintahan di 

Indonesia menjadi berbeda, karena Presiden bukan lagi mandataris 

MPR, karena sudah dipilih secara langsung oleh Rakyat? 

I.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana permasalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian adalah:  

1. Menganalisis dan menguraikan Kedudukan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Pasca amandemen dalam  membuat 

Ketetapan MPR-RI tergradasi sehingga mengakibatkan kekuatan 

mengaturnya melemah tidak memilki sanksi  hukum. 

2. Menganalisis dan menemukan bagaimana Kedudukan Hukum ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pembentukan Perundang 

undangan, masih memiliki kedudukan satu tingkat dibahwah UUD-NRI 

dan satu tingkat diatas UU dan peraturan perundang-undangan 
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dibawahnya, artinya seharusnya mempunyai kekuatan mengatur lebih 

tinggi dari UU namun dalam praktiknya berbeda?  

3. Menganalisis dan menemukan konstruksi  Kedudukan Kedudukan hukum 

Ketetapan MPR–RI dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, masih memiliki kedudukan satu tingkat 

dibahwah UUD-NRI dan satu tingkat diatas UU dan peraturan perundang-

undangan dibawahnya, artinya seharusnya mempunyai kekuatan mengatur 

lebih tinggi dari UU namun dalam praktiknya berbeda. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

  Berdasarkan permasalahan yang telah menjadi fokus kajian penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat, 

yaitu: 

1. Secara teoritis,  

a. Peneliti menyatakan teori berikut ini relevan sebagai pisau analisis 

terhadap permasalahan kedudukan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dalam sistem Perundang-undangan 

Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu Positivisme Hukum oleh Jhon Austin 

serta Stufenbao oleh Hans Kelsen sehingga bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin mengangkat permasalahan yang sama dengan tema yang 

berbeda dapat menggunakan teori tersebut diatas. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi stakeholder Kerena Penelitian ini merupakan penelitian 

Normatif maka Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat berguna 

bagi pengembangan ilmu hukum Tata Negara di Indonesia, 

khususnya bagi lembaga pemerintah baik Eksekutif maupun 

Legislatif selaku lembaga perwakilan Rakyat, baik pusat maupun 

Daerah khususnya mengenai kontruksi Keduduk Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Kedudukan Hukum ketetapan MPR 

serta kedudukan Produk hukum MPR, pasca amandemen UUD 1945 

dalam sistem Pembentukan perundang-undangan Indonesia. 

b. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi yang konstruktif 

bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan khususnya 

mengenai pembentukan sumber tertib hukum, oleh DPR-RI maupun 

DPRD kepulauan Riau. selaku kuasa atas Pembentukan Perundang 

undangan, agar tidak terjadi kekacauan dalam Sistem pembentukan 

hierarki peraturan perundang undangan Indonesia dimasa yang akan 

datang. 

c. Penelitian ini dapat juga memberikan khasanah sebagai salah satu 

sumber informasi dibidang Ketatanegaraan Indonesia, serta kalangan 

akademisi baik mahasiswa, Dosen dalam pengembangan hukum Tata 

Negara di fakultas hukum yang ada di provinsi kepulauan Riau 

khusunya bagi mereka yang ingin menindak lanjuti hasil dari 

penelitian ini dalam kontek permasalahan yang berbeda. 
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