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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

  Pengujian tentang UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (UU MD 3) dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara terhadap 

UUD NKRI 1945 adalah terdapat pasal-pasal membahas kewenangan Badan 

Anggaran DPR RI kewenangan Badan Anggaran DPR RI terlalu meluas dalam 

membahas dan menetapkan APBN bersama pemerintah. Berdasarkan pasal 23 

ayat (1) UUD NKRI 1945  

“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”.  

 Selanjutnya penjelasan umum poin 6 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan negara disebutkan bahwa Anggaran adalah alat akuntabilitas, 

manajemen, kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi 

anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan 

negara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 terdapat 

fungsi APBN yang sangat strategis yang menentukan berjalan atau tidaknya 

penyelenggaraan sebuah negara menjadikan proses pembahasan hingga 

penetapan APBN haruslah mengacu kepada kepentingan publik yang luas, 

yakni untuk mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan untuk sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 

1945 APBN harus benar-benar dialokasikan tepat sasaran demi kemakmuran 

rakyat, oleh karena itu norma-norma yang mengatur proses yang menimbulkan 

potensi penyimpangan APBN seperti kebocoran APBN haruslah dikoreksi 

karena bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Maka beberapa orang yang 

telah dirugikan hak konstitusionalnya dan dan mengatasnamakan sebagai Tim 

Penyelamat Keuangan Negara mengajukan judicial reviewatau pengujian ke 

Mahkamah Konstitusi tentang UU Keuangan Negara dan UU MD 3 terkait 

kewenangan Badan Anggaran RI karena dalam UU Keuangan Negara dan UU 

MD 3 membuka ruang terjadinya penyelewengan, penyimpangan atau potensi 

penyimpangan, termasuk korupsi dalam APBN, sebagai berikut : 

1. Keberdaan Badan Anggaran pada pasal 104 yang frase “yang bersifat 

tetap”dan pasal 105 ayat (1) sepanjang frase “pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan” UU MD 3 bertentangan pasal 23 ayat (1) UUD 

NKRI 1945 bahwa fungsi anggaran DPR telah dimanfaatkan sebagai lahan 

bancakan bagi anggota-anggota DPR tetentu diakibatkan kewenanganya 

yang berlebihan dalam fungsi anggaran. Kewenangan yang berlebihan itu 

KPK telah memproses sejumlah anggota Badan Anggaran DPR RI dalam 

kasus tindak pidana korupsi terkait kewenangan pembahasan anggaran 

DPR RI diantaranya M. Nazaruddin, Angelina Patricia Sondakh, Wa ode 

Nurhayati, Zulkarnaen Djabar dan lain-lain. Bahwa menurut Pemohon, 

tugas pada pasal 107 ayat (1) huruf c UU MD 3 adalah tugas yang 

berlebihan dimiliki oleh Badan Anggaran RI karena pembahasan 
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rancangan UU APBN bersama presiden telah dilakukan dan dibagi habis 

pada komisi-komisi yang ada di DPR RI bersama Kementrian/Lembaga 

terkait sesuai dengan proses Pembahasan dan Penetapan APBN 

berdasarkan UU MD 3. Fungsi penganggaran APBN Indonesia menjadi 

masalah disebabkan tidak diatur secara jelas fungsi-fungsi tersebut dengan 

tegas. Kewenangan DPR untuk ikut menentukan mata anggaran dari hulur 

hingga hilir sudah tidak lagi masuk ke dalam fungsi penganggaran dan 

kontrol yang lumrah dalam sistem presidensial sebagai fungsi. 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 setian tahun pembahasan APBN dengan anggota yang juga 

bergantian.  

2. Kewenangan DPR untuk membahas APBN secara terinci (“satuan 3”) ini 

dalam pasal 157 ayat (1) UU MD 3 huruf c sepanjang frase “rincian”yang 

berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan korupsi, sehingga 

bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945. Selanjutnya 

kewenangan DPR pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 

2003 dan pasal 159 ayat (5) UU MD 3 mengandung ketidakpastian hukum, 

sehingga bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945. 

Rumusan pasal UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 adalah “APBN 

yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 
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program, kegiatan, dan jenis belanja”. Pasal 157 ayat (1) huruf c UU MD 3 

: 1 

“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.”  

 

   Berdasarkan hal ini DPR yang mempunyai tiga fungsi yang sangat luas, 

yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga 

memiliki kewenangan dan tugas yang kompleks. Aspek tugas dan wewenang 

yang kompleks waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan pembahasan 

rancangan UU APBN, dan kompetensi anggota DPR, maka pembahasan 

anggaran yang sangat terinci adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan 

DPR. Karena DPR tidak mampu membahas seluruh anggaran secara terinci, 

maka potensi yang dibahas terinci hanyalah anggaran yang terkait dengan 

kepentingan anggota DPR bukan kepentingan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 

1945, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan yaitu dapat memicu 

praktik calo anggran dan korupsi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 

35/PUU-XI/2013 bahwa keterbatasan DPR terlihat dari molornya pembahasan 

rincian anggaran setiap tahunnya sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
1 Rangkuman penulis dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 
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Tabel 1: Pembahasan Rincian Anggaran 

Tahun 

anggara

n  

Rapat 

paripurna 

pengesahan 

APBN 

Batas waktu penyelesaian rincian 

APBNP 

2010 

3 Mei 2010 Pasal 16c UU NO.APBNP 2010:15mei 

2010 

APBNP 

2011 

22 Juli 2011 SE-442/MK.02/2011:16 Agustus 2011 

APBNP 

2011 

26 Oktober 

2010 

Se-676/MK.02/2010:12 November 

2010 

APBNP 

2012 

28 ktober 

2011 

SE-01/MK.2/2011: 14 November 2011 

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 2 

Rincian anggaran di kolom 3 tabel diatas masih mungkin diundur untuk jangka 

waktu yang tidak pasti. Hal ini terlihat dari praktik pemblokiran/perbintangan 

anggaran DPR. Pemberian tanda bintang oleh DPR pada dasarnya menciptakan 

ketidak pastian hukum dalam penentuan mata anggaran dalam APBN. 

  Pengaturan mengenai Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan 

DPR yang bersifat tetap tertuang Pasal 104 Undang-Undang No. 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Badan Anggaran salah satu alat 

kelengkapan DPR dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR, 

DPRD pasal 81 ayat (1) huruf e. Adapun tugas Badan Anggaran tertuang 

dalam pasal 107 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. Mengenai tugas Badan Anggaran yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terdapat 

permasalahan yaitu pencurian uang rakyat, ragam motif dilakukan oleh para 

                                                             
2Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 35/PUU-XI/2013 hal 36 
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politisi melalui kewenangan yang terkesan konstitusional. Kasus Wisma Atlet, 

Kemendiknas, Pengadaan Al-Qur’an, DPID, PLTS, dan lainnya merupakan 

rangkaian kasus yang menggunakan lembaga negara sebagai ladang subur 

pencurian uang rakyat.3 Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Melalui fungsi anggaran (budgeting function) dilaksanakan dalam Badan 

Anggaran DPR RI, DPR leluasa memainkan pelbagai proyek yang berkaitan 

dengan kepentingan individu, keluarga, maupun partainya atas nama 

kewenangan konstitusional tersebut. Kondisi permasalahan anggaran di DPR 

Indonesia bisa juga terkait dengan pemerintah yang bergantung kepada koalisi 

partai yang berada di parlemen. Pemerintah tidak mampu tegas terhadap 

penyimpangan yang dilakukan oleh partai sendiri dan partai koalisi dalam 

pengelolaan anggaran. Akibatnya, terjadi “main mata” antara eksekutif dan 

legislatif dalam pengelolaan anggaran. Apalagi terdapat aturan Undang-

Undang yang memudahkan terjadinya kejahatan manipulasi Anggaran. 

  Anggaran Pendapatan Belanja (APBN-fungsi anggaran) yang disahkan 

melalui sebuah Undang-Undang (fungsi legislasi) membuka ruang bagi DPR 

memainkan politik transaksi kepentingan rakyat. Pembentukan Badan 

Anggaran DPR telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk 

mengirimkan utusanya mencari dana bagi brankas partai. Apalagi dikuatkan 

pula dengan kewenangan untuk menentukan hingga “satuan 3” yang 

menyebabkan anggota DPR dapat menentukan dari hulu hingga hilir proyek 

                                                             
3http://www.antikorupsi.org/id/content/perkembangan-uji-materi-pembubaran-banggar-dpr 

diakses pada tanggal 25 maret 2014 

 

http://www.antikorupsi.org/id/content/perkembangan-uji-materi-pembubaran-banggar-dpr
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negara. Kewenangan dalam ketentuan pasal 157 ayat (1) dan pasal 159 ayat (5) 

huruf c UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR, DPRD, dan pasal 

15 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewenangan 

DPR melalui Undang-Undang itu jauh dari misi konstitusionalnya untuk 

memperjuangkan anggaran berbasis “semangat kerakyatan”. Bahkan pasal-

pasal dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan semangat yang 

dikehendaki oleh pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945. Untuk itu agar proses 

penganggaran keuangan negara dapat berlandaskan semangat kerakyatan 

daripada kepartaian, maka dilakukan pengujian UU (judicial review) UU No. 

27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR, DPRD dan UU 17 Tahun 2003 

Keuangan Negara oleh Tim Advokasi Penyelamat Keuangan negara ke 

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24 C ayat 

(1) UUD NKRI 1945  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terkhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.  

 

  Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi 

(the guardian of constitusion). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi 

atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitusional), maka 

Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan 

Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. Mahkamah 

Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan 

pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar kesesuaian dengan nilai-nilai 
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konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang merupakan tafsir satu-

satunya (the sole interpreter of constitusion) yang memiliki kekuatan hukum. 

Sehingga pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi 

tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohon 

pengujian penafsiran ini adalah Undang-Undang keuangan negara, Undang-

Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap 

pasal 23 UUD NKRI 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.  

  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 mengabulkan uji 

materiil Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

terdapat dalam pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

pasal 107 ayat 1 huruf c, pasal 156 huruf a dan huruf b, pasal 156 huruf c 

angka 2, pasal 157 ayat 1 huruf c, pasal 159 ayat 5, pasal 71 huruf g. Adapun 

isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. Putusan 

Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pasal 104, pasal 105 ayat (1) 161 

ayat (4) dan (5), pasal 161 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD.  Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

beberapa pihak menyambut baik dengan dikabulkan putusan Mahkamah 

Konstitusi yang memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR RI. Tetapi ada 
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perbedaan pendapat yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berbau 

kompromi karena putusan tidak mengabulkan pembubaran Badan Anggaran 

ketika fungsi anggaran hingga satuan 3 dihapuskan4. Menurut wakil Ketua 

Komisi XI DPR RI Ahsanul Qosasih berpendapat bahwa Banggar (Badan 

Anggaran) kerjanya hanya berapa bulan saja dalam setahun, dimana Januari 

hingga Mei tidak ada kegiatan. Mereka efektif bekerja pada bulan Juni hingga 

September, jadi hanya sekitar empat bulan saja. Artinya tidak masalah kalau 

Banggar dibuat Ad hoc saja. Badan Ad hoc tersebut bisa dibentuk setiap tahun 

dan anggotanya harus diganti-ganti dan tidak perlu orang itu-itu saja, “Jangan 

sampai anggota Banggar tersebut ada anggapan dipersiapkan untuk mencari 

uang untuk kepentingan partai masing-masing”.5 

 Melihat permasalahan yang diajukan oleh para pemohon dan diputuskan 

oleh Mahkamah Konstitusi dengan No. 35/PUU-XI/2013, penulis ada yang 

tidak sependapat dengan dikabulkan putusan MK tersebut terkait kebocoran 

APBN alasan dari para pemohon kewenangan dalam UU telah menyebabkan 

penyelewengan kewenangan akibat dari kewenangan yang ada dalam UU 

Keuangan Negara dan MD 3 terlalu luas, mengingat permasalahan anggaran 

memang sering dibahas akibat ada kongkalikong oknum DPR dengan pebisnis 

yang ingin meraup keuntungan. Akan tetapi, kebocoran anggaran menurut 

penulis bukan dari melebarnya pasal pada UU tetapi dari oknum Badan 

Anggaran DPR yang sengaja ingin meraup keuntungan. Karena ditinjau dari 

                                                             
4 Rina Atriana, 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Pangkas Kewenangan Badan Anggaran DPR 

Berbau Kompromihttp://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-

wewenang-banggar.html detik.news. diakses pada tanggal  11 oktober 2014 
5 Masfardi, 2014, Politik Dan Hukum, http://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-

keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html diakses pada tanggal  11 oktober 2014 

http://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html
http://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html
http://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html
http://infopublik.org/read/80732/-dpr-sambut-positif-keputusan-mk-kurangi-wewenang-banggar.html
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pasal 23 ayat (2) DPR dan Presiden mempunyai kewenangan membahas UU 

RAPBN menjadi APBN dengan memperhatikan pertimabnagan DPD. Karena 

melihat ada yang tidak kesetujuan putusan MK peulis ingin mendalami lebih 

mendalam apakah putusan tersebut telah sesuai dengan dasar pertimbangan 

hukum MK dan implikasinya dari putusan tersebut. Mengenai putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 penulis tertarik untuk membahas 

lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, dan setelah putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 menimbulkan beberapa implikasi 

dari putusan tersebut mengenai pasal-pasal yang membahas kewenangan 

Badan Anggaran DPR RI terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009 MPR, DPR, 

DPD dan DPRD dan UU No. 17 tahun 2003 Keuangan dan Negara dalam 

penulisan tugas akhir hukum tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang 

MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara 

Terhadap UUD NKRI 1945”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian  UU No. 27 Tahun 

2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 

Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945? 

2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 

tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, 
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DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD 

NKRI 1945? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum putusan, 

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian  UU No. 27 

Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 

Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945. 

2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 35/PUU-XI/2013 tentang  UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, 

DPD, DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD 

NKRI 1945. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

Penulisan ini sebagai sarana pembelajaran untuk memperdalam wawasan 

dan pengetahuan peneliti khususnya tentang UU No. 27 Tahun 2009 

Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 

Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945 yang membahas tentang 

kewenangan Badan Anggaran DPR RI. Penelitian ini dilakukan untuk 

memenuhi tugas akhir sehubungan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. 
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b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap 

masyarakat mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-

XI/2013 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI 

1945 yang membahas tentang kewenangan Badan Anggaran DPR RI. 

c. Bagi Aparat Pemerintah 

Dengan adanya penelitian Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 27 

Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU No. 17 

Tahun 2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945 yang 

membahas tentang kewenangan Badan Anggaran DPR RI, diharapkan 

putusan ini dapat dilaksanakan oleh pihak terkait seperti Badan Anggaran 

DPR RI dengan bijaksana sesuai dengan kepastian, kemanfaatan, 

keadilan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis akan berguna 

untuk menambah pengetahuan tentang UU No. 27 Tahun 2009 Tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan 

Negara yang membahas tentang kewenangan Badan Anggaran DPR RI 

dan dapat mengetahui lebih banyak tentang berbagai pendapat atas 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

b.  Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang 

hukum khususnya pengetahuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata 
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Negara, hukum Keuangan Negara, Ilmu perundang-undangan dan 

berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini serta dapat 

digunakan untuk rujukan bagi peneliti lain yang meneliti tentang putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

E.  Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif 

(Normatif Legal Research) : 

1. Pendekatan Penelitian 

Untuk memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas, penulis akan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian 

terhadap produk hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan 

persoalan dan fokus penelitian berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 

35/PUU-XI/2013 yang ditunjang dengan bahan hukum dari media lain dan 

juga jurnal ataupun artikel.  

2. Jenis Bahan hukum 

Penulisan hukum ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan penulis 

antara lain : 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif/perundang-undangan yang mana terdiri dari adalah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-XI/2013, UU No. 17 Tahun 

2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No. 17 Tahun 2003 

Keuangan Negara, UUD NKRI 1945, UU No. 4 Tahun 2014 tentang 
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Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, karya 

ilmiah, hasil-hasil penulisan, jurnal, artikel dan internet yang menunjang 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan-bahan hukum yang dipakai penulis sebagai bahan tersier adalah 

bahan hukum yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan-

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari 

kamus hukum serta ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini 

ada tiga cara teknik yaitu studi dokumen, studi kepustakaan dan penulusuran 

internet.  

a. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum menggunakan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, adalah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-XI/2013 UU No. 27 Tahun 

2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, danUU No. 17 Tahun 2003 

Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI 1945 yang membahas tentang 

kewenangan Badan Anggaran DPR RI, dalam melengkapi bahan yang 

diperlukan penelitian ini.  
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b. Studi kepustakaan yaitu kajian informasi secara tertulis dengan 

penelusuran bahan hukum atau pencarian beberapa perpustakaan yang 

terjangkau seperti buku-buku ilmu hukum yang menunjang penelitian ini, 

media cetak, dan media elektronik. 

c. Penulusuran internet yaitu dengan cara mengkaji informasi sekaligus 

mencari data tambahan melalui jurnal atau artikel yang terdapat dimedia 

internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan teknik deskriptif 

kualitatif adalah mengumpulkan bahan sebanyak mungkin yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian dan penulisan ini kemudian 

menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang relavan. Penulis juga 

menggunakan penafsiran hukum antara lain penafsiran gramatikal, historis, 

sistematis, teleologis dan sosiologis. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil dari keseluruhan penulisan hukum ini, disusun secara sistematis 

dan berurutan dengan menyajikan dalam IV (empat) bab, supaya mendapat 

gambaran yang jelas dengan harapan dapat membantu dan memudahkan untuk 

memahaminya. Adapun sistematika penulisan dari penulisan adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan meliputi beberapa subbab antara lain latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi atau uraian dengan berdasarkan teori 

atau kajian teori, pendapat para sarjana, dan kajian yuridis yang 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang terkait langsung dengan 

permasalahan yang akan diteliti antara lain Negara Hukum, Konstitusi, 

Mahkamah Konstitusi, Konsep Judicial Review, Putusan Mahkamah 

Konstitusi, Kewenangan, Keuangan Negara, Badan Anggaran DPR RI,  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III ini bahan hasil penelitian dan pembahasan diteliti adalah posisi 

kasus pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang 

Pengujian  UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, 

dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 

1945, dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang UU No. 27 

Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU No. 17 

Tahun 2003 Keuangan Negara Terhadap UUD NKRI 1945 dan implikasi 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang  UU No. 27 

Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU No. 17 Tahun 

2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945. 



17 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

hasil penulisan ini. Pada dasarnya yang disampaikan penulis dalam bab 

ini merupakan hasil analisa bab III. Kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab II. Sedangkan saran 

merupakan rekomendasi dari penulis terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan atas permasalahan yang dikaji/diteliti. 

 


