
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

1.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Definisi  Oprasional 

2.1.1.1  Peraturan Perundang-undangan 

Produk hukum  perundang-undangan menurut pandangan Bagir Manan 

sangat berbeda dengan undang-undang dan hukum. Dimana undang-undang 

adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, sementara peraturan 

perundang-undangan memuat undang-undang dan berbagai peraturan perundang-

undangan sedangkan hukum tidak hanya memuat tentang Undang-undang tetapi 

memuat beberapa kaidah hukum diantaranya hukum kebiasaan dan  yurisprudensi 

hukum. Dengan kata lain diartikan sebagai:1 

a.  Tingkatan perumusan  atau proses membentuk aturan negara, mulai dari 

pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat. 

b. Proses pembuatan   peraturan pemerintah  baik ditingkat pusat maupun 

Daerah.2 

Disisi lain Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai ciri-ciri 

perundang-undangan : 

1Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.Yogyakarta :UII Press, 1992.hal. 2-3 
2 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi 

Muatan,Yogyakarta: kansius,2007,hal.47-48 
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1.  Bersifat general  dan komprehensif, oleh karena itu merupakan lawan dari   

unsur-unsur yang khusus dan terbatas. 

2. Bersifat umum  dia dirumuskan  untuk mengatasi  kejadian-keajadian 

dikemudian hari yang belum jelas wujud dan konkretnya.Oleh karenanya 

dia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi pristiwa tertentu. 

Mempunyai power dalam hal mengontrol, serta melakukan revisi terhadap 

dirinya oleh karenannya wajar bagi peraturan melampirkan catatan 

didalam dirinya untuk memuat kemungkinan dilakukan peninjauan ulang 

Ia memiliki kekuatan untuk menlakukan peninjaun ulang terhadap 

dirinya.3 

Pandangan Satjipto Rahardjo ini menegaskan, bahwa perturan perundang-

undangan di tekankan pada sesuatu yang mengatur yang memiliki entitas berlaku 

universal, tidak konkrit dan diarahkan kepada rakyat. Sangat tidak sama terhadap 

peraturan yang bersifat penetapan dimana muatan hukumnya bersifat kongkret, 

Individual dan hanya berlaku sekali waktu. Jika kita lihat kontek ketatanegaraan 

Indonesia, maka dalam urutan  bandan negara  kelembagaan negara, dapat 

disimpulkan sebagai perumusan peraturan produk hukum, dimana perturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh setiap kelembagaan negara harus 

wajib memenuhi unsur pengaturan. Sajibto Raharjo menegaskan ada dua aspek 

yang menjadi dasar struktur dan karakteristik dari peraturan di masing-masing 

negara antralain: sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang di suatu negara 

serta sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan badan negara. Indonesia dalam 

3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.Bandung: 1991, citra Aditiya Bakti ,hal.Hal. 83-84 
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hal sistem peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh sistem 

ketatanegaraan yang berlaku Sebagai contoh, kedudukan produk hukum 

kelembagaan MPR  tergantung dari fungsi dan kekuasaan MPR sebelum dan 

sesudah dilakukannya amandemen atas UUD 1945.4 

 Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai  hukum yang 

abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat public  ( berlaku umum) 

peranannya mengatur hal-hal yang bersifat umum (general) secara teoretik istilah 

“perundang-undangan” mempunyai dua arti diantaranya, perundang-undangan 

adalah  proses pembentukan membentuk, peraturan-peraturan negara baik pada 

pemerintah pusat  maupun pemerintahan  daerah. Dari segi produk perundang-

undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil perumusan 

dari peraturan-peraturan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan  daerah.5 

 Pandangan mengenai perundang-undangan,  menurut pendapat para ahli 

hukum hampir semuanya mengarah kepada aturan hukum tertulis, Yulindari 

misalnya memberikan pengertian dari istilah terjemahan “wettelijke regeling” 

kata “wettelijke” berarti sesuia dengan “wet” dan kata “wet”diaatikan secara 

umum adalah undang-undang. Oleh karena itu kemudian “wettelijke regeling” 

diterjemahkan menjadi peraturan perundang-undangan.6 

4 King faisal, op cit,hal16 
5Ridwan HR, Hukum Admistrasi Negara,Jakarta: Raja grafindo Persada,hlm.129. 
6Yulindari dalam Widayati,Rekostrusi kedudukan ketetapan MPR dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia menjelaskan penegertian perudang-undangan, berasal dari terjemahan kata Wettelijke 
regeling yang terdiri atas dua suku kata, wet megandung arti adalah undand-undang, sementara 
wettelijke sama dengan arti dari wet itu sendiri, oleh karena itu wettelijke adalah  peratuan 
perundang-undangan, Op Cit,hal.99 
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Menurut “pasal 1 ayat (2)” Undang-Undang “No.12 tahun 2011” 

Peraturan Perundang-undangan mengartikan  Perturan positif  terdiri atas kaidah 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga-

lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh 

perundang-undangan. Perturan Perundang-undangan yang mengikat umum 

“(algemeen, verbindend vooschrift )” disebut juga dengan istilah undang-undang 

dalam arti materil ( wet in materele zin ) yaitu “ieder rechtsvoorshrift van 

deoverhead met algemeen strekking” ( semua hukum tertulis dari pemerintahan 

yang mengikat umum ) berdasarkan kualifikasi norma hukum diatas peraturan 

perundang-undangan bersifat umum abstrak, Perkataan bersifat umum-abstrak 

dicirikan oleh unsur sebagai berikut :7 

1. Tijd ( een regel geldt niet slechts op een moment ),” Waktu ( tidak hanya 

berlaku pada saat tertentu ) 

2. Plaats ( een regel geidt niet slechts op een plaats ),” tempat ( tidak hanya 

berlaku pada saat tertentu ) 

3. Persoon ( een regel geldt niet slechts voor bepaalde person ) Orang (tidak 

hanya berlaku pada orang tertentu)  

4. Rechtsfeit ( een regel geldt geldt niet voor een enkel rechtsfeit, maar 

voorrechtsfeinten die herhaalbaar zijn, dat wil zeggen zich telkens 

voorkunnedn doen).” Fakta hukum ( tidak hanya ditujukan pada fakta 

hukum tertentu, tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang 

ulang dengan kata lain untuk perbuatan yang berulang- ulang) 

7Ridwan A H.R,loc cit  hlm. 131-132 
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2.1.1.2  Kedudukan Hukum  

 Hukum tidak dapat ditinggalkan  oleh masyarakat sebab hukum memilki 

keterkaitan antara satu degan lainnya, oleh karenanya hukum harus bersifat 

universal dan hukum tidak hanya mengatur sebagian dari kehidupan masyarakat 

melainkan semua dari kehidupan masyarakat, karena tidak ada satu kehidupan 

dalam masyarakat yang dapat terlepas dari sentuhan hukum. Dimana hukum akan 

berkembang seiring dengan perkembangan  masyarakat.8 

 Kedudukan kalau kita melihat Kamus Umum bahasa Indonesia memiliki 

maksud sebagai tempat (pengurus berkumpul dan sebagainya) tinggal, untuk  

melakukan kegiatan  atau fungsinya, pada saat fungsi tersebut dikaitkan dengan 

kata MPR  merupakan badan negara adalah sebagai lembaga negara dalam sistem 

Ketatanegaraan, sehingga memiliki maksud kedudukan MPR terhadap badan 

lainya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. 

2.1.1.3 Sistem Perundang-undangan Indonesia  

 Sistem perundang-undangan Indonesia adalah persekutuan dua makna i 

dua istilah, yaitu sistem dan Perundang undangan, “Car j. Freedrich, sistem 

menjelaskan bahwa persekutuan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga 

hubungan itu menyebabkan keterkaitan antara satu dengan lainya, sehingga 

8Acceleneun,blogspot,com,kedudukan dan fungsi hukum, diakses januari 30, 2017,12:00 WIB. 
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meggakibatkan jika salah satu diantaranya tidak dapat berfungsi dengan baik akan 

menimbulkan permasalahan secara keseluruhannya.9 

2.1.2. Kajian Konseptual 

2.1.2.1  Norma Hukum 

Ditinjau dari perspektif suatu kaidah, norma dapat dipisahkan menjadi  

menjadi dua bagian di antaranya norma universal   dan norma partikulan   dilihat 

dari siapa yang ditujukan oleh aturan tersebut, bila ditujukan terhadap 

perseorangan tertentu maka dikategorikan atas kaidah hukum perseorangan, bila 

diarahkan kepada rakyat dikategorikan sebagai kaidah umum. Mengenai 

perbedaan antara abstrak dan konkrit, didasarkan terhadap sesuatu yang diatur 

atas kaidah hukum tersebut, jika diatur pada peristiwa tertentu termasuk pada 

kaidah konkrit. Peraturan perundang-undangan merupakan pengaturan norma 

hukum secara universal atau  paling tidak bersifat umum dan konkrit.10 

2.1.2.2 Pengujian Perundang-undangan  

Sistem pengujian perundang-undangan, terbagi tiga norma hukum atau 

umumnya diartikan sebagai norma control mechanism, dimana ketiganya adalah 

kaidah hukum atas proses pengambilan putusan hukum, serta sama-sama 

merupakan bentuk norma hukum, sebagai hasil proses pengambilan keputusan 

9Titik triwulan tutik,Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD1945,Jakarta: kencana 2011,hlm.149-150 

10Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Ke. 1. 
(Bandung :Mandar Maju 1998). Hal. 25-26 
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hukum diantaranya, keputusan normatif yang bersifat regeling, putusan normatif 

yang bersifat Penetapan serta putusan normatif yang bersifat penghakiman.11 

2.1.2.3  Negara Hukum 

 Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima 

serta dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara dari perbutan sewenang-

sewenang penguasa. Dimana aturan hukum dibuat untuk mencegah terjadinya 

kekuasaan absolut dari seorang penguasa terhadap perlindungan hak asasi 

manusia.12 

 Istilah negara hukum  masih dikategorikan hal baru jika kita bandingkan 

terhadap pengertian demokerasi konstitusi ataupun dengan kedaulatan rakyat, 

beberapa pendapat ahli hukum yang menjelaskan mengenai negara hukum, 

diantaranya R.Supomo menegaskan negara hukum adalah sebuah negara yang 

tunduk  pada hukum serta peraturan hukum, dimana semua unsur didalam negara 

juga bagian yang harus tunduk pada hukum, baik warga negara, badan negara 

maupun alat kelengkapan negara sampai kepada  penguasa negara. Dimana 

penguasa negara menjamin  ketertiban hukum serta memberikan perlindugan 

hukum.13 

 Munculnya tentang pemikiran negara hukum sudah dimulai pada abab 

kesembilan belas dan berakhir sampai abab ke dua puluh. Artinya  negara hukum 

itu sendiri pada hakekatnya berakar pada konsep teori kedaulatan hukum yang 

11Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta : Konstitusi 
Press, 2006), Hal.1. 

12Widayati, op cit 
13Winardi, Dasar-dasar hukum Tata neagra Indonesia,Malang, setara press,hal.25 
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pada prinsipnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara 

merupakan hukum, oleh karenanya kesemua badan pemerintah yang terbagi atas 

warga dan pejabat negara harus mengikuti hukum yang berlaku tanpa ada 

terkecuali.14  Konsep rechtstaat telah lama dikembangkan oleh para ahli filsafat 

dari zaman Yunani kono pada masa Plato dan Aristoteles. Dalam hal konsep 

negara hukum Aristoteles menegaskan serta memberikan sebuah pengertian 

bahwasanya negara wajib berdasarkan atas hukum dimana hukum menberikan 

rasa keadilan bagi seluruh warga negara oleh karenanya hukum harus ditempatkan 

sebagai panglima didalam suatu tantanan bernegara dimana setiap unsur 

penyelenggaraan didalam pemerintahan harus bedasar atas hukum yang memiliki 

sifat memaksa.15 

2.1.2.4. Negara Hukum Rechstaat 

 Paham rechstaat mulai berkembangan dalam swasana “Liberalisme” dan 

kapitalisme abad ke-18 yang dipelopori oleh “Immanuelkant” (1724 -1804)  

konsep negara hukum modern Eropa Kontinental, selain dikembangkan 

Immanuelkant juga dilakukan oleh P”aul laband,”” Julius stahl, dan fichte,” 

mengunakan istilah negara hukum dengan rechstaat. Istilah rechstaat diambil  

dalam bahasa Jerman, dimana konsep ini pada mulanya didasarkan pada filsafat 

liberar yang individualistik.16 

14 B.Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia,yogyakarta, cahaya atma pustaka 
2015,hal.16-17 

15Aminudin Iimar Hulum Tata Pemerintahan, Jakarta: kencana, 2014,hal.48 
16Widayati op cit 
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 Hal-hal utama didalam  negara hukum rechstaat menurut pandangan “F.J 

Stah”l terbagi atas 4 (empat ) unsur diantaranya, (1) terdapatnya jaminan hak 

asasi manusia, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) Pemerintah harus 

berdasarkan hukum , (4) adanya peradilan administrasi.17 

2.1.2.5 Negara hukum Rule of Law 

 Konsep negara hukum “Rule Of Law” dipelopori oleh” A.V Dicey” 

dengan istilah  “The Rule Of Law” konsep negara hukum juga terkait dengan 

istilah nomokrasi yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan 

adalah hukum. Menurut pandangan A.V Dicey dalam karyanya yang berjudul 

“Introducttion to The Law of the Constitution,” mengemukakan tiga unsur utama 

pemerintahan yang kekuasaannya dibawah hukum: 

• Supermacy OF Law” atau supermasi hukum artinya kekuasaan tertinggi 

didalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Hak kebebasan  warga 

negara benar benar terjamin oleh hukum. Artinya tidak seorangpun dapat  

dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang 

dilanggarnya. 

• Equality Before  the Law,” artinya setiap warga negara memiliki 

kedudukan yang sama didalam hukum, baik pejabat negara atau pun warga 

sipil biasa, dan diadili di perdilan yang sama. 

• Constitution based on individual right,” konstitusi tidak merupakan 

sumber dari hak-hak sasi manusia dan jika hak-hak asasi itu diletakan 

17Winardi, op cit,hal.25 
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dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus 

dilindungi.18 

Dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia dibuat dalam undang-

undang yang khusus, sedangkan konstitusi hanya merupakan generalisasi dari 

Pratik ataupun kebisaan yang sudah berlangsung yang dituangkan dalam Undang-

undang. 

2.1.2.6. Negara Hukum Demokrasi 

 Dasar  negara demokrasi pada literature diketahui sebagai bentuk   atau 

meknisme seperti apa sistem ketatanegaraan berjalan  dalam menciptakan 

kekuasaan rakyat terhadap negara  untuk dilaksanakan  oleh badan  negara. Dasar 

demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, memberikan batasan 

bahwa pemerintahan yang diselenggarakan harus berdasarkan atas paham 

kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali dalam hal  pemilihan 

pemimpin pemerintahan, sekaligus menentukan wakilnya yang akan duduk 

didalam lembaga perwakilan guna mengawasi jalannya dan terselenggaranya 

pemerintahan negara. 

 Dalam perkembangan konsep demokrasi modern minimal ada tiga konsep 

yang menjadi  standard ketika menjalankan pemerintahan yang demokratis. 

a. Ditegakannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik 

pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja, bagi sistem politik, 

Ekonomi dan soisial didalam penyelenggaraan pemerintahan 

18Widayati, Op cit, hlm.48-49 
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b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi sistem 

hukum yang berlaku  

c. Dibutuhkannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang 

dan menduduki jabatan publik di pemerintahan harus dapat dimintakan 

pertanggung jawaban kepada rakyat.19 

2.1.3 Landasan Yuridis 

Adapun yang menjadi landasan terhadap penelitian terhadap kedudukan 

produk hukum MPR dalam sistem Perundang undangan Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. UUD dasar tahun 1945 Pra Amandemen pasal 1 ayat ( 2) menegaskan 

bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini menegaskan bahwa 

Konstitusi atau lebih dikenal dengan Staatground gesetz( Hukum dasar) 

memberikan kewenangan secara penuh kepada Majelis Permusyaaratan 

Rakyat sebagai sebuah lembaga tertinggi negara, yang memiliki 

kewenangan secara penuh atas kedaulatan rakyat. 

b. Pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-

garis besar dari pada haluan Negara. Penjelasan atas bunyi pasal diatas 

menegaskan bahwa Majelis permusyawaratan Rakyat adalah sebuah 

lembaga didalam sebuah negara yang memiliki kewenangan atas 

19Aminudin Limar,loc cit, hal.64-65 
                                                           

 Desva Eka Saputra,  Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Perundang Undangan Indonesia 
 Pasca Amandemen Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 
UIB repository @2018



21 
 

penetapan UUD 1945, seta menetapkan Garis-Garis Haluan Negara, 

melalui Ketetapan MPR, baik yang bersipat Regeling maupun Beshiking, 

merupakan Pedoman bagi presiden dalam menjalakan pemerintahan.  

c. Pasal 6 ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Penegasan dalam pasal 

ini memaknai bahwasanya Presiden adalah Mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, dimana Majelis permusyawartan rakyat dapat 

meberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme sidang 

Istimewa MPR dalam hal laporan pertangung Jawaban Presiden. 

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca 

amandemen ke empat tahun 2002. Pasal 1 ayat ( 2) menjelaskan tentang 

kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut undang-undang. 

e. Pasal 3 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 

Pasca amandemen, menegaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  

f. “Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 

1945 menegaskan Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat.” 

g. Angka II Romawi pasal ( 1) Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber Tertib 

Hukum Republik Indonesia. Bentuk-bentuk Peraturan Perundang 

undangan Republik Indonesia adalah sebaga berikut: Undang Undang 
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Dasar tahun1945, Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat, undang-

undang, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Kepres, Peraturan lainya (Peraturan menteri, Instruksi Menteri 

dan lain-lain). 

h. Pasal 2Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber hukum Tata urutan 

perturan Perundang-undangan diantaranya adalah, Undang Undang Dasar, 

Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat, Undang Undang, Peraturan 

Pemerintah Penganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden dan Peraturan Daerah 

i. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 Tentang 

Pembentukan peraturan perundang-undangan. Menegaskan bahwa jenis 

hierarki perundang-undangan adalah sebagai berikut, Undang Undang 

Dasar Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti 

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan Daerah. 

j. Pasal 5 Tap MPR No.III/MPR/2000 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, menegaskan bahwa Majlis Permusyawaratan Rakyat 

diberi wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang undang Dasar 

dan Tap MPR. RI. Setelah Amandemen UndangUndang Dasar tahun 1945 

sebagaimana di jelaskan dalam pasal 24a dan 24 c” ayat(1) menegaskan 

bahwa lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap 

Undang-undang Dasar tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, 

sementara lembaga yang menguji pertauran perundang-undangan dibawah 
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Undang-undang terhadap Undang-undang adalah wewenang Mahkamah 

Agung. 

k. “Tap MPR No.1 /MPR /2003 Tentang peninjauan materi dan status 

hukum, ketetapan MPRS dan MPR mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 

2002. 

l. Undang- Undang no. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

peraturan perundang-undangan, pasal 7 menegaskan bahwa, jenis hierarki 

perundang-undangan adalah sebagai berikut; Undang Undang Dasar tahun 

1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemrintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

m. Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang UU MD3 yang berbunyi 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga 

negara.” 

2.1.4  Hasil penelitian Terdahulu 

Penelitian tedahulu yang berkaitan dengan kedudukan ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dalam sistem peraturan  perundang-undangan Indonesia 

Pasca amandemen atas hukum dasar Indonesia diantaranya adalah sebegai berikut: 

Penulusuran melalui study kepustakaan, penulis belum menemukan 

penelitian hukum yang memiliki kesamaan judul dan permasalahan yang diangkat 

penulis dalam penelitian ini. Kendatipun memiliki unsur kemiripan namun penulis 

berkeyakinan bahwa pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat pada 

prinsipnya tetap memiliki perbedaan dengan cara yang dilakukan oleh penulis. 

Desertasi yang ditulis Oleh Widayati tahun 2015 dengan judul Rekonstruksi 
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Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia. Dimana Widayati melakukan pembahasan tentang, 

Perjalanan sistem Ketatanegaraan Indonesia, serta menyoroti lembaga Uji bagi 

produk hukum MPR pasca amandemen hukum dasar Indonesia,  mulai tahun 1960 

sampai dengan tahun 2002 dan pasca  diberlakukannya Undang-Undang “No.12 

tahun 2011” Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Sementara 

permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah menganalisis dan meguraikan 

kedudukan produk hukum MPR sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen 

atas hukum dasar Indonesia. Selanjutnya Penelitian ini mengunakan metode 

hukum normatif  sangat berbeda metode yang dilakukan peneliti, terdahulu 

dengan mengunakan sistem penelitian hukum sosiologis empiris. Dari penelitian 

yang sudah dilakukan berkaitan dengan judul tesis kedudukan Ketetapan MPR, 

sepanjang yang diketahui penulis, belum ada yang melakukan penelitian berkaitan 

dengan judul tentang  Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-

undangan Indonesia. Penelitian ini asli adanya, serta dapat dipertagung jawabkan 

secara akademik daan dapat dipertangung jawabkan kemurniannya karena belum 

ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

Teori berasal dari arti “theoria” dalam bahasa latin yang artinya 

“perenungan” yang giliranya berasal dari kata “ thea” dalam bahasa Yunani 

secara hakiki mengambarkan sesuatu yang disebut dengan realitas 20 Kata teori 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengedepankan  kamus 

20Soetandyo Wingjosoebroto: pradigmametodedandinamikamasalahnya , ELSAM HUMA , 
Jakarta 2002 
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Concise Oxford Dictiniory sebagai satu indicator  dari makna sehari hari“ angapan 

yang mengambarkan  sesuatu khususnya yang mengedepankan pada prinsif prinsif 

kemandirian  suatu kejadian  dan lain-lain yang perlu dijelaskan menurut Neuman 

“ teori” adalah suatu cara yang tersusun dari unsur abstarak berkombinasi antara 

satu dengan yang lainnya amalainya atau berbagai macam pikiran yang 

mengkristalkan ilmu tentang dunia. Ia adalah cara yang singkat untuk 

berimejenasi terhadap dunia serta bagaimana dunia bekerja21 

2.2.1 Teori  Positivisme Hukum (Jhon Austin) 

Hukum menurut jhon austin adalah sebagaimana adanya yaitu sebagai 

hukum positif karena hukum merupakan sekumpulan peraturan dimana eksistensi 

dan kedudukannya tergantung pada otoritas manusia. Karakteristik hukum 

terdapat pada karakter imperatifnya. Dimana hukum harus dilihat sebagai perintah 

dari penguasa. Hukum tidak memberikan ruang untuk memilih dipatuhi ataupun 

tidak dipatuhi, barang siapa yang melanggar ketentuan hukum harus diberi sanksi 

hukum, karena hukum bukanlah kumpulan aturan yang memuat nasihat moral. 

Jika implementasi atas sanksi hukum  tidak dapat dilaksanakan kepada 

masyarakat yang tidak dapat memenuhi atas hukum, maka hukum tersebut adalah 

absurd. Maka hukum tersebut akan kehilangan fungsinya dimana hukum 

berfungsi sebagai alat kontrol sosial tingkah laku masyarakat. Miskipun tidak 

semua perintah yang lahir dari penguasa adalah hukum. Perintah yang 

mengandung unsur hukum adalah perintah yang memuat ketentuan-ketentuan 

umum. Selanjutnya Pandangan jhon austin menitik beratkan hukum pada unsur  

21W.I Neuman, Social Research methods , Alyn and Bacon , London 1991 
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perintah, dimana hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah perintah secara 

umum yang lahir dari entitas politik yang memiliki kedudukan dan otoritas serta 

kedaulatan yang tertinggi dan memiliki kewenangan untuk mengatur perilaku 

masyarakat. Oleh karena itu Jhon austin mengangap bahwa sumber hukum adalah 

penguasa. Dimana penguasa yang secara de facto di patuhi oleh masyarakat serta 

tidak tunduk kepada siapapun. 22 

Disisilanya Positivisme hukum membagi dua elemen dasar yang berkaitan  

dengan hukum sebagai perintah, diantaranya hukum sebagai perintah yang 

menyangkut keinginan dari penguasa dimana seseorang harus menahan diri untuk 

tidak melakukan sesuatu. Keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, 

dimana bagi setiap masyarakat yang terkena hukum harus menangung akibat yang 

tidak menyenangkan  dari yang lain apabila gagal dalam hal memenuhi hukum 

yang berlaku. Oleh karena itu hukum yang bersifat perintah adalah  sebuah 

uangkapan penguasa dimana setiap masyarakat yang berada dibawah hukum akan 

mendapatkan ancaman hukum bagi yang melanggar atas ketentuan hukum 

tersebut. Selanjutnya  hukum memiliki kekuatan untuk melahirkan sesuatu yang 

tidak menyenangkan bahkan sampai pada suatu titik yang membahayakan bagi 

setiap subjek yang melanggarnya.23 

Selanjutnya berkaitan dengan hukum jhon Austin membagi atas dua bagian 

diantaranya hukum Tuhan yang diciptakan oleh sang pencipta yang berguna bagi 

22https://artnur.wordpress.com/positivisme-hukum-john-austin, diakses Sepetember 3, 
2018, 2:00Wib. 

23 Rajawali garuda pancasila.blogspot.com /menelusuri-paham-positivisme-hukum, 
diakses sepetember , 3,2018, 3:00 Wib. 
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makhluk ciptaannya dimana hukum ini adalah suatu moral hidup manusia dalam 

arti sejati. Berikutnya hukum  manusia yang terbagi atas hukum yang bukan 

sebenarnya   improperly so called  dimana hukum ini dibuat oleh manusia yang 

tidak memiliki kedudukan otoritas politik dalam hal menjalankan kewenangannya, 

diantaranya aturan-aturan yang menyangkut keangotaan seseorang dalam 

kelompok tertentu. Serta hukum yang sebenarnya properly so called dimana 

hukum dilahirkan oleh otoritas politik yang meiliki kedudukan superior politik. 

2.2.2 Teori Stufenbao ( Han kelsen ) 

Hans Kelsen didalam Stufenbau atau Gruond Norm menegaskan bahwa 

semua hukum bersumber pada satu induk artinya semua peraturan hukum di 

turunkan ( derivasi) dari ground norm yang berada pada puncak piramid sehingga 

semakin kebawah semakin luas dan beragam keberadaan peraturan hukum dan 

diturunkannya peraturan hukum berdasar norma dasar sehingga membentuk suatu 

hierarki. Norma dasar adalah bersifat absrak mengikat umum semakin kebawah 

semakin konkrit mengikat orang tertentu yang sebelumnya tidak dapat 

dilasanakan menjadi, menjadi dapat dilaksanakan. Ground Norm menjadi sumber 

dari segala sumber hukum dan dianggab yang menurunkan hukum sehingga 

menciptakan susunan hierarki yang berbentuk piramida yang disebut sebagai tetib 

hukum.24 

Selajutnya Han kelsen mengembangkan teori Stufenbau des Recht atau 

The hierarchy of law, bahwa kaidah hukum merupakan sesuatu susunan 

24http://e- kampus hukum.blog spot .com/2006/05/Teori hukum murni htlm diakses 7 juli 2018 
pukul 15:00 Wib. 
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berjenjang, setiap norma hukum yang lebih rendah derajatnya harus bersumber 

pada kaidah hukum yang derajatnya lebih tinggi. Didalam teori Han Kelsen yang 

lainnya Reine Rechtlehre atau The pure theory Of law (teori murni) menegaskan 

hukum adalah kehendak  yang merupakan sistem hukum yang berlaku. Adapun 

sistem hukum yang berlaku  tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan 

sebagai kaidah hukum serta kaidah khusus, oleh Karenanya tidak mungkin 

menempatkan putusan Hakim kedalam tingkatan peraturan perundang-undangan, 

maka dapat dipahami bahwasanya pengertian “Stufenbau des Recht” adalah tata 

ururan peraturan perundangan ( kaidah Umum).25 

Dalam pandangan lainnya  Hans kelsen menegaskan  bahwa hukum adalah 

sistem kaidah yang dinamika, karena hukum tersebut dibuat  dan dirubah oleh 

kelembagaan atau kewenangan  yang berwenang merumuskan, oleh karena itu 

hukum tidak hanya berdasarkan atas norma tetapi dari segi daya ikatanya atau 

perumusannya. 

Hukum dapat dikatakan valid  jika dikeluarkan  oleh lembaga negara   

memiliki kewenangan untuk  merumuskan  dimana pembentukan hukum tersebut 

harus berdasarkan dengan kaidah  yang lebih tinggi. Hukum itu bertingkat-tingkat 

serta berurut-urut menjadi tata urutan lebih bawah   kedudukan  mengikat 

berlandaskan kaidah lebih atas posisinya mengikat berlandaskan kepada kaidah 

25 Widayati op cit,hal.22  
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yang lebih atas lagi begitu seterusnya sampai pada satu kaidah tidak dapat dilihat 

yang bersifat hipotesis dan fiktif yaitu kaidah dasar atau ground norm.26 

Urutan perundang-undangan pada satu tata hukum berdasarkan pemikiran  

Hans Kelsen adalah Stuven bau des Recht, yang artinya  urutan norma hukum 

adalah sunsunan atas norma-norma puncak, memilki norma didasari atas suatu 

urutan hukum nasional sebagai norma fundamental, norma dasar  hukum yang 

bersifat abstrak, umum dan hepotesis tersebut adalah. Groundnorm harus 

disahkan  terlebih dahulu oleh rakyat,  kaidah  dasar sebagai pedoman bagi  bagi 

kaidah-kaidah  yang berada dibawahnya, sehingga kaidah  tersebut dapat 

dikatakan sebagai pre-supposed.27 

Selanjutnya teori Stufen Bau dikembangkan oleh Han Nawiasky didalam 

De Lehre de Stufenbauder Rechtsordnung atau“Die Stufenordnung 

derRechtsnormen” dimana  Hans Nawisky membagi norma-norma kedalam 

empat kelompok yang berlainan, sementara Hans Kelsen hanya mengelompokan 

Norma-norma. Hans kelsen membahas jenjang norma secara umum, sementara 

Hans Nawiasky membahas norma-norma tersebut lebih khusus, yaitu 

dihubungkan dengan suatu negara. Sementara Persamaan atas pandangan Teori ini 

terhadap Hans Kelsen, bahwa suatu kaidah hukum selalu bertingkat-tingkat. 

Sebagai kaidah yang berkedudukan di bawah, mengikat berdasarkan sumber yang 

lebih tinggi, kaidah tang lebih atas mengikat berdasarkan pada kaidah yang lebih 

tinggi lagi, sampai pada norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar. 

26 Ibid 
27 Ibid,hal.24 
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Berdasarkan susunan norma hukum menurut Hans Nawiasky mebagi atas empat 

kelompok diantaranya:28 

1. Norma Fundamental Negara ( Staat Fundamental Norm) 

2. Norma Dasar ( Staaat ground gesetz ) 

3. Undang-Undang Formal ( Formall gesetz ) 

4. Peraturan Pelaksanaan dan peraturan outonom (verudenung en 

autonome satzung 

Berdasarkan teori Hans Nawiasky, A.Hamid S. Attamimi membandingkan 

dengan teori Hans kelsen dan menerapkan pada struktur tata hukum Indonesia, 

menunjukan tata hukum Indonesia dengan mengunakan teori Hans Nawiasky 

diantaranya adalah:29 

a. Staats fundamentalnorm: pancasila ( Pembukaan UUD 1945 ) 

Norma hukum yang paling tinggi adalah kelompok pertama. Kaidah ini tidak 

dirumuskan oleh kaidah lebih tinggi lagi tetapi pressposed atau ditetapakan 

lebih dahulu oleh rakyat dalam satu negara dan dijadikan kaidah tempat-

tempat bergantungnya kaidah-kaidah hukum yang dibawahnya, dikatakan 

bahwa kaidah yang tinggi ini tidak tidak dibentuk oleh kaidah yang lebih 

tinggilagi, Jika kidah yang tinggi dirumuskan oleh kaidah yang lebih 

tinggilagi maka dia bukan kaidah yang tertinggi lagi,. 

28 Ibid,hal.25-26 
29Hamid S Attamimi dalam Widayati, Rekontruksi Ketetpam MPR, menejelaskan menempatkan 
Pancasila sebagai staat fundamental norm pertama kali disampaikan oleh Natonegoro. Pancasia 
dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemadu  yang dapat digunakan sebagai penguji 
hukum positif, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatfundamental Norm berarti 
menempatkan diatas undang-undang Dasar, dengan demikian Pancasila tidak termasuk kedalam 
penegertian konstitusi karena keberadaannya diatas konstitusi. ibid, hal 29-30 
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b. Staasgrundgesetz: batang Tubuh UUD 1945, Tap, MPR dan Konvensi 

Ketatanegaraan Indonesia 

Adalah perundang-undangan dibawah kedudukan kaidah hukumnya berada 

dibawah norma fundamental negara, dimana norma ini berasal dari nilai-nilai 

yang tertinggi pada dasar pokok negara dimana ketentuan isi materinya masih 

sebagai aturan pokok yang bersifat universal serta garis-garis besar masih 

sebagai norma tunggal dan belum disertai norma standard, dimana aturan ini 

dituangkan kedalam batang tubuh konstitusi dan produk hukum MPR dimana 

didalam hukum tertulis tidak disebut dengan konvensi ketatanegaraan. 

c. Formell gesetz: undang-Undang 

Berberda dengan norma-norma yang diatasnya, norma ini lebih konkret atau 

terinci serta sudah dapat langsung berlaku didalam masyarakat. 

Norma hukum dalam undang-undang tidak hanya saja norma yang bersifat 

tunggal namun juga bersifat sekunder disamping norma primer sehingga 

suatu Undang-undang dapat mencantumkan sanksi dari norma hukum 

tersebut. 

d. Verdenung en, Autonome satzung secara hierarki mulai dari Peraturan 

Pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. 

Merupakan norma yang paling akhir yang berfungsi menyelenggarakan 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimana praturan pelaksanan 

bersumber dari kewenangan atribusi. Kewenangan membentuk peraturan 

perundang-undangan yang diberikan oleh UU kepada suatu lembaga negara. 
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