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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mahkamah Konstitusi Dapat Memerintahkan Kepada DPR Dan 

Presiden Membentuk Undang-Undang Sesuai Putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian 

UU No. 27 Tahun 2009 pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

92/PUU-X/2012  

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada putusan MK 

No. 92/PUU-X/2012 adalah pengujian konstitusionalitas norma 

Undang-Undang, in casu Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, 

dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) 

huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat 

(1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, 

dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), serta 

Penjelasan Umum sepanjang kalimat “Kedudukan DPD dalam proses 

pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampai pada 

pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses 

pengambilan keputusan” UU 27/2009 dan Pasal 18 huruf g, Pasal 20 

ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat 

(2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan 

(4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf 
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d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) 

huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 

12/2011 terhadap Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili 

permohonan a quo. 

Pokok permohonan Pemohon adalah pengujian 

konstitusionalitas norma UU 27/2009 dan UU 12/2011, yaitu:  

UU 27/2009 

 Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g 
DPR mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama; 

d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; 

e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh 

Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD 

sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan 

Presiden; 

f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas 

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 

Presiden; 

 Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e 
Badan Legislasi bertugas: 

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, 

komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan 

undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR; 

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-

undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, 
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atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun 

berjalan atau di luar rancangan undangundang yang terdaftar 

dalam program legislasi nasional; 

 Pasal 107 ayat (1) huruf c 

Badan Anggaran bertugas: 

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama 

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu 

pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai 

alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan 

kementerian/lembaga; 

 Pasal 143 ayat (5) 

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR 

disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden; 

 Pasal 144 

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan 

dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR; 

 Pasal 146 ayat (1) 

Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan 

dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan 

secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR; 

 Pasal 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) 

(1) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang 

dari DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) 

memberitahukan adanya usul rancangan undang-undang 

tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada 

seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna; 

(3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan 

terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari 

DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan 

undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang 

usul dari DPR; 

(4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan 

dengan pengubahan terhadap usul rancangan undang-undang 

yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi 

rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk 

selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan 

undang undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, 

Badan Legislasi, atau panitia khusus 

(7) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum 

menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), pembahasan rancangan undang-undang tetap 

dilaksanakan 

 Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5) 

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diajukan oleh: 
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a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari 

DPR; 

b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari 

Presiden; 

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I 

oleh: a.  fraksi; 

(5) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana 

damasked pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau 

pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan; 

 Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) 
(1) Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan 

dalam rapat paripurna dengan kegiatan: 

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini 

fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat 

I; 

b.  pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap 

fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh 

pimpinan rapat paripurna; dan 

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri 

yang mewakilinya; 

(3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan 

undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu. 

 Pasal 154 ayat (5) 

Pada rapat paripurna berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan 

kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas 

rancangan undangundang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan 

kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya; 

 Penjelasan Umum 

...Kedudukan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-

undang tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan 

tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan. 

 

UU 12/2011 

 Pasal 18 huruf g 

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan 

atas: (g) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; 

 Pasal 20 ayat (1) 

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah; 

 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) 
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(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah 

dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang 

khusus menangani bidang legislasi; 

(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan 

usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau 

masyarakat. 

 Pasal 22 ayat (1) 

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati 

menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR; 

 Pasal 23 ayat (2) 

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan 

Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 

bencana alam; dan 

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat 

disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legislasi dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; 

 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) 

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau 

Presiden; 

(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD; 

 Pasal 46 ayat (1) 

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota 

DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang 

khusus menangani bidang legislasi atau DPD; 

 Pasal 48 ayat (2) dan (4) 

(2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat 

kelengkapan DPR yangkhusus menangani bidang legislasi 

untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang; 

(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil 

pengharmonisasian sebagaimana damasked pada ayat (3) 

kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam 

rapat paripurna; 

 Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) 

(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-

Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya 

pada pembicaraantingkat I; 
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(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-

Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi 

muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas; 

 Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d 

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a.... 

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan 

pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

Presiden; atau 

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal 

dari Presiden; 

 Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5) 

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

DPR; atau 
b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD 

sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); 

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I 

oleh: (a) fraksi; 

(5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak 

menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan; 

 Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) 

(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan 

dalam rapat paripurna dengan kegiatan: 

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini 

fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 

I; 

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap 

fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh 

pimpinan rapat paripurna; 

(3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan 

Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu; 

 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) 
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(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum 

dibahas bersama oleh DPR dan Presiden; 

(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat 

ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan 

Presiden; 

Menurut Pemohon, norma-norma tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945, yaitu: 

 Pasal 20 ayat (2) 

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; 

 Pasal 22D ayat (1) 

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah; 

 Pasal 22D ayat (2) 

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan danagama; 

 

Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat lima pokok persoalan 

konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu: 

1. Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang 

menurut Pemohon, RUU dari DPD harus diperlakukan 

setara dengan RUU dari Presiden dan DPR; 

2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan 

dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden; 

3. Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang 

disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945; 

4. Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang 

menurut Pemohon sama halnya dengan keterlibatan 

Presiden dan DPR; 

5. Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU 

yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945; 
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Mengenai Kewenangan DPD Mengajukan RUU 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: 

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e 

UU 27/2009, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) UU 12/2011 telah 

mereduksi kewenangan legislasi Pemohon sebagai sebuah lembaga 

negara menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, 

dan gabungan komisi DPR; Pasal 143 ayat (5) dan Pasal 144 UU 

27/2009 secara sistematis mengurangi kewenangan Pemohon sejak 

awal proses pengajuan RUU; Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 

UU 27/2009 telah mendistorsi RUU yang diusulkan oleh Pemohon 

menjadi RUU usul DPR; serta Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 46 

ayat (1) UU 12/2011 telah merendahkan kedudukan Pemohon menjadi 

lembaga yang sub-ordinat di bawah DPR karena meniadakan 

kewenangan konstitusional Pemohon untuk dapat mengajukan RUU; 

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah 

kewenangan konstitusional DPD mengenai pengajuan RUU, telah 

ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
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perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Menurut Mahkamah, kata 

“dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan 

pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” 

RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut 

bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga 

analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional 

Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai 

posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal 

mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai 

RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan 

menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan 

DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D 

ayat (1) UUD 1945; 
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Mengenai Kewenangan DPD Ikut Membahas RUU 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: 

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 65 ayat (3) UU 12/2011 tidak 

mengikutsertakan Pemohon dalam seluruh proses pembahasan RUU 

yang menjadi kewenangan konstitusional Pemohon; Pasal 150 ayat (3) 

UU 27/2009 dan Pasal 68 ayat (3) UU 12/2011 telah meniadakan 

kewenangan Pemohon untuk mengajukan dan membahas Daftar 

Inventaris Masalah (DIM) yang justru merupakan ”inti” dari 

pembahasan RUU; Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU 27/2009, 

serta Pasal 68 ayat (5) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan 

Pemohon dengan mengatur bahwa pembahasan RUU tetap 

dilaksanakan meski tanpa keterlibatan Pemohon; Pasal 150 ayat (4) 

huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 27/2009, serta Pasal 

68 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (4) huruf a dan Pasal 69 ayat 

(1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) UU 12/2011 menghilangkan 

kewenangan Pemohon karena setiap RUU sepanjang yang berkaitan 

dengan kewenangan Pemohon seharusnya dibahas oleh DPR yang 

diwakili oleh alat kelengkapan DPR in casu bukan fraksi, Presiden 

yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk, dan Pemohon yang diwakili 

oleh alat kelengkapan Pemohon; Menurut Mahkamah, kewenangan 

DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 

22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan 

Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
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dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak 

dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam 

membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan 

pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan 

frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena 

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa 

setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar 

karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama 

UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan 

pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti 

bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU 

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. 

Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak 

memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus 

DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, 

dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan 

pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. 

Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II 

dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. 

Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan 

sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari 

Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 

sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula 

terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan 

penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal 

yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD 

diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan 

Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai 

pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal 

terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, 

diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR 

seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. 

Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme 
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pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi 

adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. 

Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang 

sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka 

DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan 

DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan; Berdasarkan pertimbangan 

tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), 

ayat (3) UU 27/2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) 

UU 12/2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk 

membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. 

Mengenai Kewenangan DPD Ikut Menyetujui RUU 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:  

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e, 

UU 27/2009; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 telah 

mereduksi kewenangan konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam 

memberikan persetujuan sebagai produk dari mekanisme ikut 

membahas suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya; Terhadap 

dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) 

UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya 

berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah 



141 

 

dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya 

dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, 

DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat 

paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak 

memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. 

Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait 

dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan 

bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi 

persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, 

sejalan dengan kehendak awal (original intent) pada saat pembahasan 

pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang 

berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat 

usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan 

terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut 

ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran 

sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 

20 ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 

mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas 

dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, 

sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut 

membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan 

terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang; 
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Mengenai Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: 

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), 

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) 

UU 12/2011 telah meniadakan kewenangan Pemohon untuk dapat 

mengajukan RUU, baik di dalam maupun di luar Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas); Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut 

Mahkamah, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan 

Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D 

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah 

dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan 

program pembentukan Undang- Undang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU 

yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, 

perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas 

yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-

Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan 

demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi 
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prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta 

menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat 

melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana 

dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU 

tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, norma 

Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan 

Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh 

UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan 

menurut hukum; 

Mengenai Kewenangan DPD Memberikan Pertimbangan 

Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: 

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 71 huruf f dan huruf g, serta Pasal 

107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 bermakna bias dan mengaburkan 

esensi Pemohon dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan 

kewenangannya. Selain itu, tugas Badan Anggaran dalam pembahasan 

RUU APBN tidak mempertimbangkan pertimbangan Pemohon; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, makna 

“memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D 

ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD 

untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan 

tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR 

dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan 
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DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya 

kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD 

atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama; 

Menurut Mahkamah berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 

di atas, menurut Mahkamah, seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 

12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan Pemohon 

yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, 

dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi 

dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan 

dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula, sebuah 

lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya 

negara yang cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan 

kewenangan yang diberikan menurut kedua Undang-Undang a quo. 

Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-

masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana 

diatur dalam kedua Undang-Undang a quo dapat mengecewakan para 

pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD 

dalam kedua Undang-Undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang 

tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan 

DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau 
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dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila 

tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh 

Mahkamah. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi 

pasal kedua Undang-Undang a quo yang terkait dengan kewenangan 

konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan 

pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah;  

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan 

Permohonan Pemohon untuk sebagian yang pada pokoknya 

selengkapnya menjadi sebagai berikut: 

 Pasal 102 ayat (1) huruf h dihapus karena bertentangan dengan 
Pasal 22D ayat (1) UUD1945 sedangkan Pasal 102 ayat (1) huruf 

a, d, e selengkapnya menjadi: 

Badan Legislasi bertugas: 

a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat 

daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta 

alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap 

tahun anggaran di lingkungan DPR 

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, 

komisi, gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang 

tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR; 

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, di luar 

prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar 

rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program 

legislasi nasional; 

 Pasal 147 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

 Pasal 43 ayat (2); 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 65 ayat 

(3) UU No 12/ 2011 dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, kemudian Pasal lainnya dalam UU No 12/ 2011, antara 

lain: 



146 

 

o Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

selengkapnya menjadi: Penyusunan Prolegnas di 

lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, 

komisi, anggota DPR, dan/atau masyarakat; 

o Pasal 45 ayat (1) UU No 12/ 2011 sepanjang frasa “... 

kepada DPR” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi: 

Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR 

maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang 

diajukan DPD disusun berdasarkan Prolegnas. 

o Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD” 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, selengkapnya menjadi: Rancangan 

Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, 

komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang 

khusus menangani bidang legislasi. 

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: 

o Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang telah 

disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan 

DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk 

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah”; 

o Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 

Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan 

DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan 

Undang- Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

o Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan 

atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal 

dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 

kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”; 

o Pasal 148 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-

undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden 

dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”; 

o Pasal 150 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 

tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan serta 

Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila 

rancangan undang-undang berkaitan dengan 

kewenangan DPD ”; 

o Pasal 150 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal 

dari DPR. 

b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari 

Presiden. 

c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas 

rancangan undang-undang yang berasal dari 

Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah”; 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: 

o Pasal 18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana strategis 

DPR, dan rencana strategis DPD” 



148 

 

o Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “penyusunan Program Legislasi Nasional 

dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”; 

o Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan 

Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat 

kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 

legislasi”; 

o Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, 

dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan 

dalam Rapat Paripurna DPR”; 

o Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau 

Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang 

di luar Prolegnas mencakup: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, 

atau bencana alam; dan 

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya 

urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-

Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat 

kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 

legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum;” 

o Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari 

DPR, DPD, atau Presiden”; 

o Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPD 

disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada 

pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai 

Naskah Akademik”; 
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o Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR 

disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden 

dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

o Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden 

diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan 

kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah”; 

o Pasal 68 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a: 

a. DPR memberikan penjelasan dan presiden 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-

Undang berasal dari DPR; 

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 

berasal dari DPR; 

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi 

memberikan pandangan jika Rancangan Undang-

Undang berasal dari Presiden; 

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 

berasal dari Presiden; 

e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 

menyampaikan pandangan jika rancangan 

undangundang yang berkaitan dengan kewenangan 
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DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 

berasal dari DPD”; 

 Pasal 68 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang 

berasal dari DPR; 

b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang 

berasal dari Presiden; 

c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang 

berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan 

DPD”; 

 Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat ditarik 

kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, 

dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah”; 

 Pasal 70 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang sedang 

dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 

persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal 

Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

 Pasal 71 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 

tata cara sebagai berikut: 

a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal 

Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan 



151 

 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah”; 

b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada 

saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan 

persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan 

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap 

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan 

dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat 

paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan 

atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

tersebut.” 

 Pasal 88 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, 

dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan 

Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan 

Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-

Undang”; 

 Pasal 89 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai,  

(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh 

DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh 

alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 

legislasi; 

(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang 

berasal dari DPR dilaksanakan oleh 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang 

khusus menangani bidang legislasi. 

(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang 

berasal dari DPD dilaksanakan oleh 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang 

khusus menangani bidang legislasi. 
(4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang 

berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi 

pemrakarsa.”  
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b. Pertimbangan Hukum Mahkamah Kostitusi dalam Pengujian UU 

No. 27 Tahun 2009 pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 

35 /PUU-XI/2013 

Maksud dan tujuan Pemohon dalam Putusan MK No. 27 Tahun 

2009 adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 

71 huruf g, Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf e, 

Pasal 156 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 157 ayat (1) huruf c, 

Pasal 159 ayat (5) huruf g, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:  

1. Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 yang menyatakan, “APBN 

yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.” 

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan berpotensi mengakibatkan 

penyimpangan dalam penetapan anggaran;  

2. Pasal 71 huruf (g) UU 27/2009 yang menyatakan, “DPR 

mempunyai tugas dan wewenang: ... g. membahas bersama 

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan 

memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang 

tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.” bertentangan 

dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dengan alasan terdapat perbedaan tafsir dalam 

penerapannya sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum;  

3. Frasa “yang bersifat tetap” dalam Pasal 104 UU 27/2009 

yang selengkapnya menyatakan, “Badan Anggaran 

dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR 

yang bersifat tetap” dan frasa “pada permulaan masa 
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keanggotaan DPR dan...” dalam Pasal 105 ayat (1) UU 

27/2009 yang selengkapnya menyatakan, “DPR 

menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran 

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota 

tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR 

dan pada permulaan tahun sidang” bertentangan dengan 

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa pada 

tahapan pembahasan dan penetapan APBN, fungsi Badan 

Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi hasil 

pembahasan komisi terhadap alokasi anggaran untuk 

fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan 

rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Menurut 

para Pemohon untuk pelaksanaan tugas tersebut, tidak 

diperlukan sebuah alat kelengkapan Badan Anggaran yang 

bersifat tetap, sehingga susunan keanggotaan tidak perlu 

ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPR, melainkan 

dapat diganti setiap tahun pembahasan APBN dengan 

anggota yang juga bergantian;  

4. Frasa “membahas rancangan undang-undang tentang 

APBN bersama Presiden” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c 

UU 27/2009 yang selengkapnya menyatakan, “Badan 

Anggaran bertugas:...c. membahas rancangan undang-

undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat 

diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan 

rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi 

anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan 

kementrian/lembaga” bertentangan dengan Pasal 20A ayat 

(1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dengan alasan memberikan ketidakpastian hukum karena 

dapat ditafsirkan seolah-olah Badan Anggaran dapat 

berperan seperti komisi-komisi di DPR untuk membahas 

rancangan Undang-Undang tentang APBN;  

5. Pasal 156 huruf a dan huruf b UU 27/2009 yang 

menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR 

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. 

pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank 

Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN; b. 

pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan 

penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN 

beserta nota keuangannya oleh Presiden...”, dan Pasal 156 

huruf c angka 2 UU 27/2009 yang menyatakan, “Dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan 

sebagai berikut: ... c. pembahasan: ... 2) penyesuaian 

APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam 
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rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun 

anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:  

a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai 

dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; 

b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 

c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya 

pergeseran anggaran antar unit organisasi, 

antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau  

d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 

tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

anggaran yang berjalan;”  

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 dengan alasan terdapat perbedaan tafsir 

dalam penerapannya sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum;  

6. Frasa “rincian” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c UU 

27/2009 yang selengkapnya menyatakan, “Pembicaraan 

pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN 

dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan 

kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 

pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi: ... c. rincian 

unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan” 

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dengan 

alasan hal tersebut merupakan kewenangan yang berlebihan 

yang berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan 

korupsi;  

7. Pasal 159 ayat (5) UU 27/2009 yang menyatakan, “APBN 

yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja” 

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan menimbulkan 

ketidakpastian hukum;  

8. Pasal 161 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 27/2009, 

yang menyatakan:  

(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro 

dan/atau perubahan postur APBN yang sangat 

signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-

undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

(2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat 

signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

prognosis: 

a. penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% 

(satu persen) di bawah asumsi yang telah 

ditetapkan; dan/atau  
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b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 

10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah 

ditetapkan.  

(3) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

prognosis:  

a. penurunan penerimaan perpajakan minimal 10% 

(sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; 

b. kenaikan atau penurunan belanja 

kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh 

persen) dari pagu yang telah ditetapkan; 

c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan 

belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau  

d. kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh persen) dari 

rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto 

(PDB) yang telah ditetapkan. 

(4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang 

tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan 

Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling 

lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah 

rancangan undang-undang tentang perubahan APBN 

diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. 

(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi 

makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat 

signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3), pembahasan perubahan APBN dilakukan 

dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya 

disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah.”  

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 

(1) karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

berpotensi melanggar prinsip untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat karena pembahasan APBN-P 

dilakukan dalam proses yang berbeda dengan pembahasan 

APBN; 

 

Terdapat isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah 

dalam permohonan a quo, yaitu: 

1. Apakah keberadaan Badan Anggaran DPR-RI yang bersifat 

tetap bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap 

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945?  

2. Apakah kewenangan Badan Anggaran DPR-RI dalam 

membahas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 

bersama Presiden dan kewenangan DPR dalam membahas 
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Rancangan Undang-Undang APBN hingga rincian unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja 

bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 

20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945?  

3. Apakah tindakan DPR-RI untuk melakukan penundaan 

pencairan anggaran dengan memberikan tanda “bintang” 

bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 

23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?  

4. Apakah proses dan ruang lingkup pembahasan APBN 

Perubahan (APBN-P) oleh DPR-RI dalam Undang-Undang 

a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap 

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945?  

 

Pendapat secara umum Mahkamah Konstitusi mengenai 

penyelenggaraan kekuasaan dalam penyusunan dan penetapan 

anggaran negara menurut konsititusi:  

 Bahwa UUD 1945 mengatur mengenai proses pengajuan dan 
penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam Pasal 23 

UUD 1945, yang menyatakan,  

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 

negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.  

 Makna Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), pada pokoknya berarti 
Presiden mengajukan anggaran dan DPR menyetujui anggaran 

tersebut. Pasal 23 ini memberikan satu deskripsi bahwa Presiden 

selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 4 UUD 1945 adalah yang paling 

mengetahui hal ihwal program pembangunan yang hendak 

dilaksanakannya sehingga oleh konstitusi diberikan kewenangan 

konstitusional yang bersifat eksklusif kepada Presiden untuk 
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mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 

(RAPBN) yang kemudian dibahas bersama dan disetujui oleh 

DPR. Hal itu pulalah yang membedakan Rancangan Undang-

Undang (RUU) lainnya yang dapat diajukan baik oleh DPR, 

Presiden, atau RUU tertentu oleh DPD dengan RUU APBN. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang 

dianut Indonesia, yaitu sistem presidensial. UUD 1945 

memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menjalankan 

kekuasaan penggunaan anggaran, termasuk merencanakan program 

dan anggaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan setiap 

tahun. Anggaran tersebut diajukan oleh Presiden dalam bentuk 

RUU.  

 Kewenangan DPR dalam hal ini adalah untuk memberikan 
persetujuan terhadap program maupun rencana anggaran yang 

diajukan Presiden tersebut, dalam hal ini memberikan persetujuan 

dan otorisasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh 

Presiden. Selanjutnya DPR selaku wakil rakyat melakukan kontrol 

dan pengawasan atas penggunaan anggaran yang telah disetujui 

bersama. Norma inilah yang pada hakikatnya menjelaskan makna 

dari fungsi anggaran DPR yang dinyatakan dalam Pasal 20A UUD 

1945; 

 Fungsi Anggaran DPR yang diatur dalam norma a quo sangat 
berkaitan dengan prinsip pembagian kekuasaan antar-lembaga 

negara yang berdasarkan UUD 1945 menganut prinsip checks and 

balances antar-lembaga negara yaitu bahwa hubungan satu 

lembaga negara dengan lembaga negara yang lain dilakukan 

berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (power limited 

by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (power 

supervises other powers), apalagi kekuasaan dikontrol oleh 

kekuasaan lain (power controls other powers). Kekuasaan 

pemerintahan dipandang sebagai kekuasaan yang sangat besar yang 

harus dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power). Checks and balances menjaga agar suatu cabang 

pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya. Pasal 20A UUD 

1945 menyatakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” 

Berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN, fungsi 

anggaran DPR tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan 

anggaran akan tetapi hanya memberikan persetujuan atas rencana 

yang diajukan oleh Presiden. Hal ini karena adanya prinsip 

pembagian kekuasaan dan checks and balances tersebut 

mengakibatkan kewenangan DPR dibatasi dan ditegaskan pada 

fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi 

perencanaan adalah termasuk pada fungsi eksekutif, yaitu 

merencanakan dan melaksanakan atau mengeksekusi jalannya 

pemerintahan. Pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana 
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dimaksud Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 adalah dalam rangka 

kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 

1945. Dengan demikian, dalam hal ini kewenangan DPR adalah 

menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 

1945 adalah dalam rangka implementasi fungsi anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.  

 

Berdasarkan pokok pertimbangan tersebut, Mahkamah 

selanjutnya akan mempertimbangkan setiap isu konstitusional di atas: 

 Konstitusionalitas Badan Anggaran DPR yang Bersifat Tetap 
Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan 

frasa “yang bersifat tetap” dalam Pasal 104 UU 27/2009 yang 

selengkapnya menyatakan, “Badan Anggaran dibentuk oleh DPR 

dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”, dan 

frasa “pada permulaan masa keanggotaan DPR dan...” dalam 

Pasal 105 ayat (1) UU 27/2009 yang selengkapnya menyatakan, 

“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran 

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap 

fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada 

permulaan tahun sidang” bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) 

UUD 1945. Para Pemohon beralasan bahwa pada tahapan 

pembahasan dan penetapan APBN, fungsi Badan Anggaran adalah 

untuk melakukan sinkronisasi hasil pembahasan setiap Komisi 

DPR terhadap alokasi anggaran untuk setiap fungsi, program, dan 

kegiatan serta rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. 

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, tidak diperlukan sebuah alat 

kelengkapan Badan Anggaran yang bersifat tetap sehingga susunan 

keanggotaan Badan Anggaran tidak perlu ditetapkan pada awal 

masa keanggotaan DPR, melainkan dapat diganti setiap tahun 

pembahasan APBN dengan anggota yang juga bergantian; 

Bahwa UU 27/2009 menyatakan Badan Anggaran merupakan salah 

satu alat kelengkapan DPR. Keanggotaan Badan Anggaran 

berdasarkan Pasal 105 pada pokoknya menentukan bahwa anggota 

Badan Anggaran merupakan anggota DPR dari setiap komisi yang 

dipilih oleh komisi. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran 

ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan 

dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan 

masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Sebuah 

komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-

masalah tertentu yang aktivitasnya berkaitan dengan fungsi-fungsi 

DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Dalam 
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menjalankan fungsi anggaran, setiap komisi akan membahas 

rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing komisi. Pada masa sidang 2009-2014, 

komisi yang memiliki kekhususan di bidang keuangan, 

perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan 

bukan bank adalah Komisi XI. Berkaitan dengan fungsi Badan 

Anggaran, Pasal 96 ayat (2) UU 27/2009 mengatur mengenai tugas 

komisi di bidang anggaran yang salah satunya adalah, 

“menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan 

Anggaran untuk sinkronisasi”. Dalam pembahasan APBN 

terutama yang berkaitan dengan pembahasan program dan kegiatan 

kementerian/lembaga, tidak hanya dibahas oleh Komisi XI, namun 

terkait juga dengan komisi lain, sehingga diperlukan pembahasan 

lebih lanjut di Badan Anggaran untuk melakukan sinkronisasi hasil 

pembahasan tersebut; 

Bahwa Pasal 107 ayat (1) menyatakan, Badan Anggaran DPR 

memiliki tugas:  

a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri 

untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara 

umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi 

setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan 

anggaran;  

b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah 

dengan mengacu pada usulan komisi terkait;  

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN 

bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan 

mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan 

Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, 

program, dan kegiatan kementerian/lembaga;  

d.  melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di 

komisi mengenai rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga;  

e.  membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan 

dengan APBN; dan  

f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan 

undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN.  

 

Dengan demikian, Badan Anggaran pada pokoknya bertugas 

melakukan sinkronisasi pembahasan anggaran yang dilakukan di 

setiap komisi. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian disempurnakan 

lagi di komisi untuk kemudian diserahkan kembali kepada Badan 

Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBN [vide Pasal 96 ayat 

(2) UU 27/2009]; 
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Pasal 96 UU 27/2009 yang mengatur mengenai tugas komisi dan 

Pasal 107 UU 27/2009 yang mengatur mengenai tugas Badan 

Anggaran terdapat perbedaan antara tugas dan fungsi dari Badan 

Anggaran dan komisi. Keberadaan Badan Anggaran merupakan 

salah satu alat kelengkapan yang memegang fungsi penting dalam 

penyelenggaraan fungsi anggaran DPR. Pembahasan rancangan 

anggaran di setiap komisi membutuhkan proses sinkronisasi 

melalui suatu badan yang beranggotakan perwakilan dari setiap 

komisi. 

Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih 

lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang,” 

merupakan dasar konstitusional pembentukan alat kelengkapan 

DPR yang ketentuan lebih lanjutnya termasuk tata cara 

persidangan dan alat kelengkapan, diatur dalam UU 27/2009. Pasal 

23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Rancangan undang-

undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah”, merupakan dasar konstitusional kewenangan DPR dalam 

menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN sebagai salah satu 

perwujudan fungsi anggaran DPR. Dalam menjalankan fungsi 

tersebut, DPR memerlukan alat kelengkapan, yang di antaranya, 

adalah komisi dan Badan Anggaran.  

Mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran, 

menurut Mahkamah, merupakan kebebasan dari pembentuk 

undang-undang untuk mengaturnya, karena konstitusi tidak 

mengatur apakah alat kelengkapan DPR termasuk Badan Anggaran 

harus bersifat tetap atau bersifat sementara (ad hoc). Oleh karena 

itu, menurut Mahkamah, Pasal 104 UU 27/2009 yang menentukan 

Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, 

begitupula mengenai pembentukan Badan Anggaran di awal tahun 

sidang merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang 

bersifat terbuka. Permasalahan penyimpangan atau praktik korupsi 

yang dilakukan oleh oknum anggota Badan Anggaran dalam 

membahas APBN, menurut Mahkamah, tidak ditentukan oleh sifat 

tetap atau tidak tetapnya Badan Anggaran tersebut;  

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil 

Pemohon mengenai konstitusionalitas sepanjang frasa “yang 

bersifat tetap” dalam Pasal 104 UU 27/2009 dan sepanjang frasa 

“pada permulaan masa keanggotaan DPR dan...” dalam Pasal 105 

ayat (1) UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum; 

 Kewenangan Badan Anggaran Membahas RUU APBN 

Kewenangan konstitusional DPR untuk membahas APBN 

diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, 

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
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negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah”. Pasal tersebut menegaskan dua hal, yaitu: 

Pertama, dalam sistem checks and balances yang dianut oleh UUD 

1945, hanya Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara, 

yang dapat mengajukan RUU APBN. Kedua, rancangan anggaran 

dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas oleh 

DPR bersama Presiden. Kewenangan DPR membahas rancangan 

APBN tersebut selain terkait dengan fungsi anggaran yaitu 

membahas rancangan anggaran dalam bentuk Rancangan Undang-

Undang juga terkait dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR;  

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya membahas RAPBN, DPR 

membentuk alat kelengkapan berupa komisi dan Badan Anggaran 

yang beranggotakan perwakilan dari setiap komisi. Fungsi utama 

Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi terhadap 

hasil pembahasan dari setiap Komisi. Pasal 107 ayat (1) huruf c 

UU 27/2009 menyatakan, “Badan Anggaran bertugas: ...c. 

membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama 

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada 

keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi 

anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan 

kementrian/lembaga.” Menurut Pemohon, frasa “membahas 

rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden” 

memberikan kesan seolah-olah Badan Anggaran diberikan 

kewenangan yang terlalu luas, yaitu membahas RAPBN, yang 

seharusnya kewenangan tersebut cukup dilaksanakan oleh DPR 

dan secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing komisi.  

Menurut Mahkamah, komisi dan Badan Anggaran merupakan alat 

kelengkapan DPR yang masing-masing tugasnya diatur dalam 

Pasal 96 dan Pasal 107 UU 27/2009. Hubungan antara komisi dan 

Badan Anggaran juga diatur dalam pasal-pasal tersebut sebagai 

berikut: 

1. Komisi bertugas menyampaikan hasil pembicaraan 

pendahuluan mengenai RAPBN, dan hasil pembahasan usul 

penyempurnaan RAPBN, alokasi anggaran untuk fungsi, 

program, dan kegiatan kementrian/lembaga, laporan 

keuangan negara dan pelaksanaan APBN kepada Badan 

Anggaran untuk sinkronisasi; [vide Pasal 96 ayat (2) huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 27/2009]; 

2. Komisi bertugas menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan 

Anggaran berdasarkan usul komisi dan komisi 

menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil 

pembahasan sebagai bahan akhir dalam penetapan APBN 

[vide Pasal 96 ayat (2) huruf f dan huruf g UU 27/2009];  
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3. Badan Anggaran bertugas menetapkan pendapatan negara 

bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi 

terkait; [vide Pasal 107 ayat (1) huruf b UU 27/2009];  

4. Badan Anggaran bertugas membahas RAPBN bersama 

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu 

pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah 

mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan 

kegiatan kementrian/lembaga. [vide Pasal 107 ayat (1) 

huruf c UU 27/2009];  

5. Badan Anggaran bertugas melakukan sinkronisasi terhadap 

hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan 

anggaran kementerian/lembaga. [vide Pasal 107 ayat (1) 

huruf d UU 27/2009];  

6. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang 

sudah diputuskan oleh komisi [vide Pasal 107 ayat (2) UU 

27/2009];  

Bahwa berdasarkan norma yang mengatur hubungan antara 

komisi dan Badan Anggaran tersebut, fungsi utama Badan 

Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait 

anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pasal 

107 ayat (2) juga membatasi alokasi anggaran apa saja yang dapat 

dibahas oleh Badan Anggaran, yaitu terbatas pada alokasi anggaran 

yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat 

apabila kemudian Badan Anggaran dianggap sebagai alat 

kelengkapan DPR yang kewenangannya melebihi komisi atau 

supra komisi. Pasal 23 UUD 1945 menentukan bahwa DPR 

memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN bersama Presiden, 

namun tidak menentukan seperti apa mekanisme yang dapat 

digunakan oleh DPR dalam pembahasan tersebut. Pembagian tugas 

pembahasan RUU, khususnya RAPBN kepada komisi dan Badan 

Anggaran merupakan mekanisme yang dipilih pembentuk Undang-

Undang dalam implementasi Pasal 23 UUD 1945 tersebut. Selama 

komisi dan Badan Anggaran yang dimaksud dalam Undang-

Undang tersebut merupakan alat kelengkapan DPR, dan 

pengesahan RAPBN menjadi APBN tetap dilaksanakan dalam 

rapat paripurna DPR maka norma Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 

27/2009 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak pula 

bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945; 

 Kewenangan DPR Membahas RAPBN Secara Rinci  
Persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab 

adalah seberapa rinci rancangan anggaran yang harus diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dan seberapa luas 

ruang lingkup kewenangan DPR dalam mengubah rencana 

anggaran yang telah diajukan oleh Presiden;  

Pasal 71 huruf (g) UU 27/2009 menyatakan, “DPR mempunyai 

tugas dan wewenang: ... g. membahas bersama Presiden dengan 
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memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan 

atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 

Presiden.” Menurut Mahkamah Pasal a quo sesuai dengan 

rumusan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Rancangan 

undang-undang anggaran dan pendapatan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah”. Pasal tersebut menentukan kewenangan DPR untuk 

membahas RAPBN bersama Presiden. Hal yang dipersoalkan oleh 

para Pemohon adalah berkaitan dengan seberapa rinci RAPBN 

harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dan disetujui 

DPR. Pengaturan mengenai seberapa rinci pembahasan RAPBN 

tersebut kemudian dinyatakan oleh Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003, 

dengan rumusan yang sama terdapat dalam Pasal 159 ayat (5) UU 

27/2009, yang menyatakan, “APBN yang disetujui oleh DPR 

terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, 

kegiatan, dan jenis belanja”; 

Dengan memperhatikan pembagian dan pembatasan kewenangan 

melalui sistem checks and balances yang telah dipertimbangkan 

oleh Mahkamah di atas, pada pokoknya penetapan APBN 

dilakukan oleh dua pemegang cabang kekuasaan yaitu oleh 

Presiden dan DPR. Kedua lembaga tersebut memiliki peran dan 

batasan kewenangan yang berbeda. Presiden mengajukan RAPBN 

sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang secara 

spesifik dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Sementara itu, 

DPR menjalankan fungsi anggaran, atau fungsi membahas dan 

menyetujui anggaran yang diajukan Presiden dan melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah disetujui 

bersama. Menurut Mahkamah, berdasarkan prinsip pembatasan 

kekuasaan, kewenangan DPR terkait APBN adalah:  

1) Membahas dan menyetujui bersama Presiden atas RAPBN 

yang telah diajukan Presiden; 

2) Mengawasi pelaksanaan APBN yang sudah disetujui 

bersama tersebut;  

Dengan demikian DPR secara konstitusional memiliki wewenang 

membahas dan menyetujui RAPBN. Pasal 159 ayat (5) UU 

27/2009 menyatakan, “APBN yang disetujui oleh DPR terperinci 

sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan 

jenis belanja”. Menurut ketentuan tersebut, pembahasan antara 

Presiden dan DPR dalam rangka persetujuan RAPBN meliputi unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Menurut 

Mahkamah, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan 

jenis belanja kementerian/lembaga dapat menimbulkan persoalan 

konstitusional apabila dilihat dari kewenangan konstitusional DPR 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Persoalan tersebut bersumber 

dari keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN yang terperinci 
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sampai dengan kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan 

yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya 

sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. 

Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh 

Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN.  

Menurut Mahkamah, selain itu, pembahasan terperinci sampai pada 

tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN 

merupakan implementasi program atas perencanaan yang 

merupakan wilayah kewenangan Presiden, karena pelaksanaan 

rincian anggaran sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta 

dinamika sosial ekonomi pada saat rencana tersebut di-

implementasikan. Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki 

kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai 

dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja maka pada saat itu DPR 

telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran 

dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran 

yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif. Menurut Mahkamah 

harus ada batasan mengenai rincian anggaran yang dapat dibahas 

atau selengkapnya oleh DPR. Selain itu, proses perencanaan 

anggaran adalah proses kerja yang sangat spesifik dan teknis, 

sehingga hanya dipahami secara mendetail dan terperinci oleh 

masing-masing penyelenggara negara tersebut; 

Menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan seluruh 

pertimbangan di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, agar 

kewenangan DPR tersebut sesuai dengan batas-batas yang 

ditentukan oleh konstitusi dalam proses pembahasan dan penetapan 

APBN, Mahkamah perlu memberi penafsiran konstitusional 

terhadap Pasal 107 ayat (1), Pasal 157 ayat (1) huruf c, dan Pasal 

159 ayat (5) UU 27/2009 serta Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah; 

 Konstitusionalitas Penundaan Pencairan (Pemberian Tanda 

Bintang) Anggaran oleh DPR 
Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 71 huruf g UU 

27/2009 yang menyatakan, “DPR mempunyai tugas dan 

wewenang: ... g. Membahas bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan 

atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 

Presiden”, dan Pasal 156 huruf a dan huruf b UU 27/2009 yang 

menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR 

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Pembicaraan 

pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam 

rangka menyusun perancangan APBN; b. Pembahasan dan 

penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan 
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undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh 

Presiden”. Implementasi ketentuan tersebut, ditafsirkan oleh DPR 

dengan melakukan praktik pemblokiran atau pemberian tanda 

bintang terhadap mata anggaran kementerian/lembaga sehingga 

penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Menurut Pemohon hal ini terjadi karena adanya pembahasan mata 

anggaran setelah rapat paripurna penetapan RAPBN ditetapkan 

menjadi Undang-Undang APBN; 

Bahwa sesuai dengan pembagian kewenangan antara 

Presiden dan DPR dalam penyelenggaraan APBN seperti yang 

telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, kewenangan 

DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah terbatas pada 

persetujuan dan pengawasan anggaran. Meskipun UU 27/2009 

tidak secara eksplisit mengatur mengenai proses pembahasan dan 

penetapan RAPBN menjadi APBN di dalam Badan Anggaran 

maupun di dalam rapat paripurna, pengaturan tentang proses 

pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN tidak 

dibenarkan untuk menyalahi prinsip pembatasan kewenangan DPR 

dalam prinsip checks and balances yang dianut oleh konstitusi. Hal 

ini penting untuk menjamin adanya keseimbangan antara 

kekuasaan legislatif dan eksekutif sesuai dengan porsi masing-

masing. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) 

anggaran pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata 

anggaran tersebut tidak mendapat otorisasi untuk digunakan sudah 

masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, 

dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan oleh DPR 

yang dimaksud oleh UUD 1945.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk adanya kejelasan 

dan ketegasan mengenai kewenangan DPR ketika 

menyelenggarakan fungsinya dalam penyusunan dan penetapan 

APBN maka Undang-Undang, dalam hal ini UU APBN, harus 

secara tegas menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran 

tertentu dengan tanpa persyaratan seperti dengan melakukan 

penundaan pencairan (pemberian tanda bintang). Dengan adanya 

persyaratan dalam pencairan APBN, sangat berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Pasal 

71 huruf (g) UU 27/2009 yang menyatakan, “DPR mempunyai 

tugas dan wewenang: g. Membahas bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan 

atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 

Presiden” dan Pasal 156 huruf a dan huruf b UU 27/2009 yang 

menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR 

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Pembicaraan 

pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam 

rangka menyusun perancangan APBN; b. Pembahasan dan 
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penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan 

undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh 

Presiden;” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, 

“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN 

diundangkan menjadi UU APBN”. Dengan demikian, permohonan 

Pemohon a quo beralasan menurut hukum; 

 Konstitusionalitas Proses dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Perubahan APBN oleh DPR 

Menurut Pemohon, ketentuan mengenai Perubahan APBN 

(APBN-P) yang diatur dalam Pasal 161 UU 27/2009, berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar 

prinsip APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena 

pembahasan APBN-P dilakukan dalam proses yang berbeda 

dengan pembahasan APBN;  

Perubahan terhadap APBN yang terjadi di pertengahan 

tahun anggaran menurut Mahkamah merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari karena dalam satu tahun anggaran terdapat 

kemungkinan perubahan terhadap kondisi perekonomian, baik 

secara nasional maupun global yang dapat mempengaruhi 

pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja negara. Faktor yang 

dapat mendasari perubahan ini dinyatakan dalam undang-undang 

dalam bentuk: i) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat 

signifikan; ii) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan 

[vide Pasal 161 ayat (1) UU 27/2009]. Selanjutnya Pasal a quo 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perubahan asumsi 

ekonomi makro yang sangat signifikan yaitu berupa prognosis: i) 

penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di 

bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau ii) deviasi asumsi 

ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi 

yang telah ditetapkan [vide Pasal 161 ayat (2) UU 27/2009]. 

Adapun yang dimaksud dengan perubahan postur APBN yang 

sangat signifikan yaitu berupa prognosis: i) penurunan penerimaan 

perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah 

ditetapkan; ii) kenaikan atau penurunan belanja 

kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu 

yang telah ditetapkan; iii) kebutuhan belanja yang bersifat 

mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau iv) 

kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit 

APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah 

ditetapkan [vide Pasal 161 ayat (3) UU 27/2009];  

Selain itu, ketentuan mengenai perubahan APBN juga 

diatur dalam Pasal 156 huruf c angka 2 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa salah satu tugas DPR adalah melakukan 

pembahasan mengenai penyesuaian APBN dengan perkembangan 

dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan 

atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: i) 
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perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi 

yang digunakan dalam APBN; ii) perubahan pokok-pokok 

kebijakan fiskal; iii) keadaan yang menyebabkan harus 

dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, 

antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau iv) keadaan yang 

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan [vide Pasal 

156 huruf c angka 2 UU 27/2009];  

Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengatur mengenai 

alasan dan proses perubahan terhadap APBN dalam bentuk 

penetapan APBN-P, namun demikian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 

secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan 

keuangan negara dalam bentuk APBN adalah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpegang pada prinsip 

konstitusi tersebut maka perubahan APBN di tengah tahun 

anggaran adalah konstitusional selama bertujuan untuk 

kepentingan kemakmuran rakyat;  

Mengenai proses perubahan APBN dalam bentuk 

penetapan APBN-P, pada prinsipnya harus berlaku sama 

sebagaimana halnya APBN, sehingga penetapan APBN-P haruslah 

dalam bentuk Undang-Undang. Proses ini diatur dalam Undang-

Undang yang menyatakan bahwa perubahan APBN dilakukan oleh 

Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. 

Apabila tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau 

perubahan postur APBN yang sangat signifikan, pembahasan 

perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan 

pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah 

[vide Pasal 161 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2009]. Menurut 

Mahkamah, apabila hanya mengenai pergeseran anggaran antarunit 

organisasi dan antarprogram maka hal tersebut tidaklah diperlukan 

perubahan APBN dalam bentuk perubahan Undang-Undang APBN 

karena tidak menambah, atau mengurangi pagu anggaran. Dengan 

demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 161 UU 27/2009 

tidak beralasan menurut hukum; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala 

ketentuan dalam UU 17/2003 dan UU 27/2009 yang didalamnya 

memuat  frasa “kegiatan dan jenis belanja“ harus dimaknai sama 

dengan pasal atau ketentuan yang telah dipertimbangkan 

sebelumnya; 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan 

mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 
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 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

yaitu:  

1. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Sehingga sejak Putusan Mahkamah 

Konstitusi ini berbunyi menjadi: 

2. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara selengkapnya menjadi, “APBN yang 

disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, 

fungsi, dan program”;  

 

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu: 

1. Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada 

lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan 

menjadi UU APBN”;  

2. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang- 

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.  

3. Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “... c. 

membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama 

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu 

pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai 

alokasi anggaran untuk fungsi, dan program 

kementerian/lembaga”;  
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4. Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU 

APBN diundangkan menjadi UU APBN”;  

5. Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 

huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

6. Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “... c. 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran 

anggaran antarunit organisasi; dan/atau”;  

7. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang- 

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

8. Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “... c. 

rincian unit organisasi, fungsi, dan program”;  

9. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

10. Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “... (5) APBN yang 

disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, 

fungsi, dan program”;  
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Berdasarkan uraian pada BAB III huruf a dan b di atas dapat 

diambil sebuah kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

memerintahkan DPR maupun Presiden untuk membentuk undang-undang 

baru akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi 

hanya menilai, menguji dan memberikan penafsiran  konstitusionalitas 

atas undang-undang tertentu yang diduga melanggar hak konstitusional 

seseorang atau setidak-tidaknya berpotensi menurut penalaran yang wajar 

dapat dipastikan akan dapat melanggar hak konstitusional seseorang, tetapi 

berdasarkan Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011, telah 

menjadi sebuah kewajiban bagi DPR maupun Presiden untuk membentuk 

undang-undang baru akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

secara tegas menyatakan bahwa konstitusionalitas norma dan atau pasal 

dan atau ayat dan atau frasa dalam undang-undang tertentu telah 

bertentangan dengan UUD 1945, mengingat bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi merupakan putusan yang erga omnes. 

 

B. 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 

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa “Mahkamah 
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Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan Pasal 

24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. 

Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan lainnya yang lazim 

mengenal adanya upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusan 

suatu badan peradilan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

dikenal ada upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap putusan 

Makamah Konstitusi, misalnya banding, kasasi ataupun, peninjauan 

kembali. 

Putusan Mahkamah Konsitusi memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga 

sejak diucapkan dalam sidang pleno, putusan Mahkamah Konstitusi wajib 

ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, 

maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan 

peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften) 

namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatu 

kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

undang-undang) selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-

undang yang bersangkutan (revisi) atau “legislative review”, dapat pula 

dilakukan melalui putusan Mahkamah Konsitusi atas Permohonan 
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pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara 

materiil (judicial review). 
188

 

Seperti yang telah disampaikan dalam BAB II dalam sub BAB F 

Pengujian undang-undang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam: 

secara formil “formele toetsing recht” yaitu pengujian terhadap undang-

undang yang berkaitan dengan proses atau cara pembentukan undang-

undang yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, sedangkan pengujian materiil “materieele toetsing recht” ialah 

pengujian terhadap undang-undang yang terkait dengan materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap oleh Pemohon 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang 

Putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam Rapat Permusyawaratan 

Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim 

dan dibacakan/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang 

dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim.  Amar putusan 

Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian undang-undang 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dapat berbunyi sebagai berikut:
189

 

a) “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, 

dalam hal permohonan tidak dapat memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003; 

b) “Mengabulkan permohonan Pemohon”, “Menyatakan bahwa 

materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang 

dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”, “Menyatakan bahwa materi 

muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang 

dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam 

hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat 

(2), ayat (3) dan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003; 

c) “Mengabulkan permohonan Pemohon”, “Menyatakan bahwa 

pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 

“Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak memenuhi 

kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 

d) “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”, dalam hal 

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun 

materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud 

Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 

  

Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi selain 

membuat putusan, juga mengeluarkan ketetapan dalam hal:
190

 

1. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk mengadilinya, yang amar putusannya 

berbunyi “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 

mengadili permohonan Pemohon”; atau 

2. Pemohon menarik kembali permohonannya, yang amar 

putusannya berbunyi “Mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk menarik kembali permohonannya”, “Menyatakan 
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permohonan Pemohon ditarik kembali”, “Memerintahkan 

kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali 

permohonan Pemohon dalam Buku Register Perkara 

Konstitusi”.  

 

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-

undang yang mengabulkan permohonan Pemohon yang amar putusannya 

menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

tidak berarti Mahkamah Konstitusi mencabut/mengubah materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau undang-undang secara 

keseluruhan yang telah diuji karena Mahkamah Konstitusi tidak 

mempunyai kewenangan “legislative review” tehadap undang-undang. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada menjatuhkan 

putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak lagi 

mempunyai kekuatan hukum mengikat “buiten effect stellen” atau “not 

legally binding”, sehingga materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

undang-undang atau undang-undang yang diuji secara keseluruhan 

kehilangan kekuatan hukum mengikat sebagai kaidah (rechtsnorm).
191

 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konsitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap 
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keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konsitusi yang 

bersifat prospektif ke depan (forward looking), bukan berlaku ke belakang 

atau surut ( backward looking) . Artinya, undang-undang yang diuji oleh 

Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang 

menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Putusan Mahkamah Kontitusi 

yang mengabulkan atas permohonan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat 

„declaratoir contitutive”, dimana dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengabulkan permohonan atas pengujian undang-undang 

dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan hukum yang sudah 

ada, sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 

permohonan pengujian undang-undang, Hakim Konstitusi dapat 

menciptakan hukum yang baru “negative legislator”. Mengingat 

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut 

undang-undang baik sebagian maupun materi muatan secara keseluruhan 

dan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “declaratoir”, 

maka agar putusan tersebut ditaati dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, dalam undang-undang ditentukan putusan Mahkamah 

Konstitusi harus dimuat dalam Berita Negara republik Indonesia.
192
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Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar 

putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon mempunyai 

akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang yang diuji tersebut menjadi tidak mempunyai lagi kekuatan hukum 

mengikat selaku norma hukum, karena bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, 

sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut menjadi 

tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan, sehingga undang-undang 

tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sebagian normanya tidak berlaku 

atau tidak boleh diberlakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah 

Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan putusan yang 

bersangkutan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua 

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon 

dapat langsung dilaksanakan (excecutable), karena untuk pelaksanaan 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut 

dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan, 

sehingga jika dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas 
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pengujian undang-undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat 

dilaksanakan “excecutable”; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut 

dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-

undang yang bersangkutan. 

 

Sebagai contoh, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memerlukan tindak lanjut, antara lain:
193

 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-

I/2003 tanggal 1 Desember 2004 atas pengujian Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang 

menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan secara keseluruhan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Ini diperlukan tindak lanjut dengan 

pembentukan Undang-undang ketenagalistrikan yang baru. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 

tanggal 7 Desember 2006 atas pengujian Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap kedua 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-

undang harus membentuk undang-undang baru, karena seluruh 

materinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sebagai undang-undang. Selain kedua putusan 

Mahkamah tersebut, terdapat contoh yang menarik untuk 

dikaji, karena walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

menyatakan secara keseluruhan materi tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, akan tetapi tindak lanjutnya harus 

membutuhkan undang-undang baru yaitu: Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 012, 016,019/PUU-IV/2006 tanggal 19 

Desember 2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK), putusan ini telah ditindak lanjuti oleh 

Pemerintah dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2007 tanggal 23 Juli 

2007 atas pengujian Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat 
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(2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Dearah mengenai “calon perseorangan 

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, 

putusan ini telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Dearah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang 

berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, 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 secara yang tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Tindak lanjut 

atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Tindak lanjut atas putusan 

Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

kekosongan hukum”. 

Pembentukan atau perubahan undang-undang sebagai konsekuensi 

yuridis putusan atas Mahkamah Konstitusi apabila Presiden atau DPR 

beranggapan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tertentu dapat 

mengakibatkan kekosongan hukum atau untuk mengatasi keadaan luar 
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biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya 

yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-

Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang 

khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum.
194

 Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan “Perencanaan penyusunan 

Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas” , kemudian ditentukan 

dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

“Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun 

Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada 

DPR disusun berdasarkan Prolegnas”. Dari kedua ketentuan tersebut 

dapat ditegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus melalui 

perencanaan sebagaimana dituangkan dalam Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas).  

Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011  

dinyatakan: 

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri 

atas: 

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah 

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan 

e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang. 
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(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan 

Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 

bencana alam; dan 

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat 

disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legislasi dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 

2011 tersebut, secara yuridis Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah 

dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-

Undang perubahan karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dapat 

dijadikan landasan filosofis dan yuridis dalam konsideran menimbang 

pada rancangan undang-undang yang merupakan tindak lanjut dari putusan 

Mahkamah Konstitusi. Di samping hal tersebut, norma hukum yang secara 

tegas dinyatakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tidak boleh diatur dan dituangkan kembali dalam undang-undang yang 

dibentuk. Materi undang-undang tersebut harus merupakan penjabaran 

atau pelaksanaan dari putusan atau jiwa/semangat yang terkandung di 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk 

mengidentifikasi materi/norma yang terkandung di dalam putusan 

Mahkamah Kontitusi, pembentuk undang-undang harus memahami 
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pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang 

melatarbelakangi pertimbangan yang menjadi dasar putusan.
195

 

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konsitusi, ditegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus 

memuat: 

a. kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. dentitas pihak; 

c. ringkasan permohonan; 

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 

persidangan; 

e. pertimbangan yang menjadi dasar putusan; 

f. amar putusan; dan 

g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.  

 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum yang 

dijadikan dasar untuk mengambil putusan diuraikan secara rinci mengenai 

teori-teori hukum atau pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan 

materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji, 

serta memuat argumen Mahkamah Konsitusi terhadap pokok permohonan 

yang dihubungkan dengan konsitusionalitas suatu materi muatan ayat, 

pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, di 

dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk mengabil putusan, 

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap materi muatan 
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ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dengan pendekatan konsitusionalitas, Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukumnya memberikan argumentasi terhadap materi muatan 

ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji dikomparasikan 

dengan teori-teori hukum atau pendapat ahli, penafsiran materi muatan 

ayat, dan/pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dengan mengkaitkan “original intens” atas materi yang 

terkandung, baik dalam dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang yang sedang diuji, 

sehingga dapat diputuskan apakah muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari 

undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.
196

 

Apabila kita cermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

yang memuat teori-teori hukum atau pendapat-pendapat ahli, tafsir dari 

materi muatan ayat, dan/pasal dari Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta argumen Mahkamah Kontitusi, kita 

dapat menemukan suatu kaidah di dalam materi muatan ayat, pasal 

dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji memiliki konstitusionalitas 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau tidak. Dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut selain 

melibatkan instansi terkait, praktisi, dan akademisi/ahli, juga didukung 

                                                             
196

 Ibid 



183 

 

berbagai bahan dan data yang terkait dengan materi yang akan diatur baik 

berupa naskah akademik, literatur, makalah, hasil penelitian, hasil kajian, 

peraturan perundang-undangan, maupun putusan Mahkamah Konstitusi 

yang bersangkutan.
197

 

Pembentuk undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat 

maupun Pemerintah, khususnya perancang peraturan perundang-undangan 

“legislative drafter” dalam menyusun rancangan undang-undang akibat 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mememperhatikan 

putusan Mahkamah Konsitusi yang terkait. Hal ini dimaksudkan, agar 

undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga materinya tidak 

bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dengan demikian, dalam pembentukan undang-undang akibat 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi 

harus dipakai sebagai bahan acuan atau pedoman untuk menentukan 

konstitusionalitas rancangan undang-undang yang disusun, sehingga dapat 

dihindari adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
198

 

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membuat 

Putusan Yang Bersifat Negative Legislature Ke Positive Legislature; 

Mahfud MD menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, 

MK memiliki rambu-rambu yang harus ditaati, seperti putusan MK tidak 
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boleh berisi norma yang bersifat mengatur (positive legislature), MK tidak 

boleh memutus yang melebihi permohonan (ultra petita) yang mengarah 

pada intervensi ke dalam bidang legislasi, putusan yang dapat dinilai 

melanggar asas larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya (nemo 

judex in causa sua), putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang 

didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan 

Undang-Undang yang lain, serta dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum (PHPU) MK hanya berwenang memutus perselisihan atau 

kesalahan rekapitulasi penghitungan suara.
199

 

Di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip 

pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang tidak dapat di 

intervensi oleh lembaga negara lain (lembaga yang independen) seperti 

DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam menentukan Undang-

Undang, dan Pemerintah dalam menjalanan kekuasaan eksekutif sebagai 

kekuasaan pelaksana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

memberikan atribusi pembuatan Undang-Undang kepada DPR dan 

pengesahannya kepada Presiden. Dampak dari dikeluarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang kepada DPR 

adalah segera melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang yang 

telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi suatu 

kekosongan hukum. Dengan diubahnya suatu peraturan perundang-
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undangan maka juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap 

aturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

lembaga eksekutif merupakan materi muatan delegasian dari Undang-

Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.
200

 

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang produk 

politik dari DPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga 

ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi suatu 

kekosongan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai 

positive legislator.
201

 

Salah satu bentuk penegakkan hukum ketatanegaraan yang 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-

Undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada 

suatu Undang-Undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna 

mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya 

berdampak pada pemohon dan /atau termohon saja melainkan berdampak 

pada masyarakat luas mengingat sifat putusan erga omnes (mengikat dan 

harus dipatuhi oleh setiap warga negara) yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi.
202

 

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative 

(meniadakan undang-undang) dan positive (menciptakan suatu keadaan 
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hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi 

bersifat negative ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang 

bersifat self executing, final and binding maka eksekutor terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip check and 

balances untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan terjadi 

kekosongan hukum, yang akan berdampak juga pada aturan pelaksaan 

pada Pemerintah, apabila suatu Undang- Undang berubah secara otomatis 

aturan pelaksaannya pun berubah.
203

 

Secara yuridis normatif 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 menurut penulis adalah melakukan pelanggaran 

terhadap undang-undang karena dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 

12 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur 

dengan Undang-Undang berisi tentang, salah satunya tindak lanjut atas 

Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pada kenyataannya tidak semua 

putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan pembentukan 

undang-undang (legislative review) atau dengan kata lain Presiden maupun 

DPR tidak memiliki konsekuensi yuridis mengikat/ memaksa apapun 

terhadap seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan 

yang telah diputuskan, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-
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Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, karena pada kenyataannya 

masih banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan materi 

muatan suatu pasal/ ayat tertentu atau frasa dalam suatu pasal/ ayat tertentu 

bertentangan dengan UUD 1945 yang belum ditindak lanjuti oleh Presiden 

maupun DPR. Sebenarnya secara terminologi gramatikal dapat dimaknai 

bahwa frasa “harus” dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 

merupakan sebuah keharusan dan kewajiban kepada DPR maupun 

Presiden untuk membuat/ membentuk/ menyusun dengan undang-undang 

baru akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan 

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

Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa Pasal 10 ayat (1) 

UU No. 12 Tahun 2011 tersebut merupakan sebuah kepastian hukum. 

Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 

1945 yang biasa disebut sebagai “the founding fathers” bangsa ini 

menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum 

(rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan semata (Machtsstaat). 

Penyebutan kata “rechtsstaat” dan “machtsstaat” di sini menunjukkan 

bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau 

“rechtsstaat” di Jerman. Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri 

rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian 

kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. AV 
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Dicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakni 

adanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) 

“due process of law”. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman 

sekarang, maka ciri-ciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl dan 

Dicey itu digabungkan dan pada umumnya diterima para akademisi hukum 

sebagai ciri dari negara hukum modern. Penekanan terhadap due process 

of law sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa 

tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus 

didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus 

didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan 

ketentuan-ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat 

keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. 

Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut 

selera penyelenggara kekuasaan Negara.
204

 

Berdasarkan eksplikasi di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa tidak ada konsekuensi yuridis normatif yang memaksa DPR 

maupun Presiden apabila tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tetapi apabila tidak 

mempertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi maka Presiden maupun 

DPR dapat dimaknai telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d 

UU No. 12 Tahun 2011. 
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Dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2014  latar belakang dan 

tujuan penyusunan undang-undang tersebut adalah 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 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

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.
205

 Bahwa dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2014 

tersebut tentang latar belakang dan tujuan penyusunan undang-undang hal 

ini telah sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf a UU No. 12 tahun 2011. 

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 tersebut dimaksudkan bertujuan 

mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih 

                                                             
205

 Penjelasan UU No. 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



190 

 

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

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. Berdasarkan landasan filosofis 

pembentukan UU  No. 17 Tahun 2014 dalam Penjelasan undang-undang 

tersebut menyatakan bahwa 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. 
206

 

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 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
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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.Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan 

Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan 

kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and 

balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan 

yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sejalan dengan pemikiran di 

atas serta untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, 

efektif, dan akuntabel, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014  memperkuat 

dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-

undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai 

ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan 
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Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik 

sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR.
207
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