
BAB V 

KESIMPULAN KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab di atas berkaitan dengan  

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

pasca amandemen UUD 1945 dalam hal membuat Ketetapan tergradasi, sehingga 

mengakibatkan kekuatan mengaturnya lemah dan tidak memiliki sanksi hukum, 

Kedudukan Hukum Ketetapan MPR dalam UU Nomor 12 tahun 2011 dalam 

pemebentukan peraturan perundang-undangan, masih tetap di posisikan satu 

tingkat dibawah UUD 1945 dan satu tingkat diatas UU artinya seharusnya 

mempunyai kekuatan mengaturnya lebih tinggi terhaap UU namun praktiknya 

berbeda, Konstruksi kedudukan Ketetapan MPR dalam pengaturan sistem 

pemerintahan di Indonesia menjadi berbeda dikarenakan Presiden bukan lagi 

mandataris MPR sebab sudah dipilih langsung oleh rakyat, maka penelitian Tesis 

ini sampai pada kesimpulan; 

1. Terjadinya perubahan adalam sistem ketetanegaraan Indonesia adalah 

sebuah wujud dari perubahan atas bunyi pasal-pasal yang terdapat pada 

hukum dasar tertinggi di Indonesia, dimana arah dari perubahan 

tersebut melakukan pergeseran terhadap kedudukan kelembagaan 

negara yang memilki kekuatan politik terbesar dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia dimana kedudukan dari kelembagaan 

tersebut adalah sebagai lembaga tertinggi negara adapun kelembagaan 

tersebut adalah MPR, degan posisi dan kedudukan tersebut MPR 
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merubah dan menetapkan Hukum dasar Negara dana Garis Besar 

Haluan Negara, melakukan penafsiran atas bunyi pasal yang terdapat 

didalam hukum dasar negara yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga 

lainnya. Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. kesemua 

kewenangan tersebut dijalankan oleh MPR melalui produk hukum 

ketetapan MPR yang terkemas dalam Garis Besar Haluan Negara yang 

bersifat ketetapan dan keputusan, ketetapan adalah produk hukum yang 

mengikat keluar dan kedalam majelis sedangkan keputusan hanya 

mengikat dalam majelis. Namun setelah kedudukan supermasi tidak 

lagi ada pada parlemen kewenangan MPR mengalami pergeseran serta 

kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi akibatnya produk 

hukum ketetapan MPR tidak lagi memiliki derajat tertinggi setelah 

hukum dasar Negara. Sehingga MPR tidak lagi dapat membuat ataupun 

mengeluarkan Produk hukum yang bersifat mengatur berkaitan masih 

adanya kewenangan MPR dalam hal menetapkan pasangan calon 

Presiden dan wakil Presiden hasil pemenang pemilu maka MPR masih 

memungkinkan  mengeluarkan produk hukum yang bersifat penetapan 

yang berlaku einmalig dan konkret. 

 

2. Dengan tidak ada lagi kekuatan mengatur yang terdapat didalam produk 

hukum MPR seharusnya produk hukum MPR tidak lagi dapat 

disandingkan dalam sistem tertib hukum sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan 
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Perundang-undangan. Dikarenakan MPR tidak lagi memiliki 

kewenangan sebagaimana sebelum terjadi perubahan atas hukum dasar 

Indonesia. Akibat dari perubahan tersebut MPR diperintahkan untuk 

melakukan Tinjauan terhadap materi ketetapan MPR mulai tahun 1960 

sampai pada tahun 2002 diamana hasil dari tinjauan tersebut MPR 

membagi atas enam kelompok ketetapan dimana dari keenam kelompok 

tersebut terdapat dua kelompok ketetapan yang masing memuat 

ketetapan yang masih dinyatakan berlaku tidak dapat dicabut dan 

ketetapan MPR masa berlakunya akan berakhir setelah dibentuknya 

perundang-undangan atas ketetapan tersebut. Dengan tinjaun hukum 

atas ketetapan  tersebut  MPR tidak lagi dapat membuat rumusan baru 

atas ketetapan MPR dimasa yang akan datang, sehingga dengan 

dimasukan Ketetapan MPR didalam UU Nomor 12 tahun 2011 

kekuatan hukum atas Tap tersebut menjadi absurd dan tidak memiliki 

daya ikat bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. 

3. Dengan kekuatan produk hukum MPR hanya sebatas penetapan 

mengakibatkan sistem arah kebijakan pemerintahan  tidak lagi dapat 

dilahirkan dari rahim MPR akibatnya peranan  kedudukan Produk 

hukum MPR hanya sebatas melengkapi ketetapan yang sudah 

ditetapkan oleh kelembagaan lain sehingga kekuatan hukum MPR tidak 

dapat mengikat dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah 

sebagaimana akibat dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia 

dimana  Persiden tidak lagi selaku mandataris MPR sehingga Presiden 
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tidak alagi melakukan pertangung jawaban kepada MPR akibatnya 

Presiden tidak lagi tunduk kepada MPR dan hasil kerja Presiden tidak 

perlu meminta pertangung jawaban Kepada MPR.  

5.2. Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, menyadari 

bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi 

kekeliruan dikarenakan  

A. Keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan data, 

analisis data dan penyajian hasil penelitian. 

B. Keterbatasan Literatur, buku-buku penunjang sehingga 

menyulitkan penulis dalam penyusunan tesis ini 

5.3.  Rekomendasi 

 Dari hasil penelitian  yang telah dilakukan penulis, maka penulis 

memberikan rekomendasi : 

1. Dengan hilangnya daya ikat serta tidak adanya sanksi atas produk 

hukum ketetapan MPR seharusnya Produk hukum ketetapan MPR 

tidak lagi memiliki kedudukan hukum didalam sistem perundang-

undangan Indonesia, seharusnya kelembagaan yang berkuasa atas 

legislasi tidak lagi kembali memposisikan produk hukum MPR 

sebagai sumber hukum di dalam sumber tertib hukum dikaranakan 

sangat bertentangan dengan sifat dari perundang-undangan itu 

sendiri dimana sebarusnya perturan perundang undangan harus 
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memuat unsur pengaturan secara universal dan tidak hanya bersifat 

enmalig dan konkret sebagaimana unsur yang dimiliki produk 

hukum MPR setelah MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi 

negara.  

2. Dengan masuknya kembali Produk hukum MPR dalam sistem 

hierarki perundang-undnagan Indonesia, justru mengacaukan 

sistem sumber tertib hukum itu sendiri, dimana kekuatan mengikat 

dari kekdudukan produk hukum MPR yang keberadaannya  satu 

tingkat dibawah UUD 1945 justru kontradiktif dengan kedudukan 

hukum prundang-undangan dibawahnya dimana tidak adanya 

kekuatan hukum atas produk hukum MPR dalam hal membuat 

produk hukum yang bersifat Pengaturan. Sehinnga Kekuatan 

peraturan perundang-undangan dibawahnya dapat mencabut 

produk hukum dari MPR. Sebagaimana terjadi pada Tap MPR 

Nomor III /MPR 2000 dicabut dengan ditetapakannya UU nomor 

10 tahun 2004.  Oleh karenanya agar sekiranya DPR dapat segera 

melakukan Yudicial revew dengan kembali mengeluarkan posisi 

ketetapan MPR dari sistem hierarki perundang-undnagan yang 

berlaku. 

3. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia dimana 

Peranan dan kekdudukan Ketetapan MPR mulai tidak memiliki 

daya ikat dalam mengatur sistem kekuasaan negara, agar sekiranya 

efektivitas produk hukum MPR dapat berjalan, agar sekiranya 
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Lembaga perwakilan bersama dengan Eksekutif manjalankan 

perintah sebagaimana yang telah di perintahkan MPR untuk segera 

melakukan perubahan atas ketetapan MPR sebagaimana yang 

termuat dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 manjadi 

Undang-undang agar produk hukum tersebut dapat dilakukan Uji 

materi pada Mahkamah Konstitusi. 
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