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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Maraknya kasus korupsi yang telah banyak merugikan negara berdampak 

timbulnya mosi tidak percaya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 

1945) menegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.1 Kaidah ini 

mengandung makna, bahwa hukum di Negara Indonesia ditempatkan pada posisi 

yang strategis di dalam sistem  ketatanegaraan. 

A.Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapatnya Burkens 
mengatakan, bahwa Negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah 
negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di 
bawah kekuasaan negara hukum. Sedangkan H.W.R. Wade, mengatakan 
bahwa dalam negara hukum, segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut 
hukum (everything must be done according to law), negara hukum 
menentukan, bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum 
yang harus tunduk pada pemerintah.2 

Philippus M. Hadjon, berpendapat bahwa konsep negara hukum yang 
dianggap berpengaruh, dan tiap-tiap konsep tersebut memiliki karakter dan 
ciri yang berlainan satu sama lainnya. Dalam Rechstaat, merupakan konsep 
yang dikenal di Belanda, The Rule of Law, konsep yang dikenal di negara-
negara Anglo Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, Socialist 
Legality, yang dianut oleh negara-negara komunis, Negara Hukum 

                                                             
1 Lihat pasal 1 ayat (1) dan (3) UUD 1945 
2 Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media  Yogyakarta, 2009 hal 
152 
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Pancasila, konsep negara hukum yang didasari oleh pancasila di Indonesia, 
Nomokrasi Islam, konsep negara hukum yang berdasar pada hukum Islam.3 
 
Sementara menurut Frederich Julius Stahl dalam karya ilmiahnya yang 

berjudul “Philosophie des Rechts” (sebagai seorang yang dipengaruhi oleh alam 

pikiran negara hukum liberal), sebagaimana dikutip oleh Padmo Wahjono, 

mengatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara 

formal, yaitu; a)  pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) untuk 

melindungi hak tersebut maka penyelenggara negara harus berdasar pada teori trias 

politika, c) pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan pada undang-undang, d) 

apabila pemerintah dalam menjalankan  tugasnya berdasarkan undang-undang masih 

melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan 

menyelesaikannya.4 

Berpijak pada sistem negara hukum, bahwasanya semua peraturan ataupun 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam negara hukum harus bersumberkan pada 

peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada intinya, Hubungan 

antara tingkatan tatanan hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.5 

Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat 

dua hal penting sebagai berikut: 

                                                             
3 Ibid, hal 153 
4 Ibid. hal. 153-154 
5 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni,, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusa Media,2010, 
hal 385 
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a) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan 

pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

b) Terbentuknya dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem 

politik dan pemerintahan.6 

Untuk mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma 

hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai subtansi hukum, tetapi juga 

diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan 

didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. 

Mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum yang telah berjalan 

sekian puluh tahun sejak kemerdekaan. Hal itu juga tertuang dalam konstitusi 

ketatanegaraan Republik Indonesia, maka setiap keputusan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. 

Sistem demokrasi ternyata mengalami tingkat kesejahteraan yang berbeda 

seperti, kemiskinan, pemerataan, korupsi, kesenjangan ekonomi, lemahnya 

pendidikan adalah permasalahan yang menakutkan bagi negara-negara berkembang, 

termasuk negara Indonesia. 

Perkembangan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

mengalami pasang surut dari masa ke masa. Masalah pokok yang dihadapi adalah 

bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan bangsa dan 

                                                             
6 Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT Bumi Aksara, Jakarta. 2006,hal 
71 
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negara. Empat model demokrasi yang coba diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi 

Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila 

(1966-1998) dan Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).7 

Menuju demokrasi reformasi inilah tahap yang paling sulit dihadapi bangsa 

Indonesia. Menuju suatu perubahan ke arah manakah yang diinginkan apakah lebih 

baik dari era-era sebelumnya atau malah akan tambah buruk lagi. Keterbukaan 

informasi, kebebasan pers, kebebasan memeluk keyakinan yang dipercayai, 

berpendapat di muka umum merupakan suatu kebebasan sudah dibuka selebar-

lebarnya. Meskipun demikian tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya, bahwa 

pemerintahan transisi lebih membingungkan dan arahnya tidak tentu, peraturan yang 

selalu berubah-ubah, aturan main politik juga demikian. Masing-masing pelaku 

politik yang berjuang dalam pertarungan itu berusaha memuaskan kepentingan 

pribadi sesaat atau kepentingan orang lain. Dengan kata lain, transisi merupakan 

masa-masa ketidakpastian sebuah aturan yang disertai dengan pertarungan antar 

pelaku politik sesuai kepentingannya. 

Sukses atau gagalnya transisi demokrasi sangat bergantung pada empat 

faktor kunci: yakni (1) komposisi elit politik, (2) desain institusi politik, (3) kultur 

politik atau perubahan sikap politik terhadap politik dikalangan elit dan non elit, dan 

                                                             
7 Green Mind Community, Teori dan Politik…op.cit. hal 155 
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(4) peran civil society (masyarakat madani).8 Keempat faktor itu harus jalan secara 

sinergis dan berkelanjutan sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi.9 

Namun dalam perjalanannya, konsep negara hukum yang demokratis tidak 

selalu sejalan dengan teori yang berlaku. Hukum selalu saja memetingkan  

kepentingan individu ataupun kelompok. Akibatnya tujuan hukum selalu 

dikesampingkan. Anggapan hukum sebagai panglima, berubah menjadi politik 

sebagai panglima. Sehingga tidak heran muncul mafia peradilan, makelar kasus 

(markus) dan sebagainya. 

Perkembangan perpolitikan akhir-akhir ini mengalami pasang surut yang 

cukup memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan persoalan-persoalan yang muncul 

kepermukaan. Sebut saja salah satunya adalah kriminalisasi terhadap Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberian dana talangan (bail out) Bank 

Century. Kedua persoalan tersebut tentu sangat menyita energi bangsa Indonesia. 

Bagaimana tidak kasus seperti Bank Century yang terindikasi korupsi dalam 

prosesnya cukup panjang dan berliku-liku. 

Persoalannya tidak cukup selesai sampai disitu. Hal terpenting yang menjadi 

perhatian khusus masyarakat adalah dugaan adanya keterkaitan Wakil Presiden yang 

sebelumnya menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Keuangan periode 

2005-2009 yang menduduki jabatan adalah Sri Mulyani yang notabene sebagai 

Menteri Keuangan diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla 

                                                             
8 Civil Society atau masyarakat madani adalah istilah yang diberikan oleh (alm) Nur Kholis Madjid 
9 Green Mind Community, Teori dan Politik…op.cit. hal 165 
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sekaligus sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Praktis hal ini 

membuat masyarakat bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab terhadap 

pengambilan keputusan dana talangan (bail out) sebesar kurang lebih Rp. 6,7 Triliun. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angketnya berdasarkan pasal 

20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.10 Membentuk panitia khusus (pansus) 

guna menyelidiki pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century. Hasilnya 

beberapa fraksi memiliki pandangan cukup beragam. Tujuh fraksi diantaranya PAN, 

PPP, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, dan PKS menyebutkan 

kebijakan akuisisi dan merger tiga Bank, yakni CIC, Danpac, dan Pikko, menjadi 

Bank Century mengandung banyak masalah. Bank Indonesia tidak tegas dan telah 

melanggar peraturan merger yang dibuatnya sendiri. Akibatnya, Bank Century 

bermasalah sejak awal. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKB 

menganggap pemberian dana talangan atau (bail out) Bank Century merupakan 

tindakan yang sah secara hukum dan tidak ditemukan unsur melawan hukum di 

dalamnya.11 

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia terkait dengan lembaga Kepresidenan 

dari sejak negara Indonesia merdeka sampai saat ini belum menunjukkan perubahan 

yang lebih baik, bahkan tidak lazim seorang Wakil Presiden diturunkan. Presiden dan 

Wakil Presiden adalah satu kesatuan yang dipilih dalam pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden. Dalam banyak literatur disebutkan kapasitasnya sebagai 

                                                             
10 Pasal 20A ayat (2 )Undang-Undang Dasar 1945 
11www. Kompas com, diakses pada tanggal 13 Desember 2010. 
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pembantu tugas Presiden, meskipun tidak ada pengaturan yang jelas tentang 

pembagiaan tugas antara presiden dengan wakil presiden dalam UUD 1945. Sehingga 

apabila Wakil Presiden tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau terjadi 

pelanggaran hukum, maka tidak ada pengaturan serta mekanisme yang bisa dipakai 

untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 belum 

mengakomodir kepentingan untuk itu. 

Selama kurun waktu antara tahun 1945 hingga memasuki tahun 2009, 

bangsa Indonesia telah memiliki 6 orang Presiden yang masing-masing 

menggambarkan dinamika yang berbeda-beda pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Misalnya pemberhentian Presiden 

Soekarno, pada tahun 1965 pertentangan dan perebutan kekuasaan yang tidak lagi 

mengenal kata kemanusiaan dan keadilan. Peralihan kekuasaan tahun 1965 hingga 

lima tahun kemudian, telah melahirkan peristiwa mengenaskan, yakni terbunuhnya 

setengah juta orang dalam suasana hiruk pikuk politik awal orde baru. Soekarno 

sempat menyerukan, bahwa sedang terjadi pembunuhan masal di jawa timur dan 

menginginkan pembantaian tersebut segera dihentikan. Namun ironis, seruannya 

tidak digubris, karena pihak keamanan telah disabotase oleh kendali kuasa 

terselubung. Intrik politik mulai menggejala ketika komposisi kabinet dalam 

penerapan sistem demokrasi parlementer yang digagas Soekarno mengalami jatuh 

bangun. Bagi oknum-oknum yang telah lama menjadi musuh dalam selimut, kondisi 

semacam itu memberikan angin segar untuk segera memanfaatkan kedudukan serta 
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mencari cela politik. Hal ini membuat Soekarno mulai berpikir untuk membuat 

semacam perisai politik bagi kelangsungan pemerintahannya.12 

Salah satu pihak yang memberikan dorongan kuat untuk merekonstruksi tata 

pemerintahan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu diketuai oleh 

Aidit. Dari sinilah terjalinnya kesamaan visi antara Aidit yang mengusung faham 

komunis dengan konsep yang telah mengendap dalam pemikiran Soekarno yakni 

NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis).  Soekarno memang bukan 

seorang komunis, tetapi ide-ide kerakyatan yang terkandung dalam pemikiran 

komunis dipahami sebagai salah satu komponen yang mampu merubah kondisi 

bangsa Indonesia yang saat itu memang tidak stabil. Pada gilirannya, keberadaan PKI 

yang didukung Soekarno tumbuh pesat dan menjadi partai terkuat. Sementara itu, 

pihak militer juga tidak kalah strategi untuk bersaing pengaruh dalam kancah politik. 

Pemberlakuan sistem Dwi Fungsi ABRI membuat tangan besi militer mampu 

bergerak dalam sektor politik. Kenyataan PKI yang berkembang pesat menimbulkan 

kekhawatiran dikalangan militer, utamanya Angkatan Darat (AD).13 Karena bila 

pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis yang akan menjadi presiden 

juga dari orang PKI. Demi menghadang laju kekuasaan PKI, pihak AD dengan 

menggandeng Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil mengusulkan dan menjadikan 

Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, melalui hal ini berarti pemilu ditiadakan. 

Akan tetapi, implikasi dari model politik semacam itu ternyata memicu konflik yang 

                                                             
12 www.id.shvoong.com.tragedi Soekarno dari kudeta, diakses pada tanggal 18 Februari 2011 
13 www.id.shvoong.com.tragedi Soekarno dari kudeta, diakses pada tanggal 18 Februari 2011 
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melahirkan beragam tindakan anarkis. Dengan sama-sama menggunakan Soekarno 

sebagai ‘bamper’, kemelut antara AD dengan PKI semakin menegangkan sehingga 

rangkaian pemberontakan semakin meluas dan pada puncaknya, tragedi besar pun 

terjadi dalam Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Semua daya upaya yang 

dikerahkan Soekarno untuk menajamkan kekuatan demokrasi terpimpin akhirnya 

tergerus oleh beragam intrik politik dan kepentingan golongan. Akibatnya, Soekarno 

mengalami tuduhan dan hinaan.  Sementara itu, kondisi masyarakat yang sangat tidak 

stabil dengan mudah dapat dimanfaatkan.  

Demonstrasi dan pembunuhan massal merebak sepanjang Desember 1965 

hingga awal Maret 1966. Rakyat yang sudah terprovokasi makin membabi buta. Para 

pemuda dan mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas kerusuhan yang 

makin meluas.  Maka dengan pertimbangan situasi negara yang semakin gawat, 

Soekarno akhirnya menandatangani sebuah surat yang dikirim oleh Soeharto melalui 

3 utusannya yakni Andi M. Yusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmoed. Surat 

yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) itulah 

yang menjadi tombak legitimasi untuk menggulingkan Soekarno.14 Dalam situasi 

konflik tak kunjung reda, MPRS menggelar Sidang Istimewa. Dalam sidang tersebut 

Supersemar makin diteguhkan, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang tertuang 

dalam Nawaksara berikut pelengkapnya ditolak oleh MPRS. Praktis pada saat itu 

Soekarno kehilangan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Peralihan 

kekuasaan jatuh kepada pemegang Supersemar yaitu Soeharto. Pasca itu, konsekuensi 
                                                             
14 www.id.shvoong.com.tragedi Soekarno dari kudeta, diakses pada tanggal 18 Februari 2011 
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berat masih harus diterima Soekarno karena tuduhan atas keterlibatan peristiwa G 30 

S. Meski tanpa bukti, rezim Orde Baru memindahkan Soekarno dari Jakarta ke Istana 

Bogor sebagai tahanan politik.15 

Presiden Soeharto pada hari kamis, tanggal 21 Mei 1988 menyatakan 

berhenti dari Presiden Republik Indonesia yang kedua, setelah selama 32 tahun 

memegang kepemimpinan bangsa dan Negara. Berhenti atas keputusannya sendiri, 

dengan merujuk Pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi: Jika presiden mangkat, berhenti, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh 

wakil presiden sampai habis batas waktunya.16 

Surat 14 Menteri pangkal lensernya Soeharto, surat ini merupakan hasil 

pertemuan informal 14 menteri dikabinet VIII, diantaranya Menko Ekuin/Ketua 

Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Menaker Theo L Sambuaga, Menteri Perumahan 

Rakyat Akbar Tanjung yang memuat dorongan kepada Presiden Soeharto untuk 

menuruti tuntutan mahasiswa yang menghendaki Soeharto turun. Melihat keadaan 

makin parah dan terlihat ditelevisi, bukan krisis ekonomi saja tapi politik sehingga 

perlu langkah-langkah politik yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Pada saat 

mahasiswa sudah menduduki Gedung MPR/DPR RI, Ketua DPR pada saat itu, 

Harmoko, memang sudah meminta Soeharto mundur.17 

                                                             
15 www.id.shvoong.com.tragedi Soekarno dari kudeta, diakses pada tanggal 18 Februari 2011 
16 Sulastomo, Lengser Keprabon,Penerbit PT RajaGrafindo Persada Jakarta,2008,  hal 1 
17 www.Klipingut.wordpress.com. Detik-detik Lengsernya Soeharto, diakses pada tanggal 18 Februari 
2011 
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Presiden Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR yang tidak terbukti 

secara yuridis, namun penurunan tersebut lebih dilatarbelakangi oleh faktor politik. Ia 

jatuh melalui keputusan politik MPR yang belum dilandasi keputusan hukum 

(yudisial) karena dugaan pelanggaran yang dilakukannya sehingga beliau lengser dari 

kursi presiden. Kemudian ia digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang awalnya 

sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden didampaingi oleh Hamzah Has sebagai 

Wakil Presiden. Kasus ini merupakan babak baru kasus lembaga kepresidenan di 

Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai pemberhentian Wakil Presiden 

yang dilatarbelakangi banyak faktor yang salah satunya, faktor politik dan lain-

lainnya, maka itu saya berinisiatif untuk mengkaji permasalahan mengenai usulan di 

atas, yakni mekanisme pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) dalam kasus dana 

talangan (bail out) Bank Century ditinjau dari Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 

dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “KAJIAN YURIDIS 

NORMATIF MEKANISME PEMBERHENTIAN WAKIL PRESIDEN 

DALAM KASUS DANA TALANGAN (BAIL OUT) BANK CENTURY 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka saya, menyimpulkan beberapa 

permasalahan pokok yaitu : 

1. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengusulkan 

pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) dalam kasus dana talangan 

(bail out) Bank Century ditinjau dari Undang-Undang Dasar RI 1945? 

2. Bagaimana mekanisme pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) 

apabila terbukti melakukan kejahatan tindak pidana? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa:  

1. Untuk mengetahui usulan pemberhentian Wakil Presiden oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dari sudut Hukum Tata Negara. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Wakil Presiden 

(Boediono) apabila terbukti melakukan kejahatan tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memungkinkan 

dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah khasanah ilmu pengetahuan 
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yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai acuan terutama bagi 

program ilmu hukum dalam bidang Hukum Tata Negara, terutama mengkaji tentang 

Konstitusi UUD RI 1945. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Praktisi Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi kalangan terutama 

pakar-pakar Hukum Tata Negara dan lembaga Eksekutif, Legislatif. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi, khususnya bagi masyarakat agar dapat mengetahui 

problematika yang terjadi di Negara Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

1. Pedekatan  

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal 

research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti 
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undang-undang, peraturan-peraturan berkaitan dengan kasus Bank Century, 

serta literatur yang berisi konsep-konsep.18 

2. Sumber Bahan Hukum  

Penelitian hukum dalam penulisan hukum ini dapat dibedakan menjadi 

sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang 

berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-

bahan non hukum apabila dipandang perlu. Baik berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.  

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Bahan-bahan hukum hukum primer terdiri atas 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.19 Bahan hukum primer 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

                                                             
18 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana. Jakarta. 2007, hal 93 
19 Ibid, hal 141 
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4. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan / 

atau wakil Presiden Rebuplik Indonesia berhalangan. 

5. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan 

hubungan tata kerja lembaga tinggi Negara dengan / atau antar 

lembaga-lembaga tinggi Negara. 

6. Keputusan Presiden Nomor 121 tahun 200 tentang penugasan kepada 

wakil Presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-

hari. 

7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 

tentang jarring pengaman sistem keuangan. 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.20 Yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku-

buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun elektronik 

(internet). 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi pustaka yang sudah 

dipilih sesuai  dengan permasalahan guna memperoleh data, yaitu baik 

keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-
                                                             
20 Ibid, hal 141 
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literatur yang terdapat dalam buku, majalah, surat kabar maupun sumber 

dari internet tentang segala permasalahan yang sesuai dengan pembahasan 

di dalam judul tugas akhir ini, untuk disusun dan dianalisa untuk dikelola 

lebih lanjut. 

b. Studi Dokumentasi  

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang sudah 

dipilih sesuai  dengan permasalahan guna memperoleh data, yang berkaitan 

dengan kasus dana talangan (bail out) Bank Century seperti Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketetapan 

MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan / atau wakil 

Presiden Rebuplik Indonesia berhalangan.  

4. Analisa Bahan Hukum 

Data penulisan ini dianalisis dengan menggunakan cara Diskriptif 

kualitatif analisis yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistic 

tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-

kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.  
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  Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai usulan 

pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam kasus dana talangan (bail out) Bank Century menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 dan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum yaitu : 

a. Teori penafsiran Letterlijk atau harfiah yaitu teori penafsiran yang 

menekankan pada arti atau makna kata- kata yang tertulis. 

b. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa yaitu teori 

penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya 

kaidah hukum dinyatakan atau bertolak dari makna menurut 

pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim 

atau dianggap sudah baku.21 

 
F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan terbagi menjadi 4 bab dengan maksud agar dapat lebih 

mudah dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Merupakan bab yang mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 
                                                             
21 Jimly Asshiddiqie, 2009, Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, hal, 220 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dimana dalam bab ini berisi tentang diskripsi atau uraian, doktrin, undang-

undang dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang 

penelitian ini. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Berisi tentang uraian pembahasan permasalahan yang diutarakan serta 

dianalisis mengenai mekanisme pemberhentian Wakil Presiden (Boediono) oleh 

Dewan Perwakilan rakyat ditinjau dari Undang-Undang RI 1945. 

BAB IV PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan berisi apa yang menjadi pokok permasalahan atau berisi hal-hal 

yang merupakan hasil analisa-analisa sebagai jawaban atas permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan.  

2. Saran 

Merupakan penyampaian solusi-solusi kongkrit yang dapat dilaksanakan 

untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan memperhatikan hasil penelitian 

pembahasan.  
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