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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 

(untuk selanjutnya disingkat ”UUD 1945”) mengamanatkan bahwa negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat 

yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Untuk 

melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, perlu 

diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, 

dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-

nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan kehidupan berbangasa dan bernegara.
1
  

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami 

banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan 

mewujudkan lembaga permusyawaratan/ perwakilan yang lebih 

demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

                                                             
1
 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang mengatur keempat lembaga tersebut, pada dasarnya sudah membuat 

pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan 

yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, sejak Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang 

dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi muatan baru yang telah 

melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2009 tersebut.
2
 

Indonesia adalah negara hukum (Rechtssstaat) bukan negara 

kekuasaan (Machtstaat). Didalamnya terkandung makna adanya 

pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, prinsip pemisahan 

dan kekuasaan menurut sistem konstitusional,adanya jaminan hak-hak 

azasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak 

yang menjamin persamaan setiap warga negara di dalam hukum, serta 

menjamin keadilan setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh 

pihak yang berkuasa.
3
 

                                                             
2
 Ibid 

3
 Megawati dan Ali Murtopo, Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia: Sebuah Evaluasi, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), hlm.26 
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Hukum merupakan produk politik sehingga karekter setiap produk 

hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau 

konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan 

kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan 

politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisai dari pemikiran 

politik yang saling berinteraksi di lapangan para politisi.
4
  

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara 

berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang 

dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, dalam sistem 

hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap 

rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
5
 Pembangunan hukum di Indonesia sudah 

berlangsung cukup lama, yang mana sampai saat ini belum dilakukan 

evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap model hukum yang 

dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menciptakan 

keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya, hukum yang dihasilkan lebih 

banyak berjalan tidak efektif, karena hukum tersebut dirasa oleh 

masyarakat tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Berbagai faktor 

memengaruhi produk hukum di Indonesia dianggap lebih bersifat represif 

(menindas) dibandingkan responsif. Romli Atmasasmita, berpendapat 

bahwa bahwa proses legislasi dengan produk perundang-

                                                             
4
 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama 

Media, 1999), hlm. 4 
5
 Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 
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undangan bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik karena ia 

merupakan proses politik. Bahkan implementasi perundang-undangan 

tersebut dikenal dengan sebutan “penegakan hukum” atau “law 

enforcement”, juga tidaklah selalu steril dari pengaruh politik.
6
 

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan 

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari 

pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah.
7
 Menurut Pasal 1 

Angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah: 

“Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan dan pengundangan”.  

 

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan 

memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia 

kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan 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”. 

 

                                                             
6
 Romli Atmasasmita,  Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi 

Politik Perundang-undangan, sebagaimana dikutip oleh, Delfina Gusman, Problematika Dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  di Indonesia, dikutip dari, 

http://fhuk.unand.ac.id/artikel/29/problematika-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-

undangan-di-indonesia.html 
7
 Delfina Gusman, Problematika Dalam Pembentukan …….., Ibid 
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Berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

terdapat dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, dalam praktiknya 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut belum 

mencerminkan secara optimal landasan, asas, dan proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga produk peraturan 

perundang-undangan yang dihasilkan banyak memunculkan permasalahan 

kedepannya khususnya permasalahan penegakan hukum. Bahkan, tidak 

dapat dinafikan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan 

diundangkan dimintakan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan 

Mahkamah Agung, baik uji yang bersifat formil maupun uji yang bersifat 

materil.
8
 

Pemerintah sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh 

UUD 1945 untuk membentuk undang-undang harus komprehensif melihat 

permasalahan atau problematika pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berulang kali berada pada titik permasalahan yang sama. 

Bagaimanapun pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam 

melindungi hak asasi manusia umumnya, hak asasi warga negaranya 

secara khusus. Besar harapan warga negaranya untuk terciptanya rasa 

keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

masyarakat tunduk secara sukarela terhadap aturan yang dibuat oleh 

penguasa. Justru, penundukan diri secara sukarela, jangan menjadikan 

penguasa untuk berbuat sewenang-wenang, terutama dalam hal membuat 

                                                             
8
 Ibid 
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aturan yang mengatur warganya.  Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini 

adalah pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh lembaga negara yang 

ada di Indonesia bukan hanya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, 

tetapi juga meliputi lembaga negara bantu (auxiliary body). Masing-

masing lembaga negara dapat membentuk  peraturan dan diakui sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana jenis 

peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) 

dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
9
 Selanjutnya dalam Pasal 9 

ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Dalam hal suatu 

Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi”. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 2011 beserta penjelasannya menyatakan bahwa materi muatan yang 

harus diatur dengan Undang- Undang berisi: 

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang; 

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah 

Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi 

mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan 

yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
9
 Ibid 
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e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 dilakukan 

oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. 

(Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011). Selanjutnya dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Prolegnas dimuat daftar 

kumulatif terbuka yang salah satunya adalah “akibat putusan 

Mahkamah Konstitusi”. 

Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama 

dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi 

kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. 

Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 

/PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 yang mengurangi kewenangan DPR dalam pembahasan 

APBN.
10

 

 

                                                             
10

 Penjelasan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Berdasarkan pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan 

hal yang melatarbelakangi apakah Mahkamah Konstitusi dapat 

memerintahkan kepada DPR dan Presiden membentuk Undang-Undang 

sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan adakah konsekuensi yuridis 

bagi DPR dan Presiden jika tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kedua hal tersebut perlu untuk ditelusuri 

secara sistematis sehingga ditemukan esensi yang mendalam. Pentingnya 

penelusuran secara sistematis berdasarkan analisis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menjadi salah satu latar belakang 

dibentuknya UU No. 17 Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD dengan mengkaji kajian secara filosofis, teoritis dan dogmatik 

menjadi alasan disusunnya TESIS ini dengan judul: “PEMBENTUKAN 

UNDANG-UNDANG ATAS PERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI 

(Studi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD)”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan membentuk 

Undang-Undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi? 



9 

 

2. Adakah konsekuensi yuridis bagi DPR dan Presiden jika tidak 

mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pembentukan Undnag-Undang akibat adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi  

2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis bagi DPR dan Presiden jika 

tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD 

 

D. Tinjauan Pustaka 

a. Teori Konstitusi 

Secara terminologis konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan 

tertentu ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan lain sebagainya); 

undang-undang dasar suatu negara.
11

 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis “constituer” yang 

berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah 

pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.
12

 

                                                             
11

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.590   
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Konstitusi dengan istilah lain Constitution atau Verfasung 

dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau Grundgesetz. Karena suatu 

kekhilafan pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara 

modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan 

undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham 

kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi 

mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. 

Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum 

karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah 

Undang-Undang Dasar.
13

 

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia 

disebut konstitusi.
14

 Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti 

lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang 

menyamakan pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu 

politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu 

keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak 

                                                                                                                                                                       
12

 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, sebagaimana 

dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), hlm.7 
13

 Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar 

Bakti, 1988), hlm.64 
14

 Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan 

Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesiai, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim 

Hamidi, Ni‟matul Huda, Loc.Cit 



11 

 

tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu 

pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
15

 

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua 

kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti 

“bersama dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 

membentuk kata kerja yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere 

mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiriatau mendirikan / 

menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (constutio) berarti 

menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak 

(constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.
16

 

Ada beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah 

pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu constitution is a 

collection of principles according to which the powers of the government, 

the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted. 

Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi 

kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-

institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut 

dijalankan.  Dengan demikian secara sederhana yang menjadi objek dalam 

konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini 

ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan 

menjabarkan bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Mengenai peranan 

konstitusi dalam negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai 

                                                             
15

 Ibid 
16

 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, 

sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni‟matul Huda, Op.Cit, hlm.8 
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tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. 

Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan 

sehat dan sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja 

sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi.  Berdasarkan 

pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka yang 

dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai 

supremasi konstitusi. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa 

konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib 

dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap 

warga negara. Louis Henkin menyatakan bahwa konstitusionalisme 

memiliki elemen-elemen sebagai berikut:
17

 

1. Pemerintah berdasarkan konstitusi (government according to 

the constitution); 

2. Pemisahan kekuasaan (separation of power); 

3. Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis 

(sovereignty of the people and democratic government); 

4. Review atas konstitusi (constitutional review); 

5. Independensi kekuasaan kehakiman (independent judiciary); 

6. Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu (limited 

government subject to a bill of individual rights); 

7. Pengawasan atas  kepolisian (controlling the police);  

8. Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); and 

9. Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state 

power, or very limited and strictly circumscribed state power, 

to suspend the operation of some parts of, or the entire, 

constitution) 

 

                                                             
17

 Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and 

Balance System, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. hlm.3 dikutip dari, 

rusmadwiyana.files.wordpress.com/.../rusma-konst... 
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Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut:
18

 

1. Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang 

kekuasaan negara (terutama  kekuasaan legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif) sehingga terwujud sistem checks and balances 

dalam penyelenggaraan negara. 

2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. 

Pembatasan kekuasaan itu mencakup dua hal: isi kekuasaan 

dan waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan 

mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta 

wewenang lembaga-lembaga negara. 

 

UUD 1945 termasuk konstitusi yang rigid, konstitusi tertulis dalam 

arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi yang menganut sistem 

pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur 

ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri 

pemerintahan parlemen. Di sinilah keunikan negara Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
19

  

b. Sistem Pemerintahan 

Bentuk negara Indonesia yang berbentuk republik serta sistem 

pemerintahan yang presidensial membuat adanya sebuah kekhususan dari 

segi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam hal bentuk negaranya 

republik membuat jabatan kepala negara dipegang oleh seorang presiden, 

sedangkan sistem pemerintahan yang presidensial membuat seorang 

presiden mempunyai peran ganda yakni sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan. Dampak dari rangkap jabatan tersebut, membuat adanya 

                                                             
18

 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek, sebagaimana dikutip oleh 

Ni‟matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 

3 
19

 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni‟matul Huda, Op.Cit, hlm.29 
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ketumpang tindihan tugas dan kewenangan presiden Indonesia dimana 

seorang presiden dapat menjalankan peran ganda sebagai kepala negara 

sekaligus kepala pemerintahan di waktu yang hampir secara bersamaan. 

Pengaturan antara jabatan presiden sebagai kepala negara maupun kepala 

pemerintahan sering kali menjadi kabur, karena tidak ada sebuh kejelasan 

dalam konstitusi kapan presiden melaksanakan tugas dan kewenangan 

sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Penggunaan tugas 

dan kewenangan presiden sebagai kepala negara yakni simbol resmi 

negara Indonesia serta memiliki sebuah kekuasaan yang bersifat mutlak 

dan tidak memerlukan persetujuan lembaga tinggi negara, serta tindakan-

tindakan yang serimonial nantinya akan secara eksplisit nampak dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, posisi presiden sebagai kepala 

pemerintahan nantinya berbagai kebijakan serta tindakan dan juga tugas 

dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan 

menunjukkan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan melakukan 

kerjasama dengan lembaga tinggi negara yang lain dalam merumuskan 

segala sesuatunya serta pengambilan kebijakan. Hal tersebut akan nampak 

dalam klasifikasi tabel yang akan disajikan, mengenai tugas dan 

kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
20

 

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

Tugas Presiden adalah menjalankan pemerintahannya sesuai secara 
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konstitusional. Adalah tugas Presiden juga untuk memastikan apakah 

jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh 

kepada UUD dan UU itu. Fungsi Presiden : Presiden sebagai Kepala 

Negara dikarenakan Presiden memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan Negara lain, menyatakan keadaan bahaya, Presiden 

mengangkat Duta dan Konsul, Presiden menerima Duta negara lain, 

Presiden memberi grasi, amnesti,abolisi dan rehabilitasi, memberi gelaran, 

tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. (vide. Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 

15 UUD 1945). 
21

  

Terdapat tiga fungsi utama DPR di samping hak dari DPR sebagai 

institusi maupun personal anggotanya. Ketiga fungsi utama tersebut adalah 

Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan 

isi Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada hakikatnya ketiga 

fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu 

bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR 

menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan 

Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap 

pengeksekusian produk Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif yakni 

Presiden. Mengenai fungsi pengawasan dan anggaran, bahwa pelaksanaan 

fungsi anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan 
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pula fungsi pengawasan dimana di dalamnya harus terdapat sistem checks 

and balances. Selain ketiga fungsi di atas, secara konstitusional DPR 

memiliki hak yang melekat kepadanya. Dalam ketentuan UUD 1945 

dimana yang menjadi hak Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak 

Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat, sesuai dengan 

Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketiga hak ini biasanya memiliki korelasi 

erat dengan fungsi pengawasannya yang melekat pada Lembaga 

Perwakilan Rakyat, yang tentunya ditujukan kepada Lembaga 

Kepresidenan. Hak angket sendiri dapat bermula ketika digunakannya hak 

interpelasi (bertanya) kepada Pemerintah (Presiden) mengenai kebijakan-

kebijakan yang dilakukan. Hak interpelasi dapat mucul sebagai respon dari 

kebijakan pemerintah pada bidang-bidang yang cukup strategis atau 

dengan kata lain memberikan implikasi yang luas terhadap pelaksanaan 

negara dan juga mempunyai dampak luas terhadap kehidupan 

bermasyarakat. Terkait dengan fungsi dan hak DPR, bahwa mengenai 

ketentuan pelaksanaannya, diatur secara jelas dalam Undang-Undang 

Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk mengoptimalisasikan 

pelaksanaan fungsi dan hak DPR diperlukan adanya upaya yang maksimal 

agar setiap pelaksanaan tidak dipersoalkan dengan teknis prosedural. 

Pengaturan secara rinci dan tegas dalam UU tentang Susduk dan Peraturan 

Tata Tertib akan menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 

fungsi dan hak DPR.
22
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Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir 

pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen 

(1881-1973). Hans Kelsel menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional 

tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain 

badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk 

hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika 

menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ 

khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court).
23

 Pasal 

24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah 

suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang 

mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya 

berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai 

dengan d UU 24 Tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
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menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi 

oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah 

Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, 

atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
24

 

Dalam pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna, bahwa negara 

Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah 

negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) dalam arti negara pengurus 

(Verzorgingsstaat). Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan 

dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena negara yang 

berdasarkan hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan 

perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-

norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam 

masyarakat, akan tetapi tujuan utama perundang-undangan itu adalah 

menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. 

Perbedaan antara kodifikasi dan modifikasi telah nampak jelas. Peraturan 
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perundang-undangan secara kodifikasi yaitu penyusunan dan penetapan 

perundang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak 

luas dan dikumpulkan dalam suatu kitab. Bentuk hukum ini diperbaharui, 

namun isinya diambilkan dari hukum yang sudah ada, otomatis dengan 

perubahan  dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat 

hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan akan 

ketinggalan zaman. Sedangkan modifikasi adalah peraturan perundang-

undangan yang menetapkan peraturan-peraturan baru dan yang mengubah 

hubungan-hubungan sosial. Dalam penerapannya, baik dengan kodifikasi 

maupun modifikasi terdapat berbagai keuntungan dan kerugian. Apabila 

dipakai cara kodifikasi, seseorang akan dengan mudah menemukan 

peraturan mengenai suatu bidang hukum, karena terkumpul dalam suatu 

kitab undang-undang. Selain itu akan mudah diterima oleh masyarakat 

karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang telah mengendap dalam 

masyarakat. Kerugiannya adalah bahwa dalam pembentukannya 

memerlukan waktu yang lama (dan sering ketinggalan zaman), selain itu 

kodifikasi akan sulit melakukan perubahan prinsipil hukum itu. Dalam 

modifikasi terdapat keuntungan, antara lain bahwa pembentukannya tidak 

memakan waktu yang lama, dan hukum akan selalu berada di depan 

walaupun kadang-kadang hukum yang dirumuskan kurang sesuai dengan 

kehendak masyarakat.
25

 

                                                             
25

 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 

2007), hlm.2 



20 

 

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara 

berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang 

dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem 

hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap 

rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
26

 Pembentukan pembentukan peraturan perundang-

undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum 

nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan 

metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang 

berwenang membuat peraturan perundang-undangan. 

John Austin menyatakan, Law is a command of the Lawgiver 

(hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka 

yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.
27

 

Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah 

panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme 

hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik 

atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan 

aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari 

dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-

kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa 

hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan 
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setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.
28

 Menurut Daniel S. 

Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan 

struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu 

merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, 

tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi 

idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian 

proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan 

maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses 

dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni 

konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah 

masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. 

Maka, untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara 

mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan 

politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur 

sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.
29

 

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-

instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan 

kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh 

institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok 

kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut 

ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti 
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kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya 

masyarakat dan lain-lain.
30

  

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan 

secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang 

bagaimana politik itu mempengaruhi dengan cara melihat konfigurasi 

kekuatan yang ada di belakang pembuat dan penegak hukum itu. Disini 

hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat 

imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das solen, melainkan 

harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) 

bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam 

perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan 

penegakannya.
31

 

Ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) disiplin politik hukum 

meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik 

hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi 

pembentukan politik hukum suatu negara. Politik hukum menganut prinsip 

double movement yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan 

kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga 

negara yang berwenang dan juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk 
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hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy tersebut. Secara 

rinci ruang lingkup politik hukum adalah:
32

 

a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat oleh penyelenggarakan negara yang 

berwenang merumuskan politik hukum; 

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi 

tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan 

perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang 

berwenang merumuskan politik hukum; 

c. Penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan 

menetapkan politik hukum; 

d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum; 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu 

politik hukum baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan; 

f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang 

merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. 

 

Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk 

mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam point 

diatas yang bersifat integral agar dapat menghasilkan sebuah legal policy 

yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat agar tidak 

memicu gerakan sosial yang berimplikasi pada konflik-konflis sosial yang 

berkepanjangan.
33

 Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-

cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang 

harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai 

cita-cita dan tujuan bangsa. Dangan kata lain, politik hukum adalah upaya 

menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan.
34

 Dan 

jika seseorang menggunakan das sollen adanya hukum sebagai dasar 
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mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undang-undang 

maka pernyataan “politik merupakan produk hukum” tentu tidak benar. 

Mungkin yang benar “politik merupakan produk hukum.” Bahkan bias 

saja keduanya tidak benar jika dipergunakan asumsi tentang 

interdeterminasi antara hukum dan politik. Di dalam asumsi yang 

disebutkan terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling 

mempengaruhi, tidak ada yang lebih unggl.jika politik diartikan sebagai 

kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bias lahir pernyataan seperti 

yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik 

dan hukum itu interdeterminan,” sebab “politik tanpa hukum zalim, 

sedangkan hukum tanpa politik itu lumpu.”
35

 Oleh karenanya, maka demi 

tegaknya hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan 

demokrasi yang selarasa dengan cita-cita dan tujuan reformasi maka 

penyelenggara Negara Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

konstitusi yang telah ditetapkan, sehingga tegaknya hukum dan kepastian 

hukum dalam menuju kepada keadilan hukum oleh rakyat dapat 

dirasakan.
36

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Objek penelitian 

a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memerintahkan dibentuknya Undang-Undang. 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Sumber data sekunder, yang terdiri dari: 

 Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 35 /PUU-XI/2013. 

 Bahan hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah dan situs-situs 

internet yang berhubungan dengan penelitian. 

 Bahan hukum tertier yaitu kamus. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa literatur seperti 

peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 /PUU-

XI/2013. 

b. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan beberapa bahan hukum yang berupa 

dokumentasi seperti tetapi tidak terbatas pada Risalah Sidang 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. 

4. Metode Pendekatan 

Yuridis normatif dan Risalah Kasus. Yuridis normatif dan pendekatan 

kasus mengkaji dasar pertimbangan hukum adalah metode pendekatan 

dengan menekankan pembahasan pada teori-teori hukum, dimana 
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proses penyelidikanya meninjau dan membahas obyek dengan 

menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan 

dengan  pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukm 

Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Di 

dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanyaperkembangandalam 

ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu 

hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif teoritis.
37

 

Sebagai konsekuensi pendekatan Yuridis Normatif maka penelitian ini 

akan mengelaborasi secara kompehensif hasil sidang Putusan MK No. 

92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 /PUU-

XI/2013.
38

 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif deduktif, yaitu 

data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara 

kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasi sesuai dengan 

permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya di 

sistematiskan dan data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis 

untuk dijadikan dasar konvergensi dalam mengambil konklusi.
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