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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gerakan reformasi pada tahun 1998 menuntut adanya perubahan 

fundamental dalam tatanan hukum dan ketatanegaraan. Reformasi di bidang 

hukum telah dilembagakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Negara RI 1945). 

Semangat perubahan UUD Negara RI 1945 adalah untuk membangun struktur 

ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Perubahan UUD Negara 

RI 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali sejak reformasi menghadirkan 

beberapa lembaga dengan fungsi dan peran baru untuk mewujudkan sistem yang 

lebih demokratis.
1
 

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melahirkan 

bangunan kelembagaan negara dalam posisi yang setara dengan sistem saling 

kontrol atau checks and balances antar cabang-cabang kekuasaan. Hal ini untuk 

                                                           
1
 Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 

Agustus 2000, 10 November 2001 dan 10 Agustus 2002. Perubahan pertama terkait dengan 

pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan 

kedua meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan 

perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci Hak 

Asasi Manusia. Perubahan ketiga meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, 

kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan 

umum. Perubahan keempat terkait dengan ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar 

lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan 

kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta 

aturan tambahan. Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, hal 

3. 
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menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan  penyelenggaraan negara yang 

otoriter, sentralistik dan tertutup. Pembatasan  kekuasaan memang menjadi 

prioritas utama sebagai bagian dari bergulirnya sistem yang demokratis. 

Kesetaraan dan saling kontrol inilah yang merupakan prinsip dari 

penyelenggaraan negara yang menganut faham demokrasi konstitusional. Hal ini 

ditujukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan keadilan serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan (machtstaat),
2
 

yang mana dalam penyelenggaraan kekuasaan semuanya dilakukan berdasarkan 

hukum dasar (droit constitutional). Hal itu tercermin dalam pengertian negara 

hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945, 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar” dan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945  yang berbunyi, 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
3
  Paham negara hukum ini yang lebih 

diutamakan adalah hukum sebagai kedaulatan tertinggi suatu kesatuan sistem 

hukum bernegara.
4
 Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa masalah konstitusi 

sebagai hukum yang tertinggi (supremasi law) yang harus ditaati baik oleh rakyat 

maupun oleh alat-alat kelengkapan negara. 

                                                           
2
 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hal. 57. 
3
  Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945. 

4
 Bahwa yang dimaksud disini adalah sistem yang paling tinggi kekuasaannya bukanlah 

orang, tetapi sistem aturan yang dinamakan hukum. Konstitusi sebagai hukum dasar mempunyai 

kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara (supremasi konstitusi). 
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James Bryce sebagaimana dikutip dalam C.F. Strong mendefinisikan 

konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir 

dengan dan melalui hukum.
5
 Hukum sebagai kaidah atau landasan dalam 

merangkai sistem yang dijalankan dalam sebuah negara. Konstitusi yang 

merupakan hukum dasar menjadi penting artinya saat proses implementasi 

ketentuan-ketentuannya bisa dijalankan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. 

Menurut Miriam Budiardjo, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap 

konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap 

kekuasaan pemerintahan.
6
   

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat 

didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam 

suatu negara. Supremasi konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip negara 

hukum sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 

Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, secara 

                                                           
5
 C.F. Strong, 1966, Modern Political Konstitutions: An Introduction to the Comparative 

Study of Their History and Existing Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson 

Limited: London. Terjemahan Derta Sri Widowatie, 2010, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi 

Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, Nusa Media, Bandung, hal. 14. 
6
 Menurut Miriam Budiardjo, yang dicantumkan dalam  penjelasan UUD 1945 mengenai 

Sistem Pemerintahan Negara, menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwainya, yaitu: (1) 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) yang berarti bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) dan 

(2) Sistem Konstitusional yang berarti Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu 

Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 106. 
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umum konstitusi mengatur sekurang-kurangnya tiga kelompok materi muatan 

yaitu:
7
  

(1) Pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM); 

(2) Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 

(3) Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas 

ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.  

 

Di Indonesia yang mengalami transisi perubahan dari masa otoritarian 

menuju demokrasi membentuk suatu sistem pemisahan kekuasan (separation of 

power) dengan mekanisme checks and balances dalam sistem politik dan 

ketatanegaraan.
8
 Hal ini diharapkan mekanisme politik yang ada menjadi lebih 

seimbang dan tidak ada salah satu yang mendominasi. Berbagai cabang 

kekuasaan mempunyai fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan amanah 

konstitusi. Akan tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya antar lembaga 

tersebut tidak berjalan masing-masing akan tetapi terdapat mekanisme saling 

kontrol (checks and balances). 

Terdapat beberapa cabang kekuasan di Indonesia meliputi: cabang 

kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Cabang-cabang kekuasaan ini terdapat 

beberapa lembaga yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. 

Lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD Negara 

                                                           
7
 Titik Triwulan Tutik, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945, Cerdas Pustaka: Jakarta, hal. 2. 
8
 Pada masa sebelum reformasi, kekuasaan dominasi berada di tangan eksekutif dalam 

pembuatan undang-undang misalnya, baik proses inisiatif pengajuan rancangan sampai dengan proses 

pengesahannya. Kekuasaan eksekutif dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan UU begitu 

dominan dalam sistem politik karena tidak ada lembaga yang membatalkan undang-undang. Moh. 

Mahfud MD., 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, hal. 67. 
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RI 1945 atau disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu, Presiden dan Wakil 

Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK); dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
9
 

Dalam perubahan Pertama UUD 1945, terjadi pergeseran fungsi 

kewenangan kekuasaan legislatif dengan mengalihkan lebih banyak peranan 

dalam membentuk Undang-undang dari Presiden menjadi kewenangan DPR. Hal 

ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, ”Presiden 

memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat”.
10

 Sedangkan, perubahan secara mendasar terjadi 

sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI 1945, menegaskan, ”Dewan 

Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
11

 

Perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan DPR, dalam 

perubahan pertama Pasal 5 UUD 1945 dan Pasal 20 UUD Negara RI 1945 

dipandang sebagai permulaan terjadinya pergeseran executive heavy menuju 

legislative heavy.
12

 Perubahan pasal-pasal tersebut memindahkan kekuasaan 

legislasi nasional yang semula merupakan kewenangan Presiden beralih ke 

tangan DPR. Adanya pergeseran tersebut menandakan pula telah ditinggalnya 

teori pembagian kekuasaan (distribution of power) yang mana MPR sebagai 

                                                           
9
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44. 
10

 Lihat Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. 
11

 Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI 1945. 
12

 Ni’matul Huda, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hal. 101. 
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lembaga tertinggi (supremation of parliament) menjadi pemisahan kekuasaan 

(separation of power) dengan konstitusi sebagai kedaulatan tertinggi 

(supremation of constitution). 

Pergeseran ini berarti pula bahwa konstitusi negara telah mengadopsi 

gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horisontal (horizontal separation of 

power). Pemisahan kekuasaan tersebut dilakukan dengan mekanisme checks and 

balances di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang sejajar dan saling 

mengendalikan satu sama lain. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 20 ayat (2) UUD 

Negara RI 1945, ”Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.
13

 

Implikasi dari adanya pergeseran tersebut menimbulkan perubahan 

konfigurasi kekuasaan dan kelembagaan negara secara mendasar. Dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia sudah tidak mengenal lagi lembaga tertinggi negara 

melainkan semuanya mempunyai kedudukan yang sederajat yang disebut 

lembaga tinggi negara. Hubungan antara masing-masing lembaga tersebut 

dibatasi sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi sebagai cerminan dari negara 

hukum (rechtstaat).
14

  

Pembatasan kekuasaan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak asasi 

dan mencapai kesejahteraan warga negara. Kekuasaan negara yang absolut perlu 

                                                           
13

 Lihat Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI 1945. 
14

 Menurut Frederich Julius Stahl, negara hukum (rechtstaat) memiliki empat unsur yaitu: 

hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan 

peradilan tata usaha negara. Mukhtie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing: 

Malang, Hal. 42. 
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dibatasi untuk menghidari adanya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Lord Acton, “ Power tends to corrupt, absolute power 

corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut 

cenderung  melakukan korupsi yang absolut pula). Dengan demikian, jika negara 

mengakui sebagai negara hukum maka pembatasan kekuasaan merupakan sebuah 

keniscayaan. 

Dalam mewujudkan negara hukum, diperlukan tatanan yang tertib, yang 

antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
15

 Maka 

dengan adanya itu, upaya pembentukan sistem hukum dan rekonstruksi susunan 

hierarkis peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif menjadi penting 

dan urgen.
16

 Pemikiran mengenai unsur-unsur peraturan perundang-undangan 

sebagaimana yang diungkapkan oleh D.W.P. Ruiter bahwa “…….. pembentukan 

peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-

norma hukum yang berlaku ke luar dan bersifat umum dalam arti luas”.
17

 

Norma hukum perundang-undangan tersebut kemudian tersusun dalam 

suatu tata urutan yang bertingkat seperti piramida atau stupa. Teori mengenai 

                                                           
15

 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-

undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hal. 3. 
16

 Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

Undang (PERPU). Umm Press, Malang, hal 2. 
17

 Ateng Syafrudin, 1993, Masalah Hukum dalam Pemerintahan di Daerah, Makalah 

Ceramah pada Pendidikan Non Gelar Bagi Para Anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II, Jakarta, 

Badan Pendidikan dan Latihan Depdagri, dalam I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op cit, hal. 35. 
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piramida perundang-undangan ini digagas oleh Hans Kelsen dengan sebutan 

Teori Stufenbau (Stufenbau des rechts theorie). Menurut Hans Kelsen:
18

 

“ setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-

kaidah (stufenbau des rechts) . . . di puncak stufenbau terdapat kaidah 

dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah 

fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut grundnorm atau 

ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat 

abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke generallenorm 

(kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma nyata 

(concrettenorm)”. 

 

 Teori piramida perundang-undangan Hans Kelsen tersebut kemudian 

dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Teori yang dikembangkan oleh Hans 

Nawiasky disebut dengan die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung 

atau die Stufenordnung der Rechtsnormen. Dalam teori tersebut, Hans Nawiasky 

memperinci urutan norma hukum yang terdiri dari:  

1. Norma Fundamental Negara (staatsfundamental-norm) 

2. Aturan dasar Negara (staatsgrundgesetz) 

3. Undang-Undang (formellegesetz) 

4. Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan Otonomi (verordnung & autonomi 

satzung) 

Di Indonesia, dalam perkembangan ketatanegaraan dibutuhkan sistem 

peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia, 

                                                           
18

 A. Hamid S. Attamini, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 

Berfungsi Pengaturandalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi untuk memperoleh Gelar 

Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam dalam I Gde 

Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum ….., ibid, hal. 36. 
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Ir. Soekarno, yang disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Nomor 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959, 

dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu:
19

 

a. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 

Juli 1959. 

b. Peraturan Presiden. 

c. Peraturan Pemerintah, gaya baru, namun kemudian dicabut. 

d. Keputusan Presiden; dan 

e. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. 

 

Urutan norma hukum tersebut kemudian diperbaiki kembali dengan 

dikeluarkannya Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 yang kemudian 

dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 

mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 

Perundangan dan oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. V/ MPR/ 1973 dan 

Lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 

Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:
20

 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 

(2) Ketetapan MPRS/ MPR 

(3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(4) Peraturan Pemerintah 

(5) Keputusan Presiden 

(6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, 

Instruksi Menteri dan lain-lainnya. 

 

Latar belakang pembentukan TAP MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 adalah 

untuk menertibkan kekacauan sistem peraturan perundang-undangan yang terjadi 

                                                           
19

 Soehino, 2010, Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia, 

BPFE-, Yogyakarta, hal. 83. 
20

  Ni’matul Huda, Hukum Tata… op cit. hal 38. 
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di masa orde lama. Dikeluarkannya suatu produk yang dibuat dalam suasana 

tuntutan perubahan yang mendesak, TAP MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 

mengandung berbagai kekurangan yang memerlukan penyempurnaan antara lain: 

1. Ketetapan ini hanya mengatur susunan peraturan perundang-undangan tingkat 

pusat. Peraturan Daerah tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-

undangan padahal peraturan daerah juga termasuk dalam jenis peraturan 

perundang-undangan. 

2. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini memasukkan keputusan-

keputusan yang tidak tergolong peraturan perundang-undangan seperti 

Instruksi Menteri. 

3. Terdapat Keputusan Presiden yang bukan peraturan perundang-undangan 

yang bersifat peraturan (regelling) tapi penetapan (beschikking). 

4. Adanya kata “dan lain-lainnya” dapat menimbulkan berbagai penafsiran. 

Menurut Maria Farida, terdapat beberapa hal yang kurang tepat 

penempatannya dalam TAP MPRS No. XX/ MPRS/ 1966, meliputi:
21

 

1. UUD 1945 tidak tepat dimasukkan sebagai peraturan perundang-

undangan, karena UUD 1945 dapat terdiri dari dua kelompok norma, 

yaitu: pertama, Pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental 

negara (staatsfundamentalnorm) yang merupakan norma hukum 

tertinggi. Kedua, Batang Tubuh UUD 1945 sebagai aturan dasar 

negara/ aturan pokok negara (staatsgrundgesetz). Menggolongkan 

UUD 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan sama dengan 

menempatkannya terlalu rendah padahal di dalamnya terdapat 

Pancasila yang merupakan norma hukum paling tinggi sedangkan 

Batang Tubuh UUD 1945 tidak dapat disamakan dengan undang-

                                                           
21

 Maria Farida Indrati Suprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, 

hal. 74-82. 
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undang formal bisaa. Hal ini dikarenakan hakikat norma hukum 

sebuah konstitusi tidak sama dengan norma hukum sebuah undang-

undang meskipun lembaga pembentuk keduanya sama. 

2. Ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok 

negara (staatsgrundgesetz). 

3. Keputusan Presiden termasuk dalam peraturan perundang-undangan 

yang bersifat einmahlig (sekali selesai) atau bersifat “penetapan” 

(beschikking) sedangkan norma suatu peraturan perundang-undangan 

bersifat dauerhaftig (terus menerus) dan bersifat umum, dan abstrak. 

4. Peraturan Menteri diganti dengan Keputusan Menteri. Keputusan 

Menteri sifatnya lebih luas, baik yang berarti peraturan (regeling) 

maupun yang berarti penetapan (beschikking). 

5. Penyebutan Instruksi Menteri kurang tepat karena suatu sifat instruksi 

bersifat individual, konkret. 

6. Peraturan daerah tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. 

7. Peristilahan, istilah “tata urutan” sebaiknya diganti dengan “hierarki 

atau tata urutan”. Istilah “bentuk” sebaiknya diganti dengan “jenis” 

karena bentuk lebih menunjuk pada ciri-ciri lahiriah. Istilah 

“pengundangan” adalah tidak tepat sebaiknya digunakan istilah 

“perundang-undangan”. Istilah “dan lain-lainnya” tidak tepat, oleh 

karena istilah tersebut dapat ditafsirkan meluas. 

 

Pada sidang tahunan MPR RI tanggal 7-18 Agustus 2000, TAP MPRS ini 

dicabut dan diganti dengan TAP MPR No. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dengan tata urutan 

sebagai berikut:
22

 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 

(2) Ketetapan MPR 

(3) Undang-Undang 

(4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  

(5) Peraturan Pemerintah 

(6) Keputusan Presiden 

(7) Peraturan Daerah 

 

                                                           
22

 Ni’matul Huda, op cit. hal 49. 
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Perumusan mengenai bentuk dan tata urutan dalam TAP MPR di atas, 

dapat dikatakan masih banyak memiliki kelemahan. Pertama, karena naskah 

Perubahan UUD sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD 

1945 dilengkapi dengan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”. Kedua, penyebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang pada urutan keempat di bawah undang-undang dapat menimbulkan 

penafsiran bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

itu berada di bawah UU yang mana seharusnya kedudukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang adalah sederajat dengan UU. 

Ketiga, penggunaan nomenklatur Keputusan Presiden yang masih belum 

membedakan secara tegas antar keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan 

keputusan yang bersifat administratif (beschikking). Keempat, belum diaturnya 

mengenai peraturan selain dalam hierarki di atas seperti Peraturan Menteri dan 

sebagainya yang mana dalam praktek peraturan tersebut banyak ditetapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan memerlukan penertiban 

sebagaimana mestinya. 

Pada tanggal 24 Mei 2004, TAP MPR No. III/ MPR/ 2000 dicabut dan 

diganti dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan:
23

 

                                                           
23

 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

 

Sementara itu, baru-baru ini telah disahkan UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti UU No. 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

dianggap masih mempunyai kelemahan dan belum dapat menampung 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Hierarki peraturan perundang-undangan 

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2004 sebagaimana 

berikut:
24

 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. TAP MPR; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; 

g. Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten. 

 

Pada hierarki di atas tampak bahwa UUD 1945 menempati posisi 

tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan posisi 

tertinggi UUD Negara RI 1945 tidak bisa dilepasakan dari fungsinya sebagai 

konstitusi negara. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

yang sederajat dengan Undang-Undang. Hierarki peraturan perundang-undangan 

                                                           
24

 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.  
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tersebut saling mensubordinasi dalam artian bahwa peraturan perundang-

undangan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berada di atasnya (Lex superiori derogat lex inferiori).
25

  

Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu 

semata-mata dalam rangka menyingkronkan atau menghidari konflik teknis 

pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lain. Dengan hal itu, peraturan perundang-undangan 

diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan tersebut. Makna asas hukum lex superiori derogate lex inferiori, dalam 

ajaran mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung 

beberapa prinsip, antara lain:
26

 

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi 

landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang 

lebih rendah. 

2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber 

atau berlandaskan hukum dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

3. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau 

diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

paling tidak dengan yang sederajat. 

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi 

yang sama maka peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus 

                                                           
25

 Prinsip ini telah dipositifkan dalam Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan 

adalah sesuai dengan hierarki, sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 

tersebut makna dari “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang 

didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
26

 Ni’matul Huda, op cit. hal 46. 
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harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

lebih umum. 

 

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, landasan 

konstitusional memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena 

konstitusi merupakan hukum dasar suatu bangsa. Kedudukan konstitusi sebagai 

hukum dasar suatu bangsa atau negara maka secara hierarki semua peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh negara haruslah dari dan tidak boleh 

bertentangan dengan konstitusi. Meskipun bersifat hierarkis, bukan berarti dalam 

hal perumusan dan penetapan suatu peraturan perundang-undangan selalu 

bersumber atau merupakan rincian teknis dari peraturan perundang-undangan 

yang berada persis di atasnya. 

Dalam hal apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan 

peraturan di atasnya perlu dilakukan pengujian untuk menentukan keabsahan dan 

legalitasnya. Di Indonesia mengenal beberapa macam pengujian peraturan 

perundang-undangan. Hak atau kewenangan menguji (toetsingrecht) dikenal 

dalam dua bentuk yaitu, hak menguji formal (Formele toetsingrecht) dan hak 

menguji material (Materiele toetsingrecht).
27

 Menurut Prof. Harun Alrasid, hak 

menguji formal berkenaan dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-

undangan, dan hak menguji material mengenai kewenangan pembuat peraturan 

                                                           
27

 Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum 

di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5. 
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perundang-undangan dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan 

yang lebih tinggi.
28

 

Terdapat beberapa model pengujian peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yaitu, legislative review, executive review dan judicial review. 

Berbagai model pengujian ini telah mempunyai jalur atau wilayah masing-

masing untuk menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang 

diamanatkan oleh konstitusi atau pun undang-undang.
29

 Pengujian peraturan 

perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-

undangan.  

Mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan 

tersebut, ada hal yang menarik mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah 

sebagai Pengganti Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat 

Perpu). Istilah Perpu ini sebelumnya lebih dikenal dengan Undang-Undang 

Darurat. Apabila negara dalam keadaan tidak normal, mendesak atau darurat 

(state of emergency) maka negara harus menetapkan suatu aturan untuk 

menanggulanginya agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut.
30

 Perpu atau 

                                                           
28

Ibid.,hal 6. 
29

 Model legislative review adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

oleh lembaga legislatif atau parlemen. Model pengujian executive review merupakan pengujian 

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh eksekutif (executive acts). Judicial review 

merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga judikatif atau 

peradilan dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan perannya 

masing-masing. Berdasarkan amanat Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).  
30

 Keadaan bahaya, keadaan darurat atau “state of emergency” atau “etat de siege” tidak lain 

merupakan “the state of exception” atau suatu keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan, di luar 

keadaan normal ketika norma-norma hukum dan lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara 
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Undang-Undang Darurat tersebut dilahirkan untuk bisa menyeimbangkan 

kembali kondisi negara yang tidak normal menjadi normal tersebut. 

Dalam Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Serikat (UUD RIS) Tahun 1949, menyatakan, ”Pemerintah berhak atas kuasa dan 

tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-

hal penyelenggaraan pemerintahan federal yang karena keadaan-keadaan yang 

mendesak perlu diatur dengan segera”. Ketentuan yang sama ini juga terdapat 

pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, 

yang berbunyi, ” Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri 

menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan 

pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan 

segera”.
31

 

Kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah 

setara dengan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini 

berlaku. Dalam konstitusi pengaturan tentang keberadaan Perpu tersebut diatur 

dalam Pasal 22 UUD Negara RI 1945, yang berbunyi:
32

 

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

                                                                                                                                                                      
dapat berfungsi sebagaimana adanya menurut ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

dalam keadaan normal. 
31

 Lihat Pasal 139 ayat (1) UUD RIS dan Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950. 
32

 Lihat Pasal 22 UUD Negara RI 1945. 
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(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 

dicabut. 

 

Apabila kondisi negara dalam keadaan biasa (ordinary condition) atau 

normal (normal condition) diberlakukan suatu sistem peraturan perundang-

undangan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundang-

undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara. Akan tetapi negara tidak 

selamanya dalam keadaan normal, adakalanya negara dalam kondisi tidak normal 

(abnormal condition). Dalam kondisi negara tidak biasa atau tidak normal, 

bagaimanapun juga sistem norma hukum peraturan perundang-undangan 

diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatannya.  

Kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

berubah-ubah mulai dari pemerintahan orde lama (dikeluarkannya Surat Presiden 

No. 2262/ HK/ 1959) sampai masa refomasi ini (ditandai dengan amandemen 

UUD Negara RI 1945 yang kemudian dikeluarkan UU No. 12 Tahun 2011). Saat 

ini kedudukan Perpu adalah sejajar dengan Undang-undang, hal ini membawa 

konsekuensi bahwa secara materi muatan antara keduanya adalah sama.
33

 

Sebagaimana dalam Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, materi muatan tersebut meliputi: (1) pengaturan 

lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Negara RI 1945; (2) perintah suatu 

                                                           
33

 Lihat Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; (3) pengesahan perjanjian 

internasional tertentu; (4) tindak lanjut atas putusan MK; (5) pemenuhan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat.
34

 

Berdasarkan Pasal 22 UUD Negara RI 1945, bahwa keberadaan Perpu 

dikategorikan sebagai Undang-Undang bersyarat (voorwardelijke wetten). Hal ini 

dikarenakan dalam pembuatannya disyaratkan harus pada saat negara dalam 

keadaan darurat yang memaksa (emergency). Dalam kondisi mendesak negara 

tidak bisa menunggu DPR sebagai lembaga legislatif untuk membuat peraturan 

guna mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami krisis tersebut.  

Indikator mengenai “hal ikhwal keadaan genting yang memaksa” masih 

multitafsir. Hal yang akan menjadi masalah pada saat Perpu diterbitkan tidak 

dalam keadaan darurat (emergency) atau dalam keadaan normal, maka Presiden 

akan dengan mudah mengeluarkan Perpu sewaktu-waktu. Apabila hal tersebut 

terjadi maka akan terjadi kekacauan sistem ketatanegaraan yang bisa mengarah 

kepada proses hegemoni yang besar dari lembaga eksekutif. 

Indikator mengenai syarat-syarat keadaan darurat yang memaksa tersebut 

tergantung dari subjektivitas Presiden untuk menilainya.
35

 Dalam Pasal 22 ayat 

                                                           
34

 Lihat Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
35

 Penjelasan atas Pasal 22 UUD 1945 mengenai “noodverordeningsrecht’, dikatakan bahwa:“ 

Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh 

Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. 

Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh 

karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang 

harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Soehino, 1990, Hukum Tata Negara: Himpunan 
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(1) UUD Negara RI 1945 atas dasar keyakinannya, Presiden berhak untuk 

menetapkan Perpu tersebut. Akan tetapi dalam pembuatannya harus tetap 

mengacu kepada Undang-Undang dan UUD Negara RI 1945. Menurut Soehino, 

dasar hukum pembuatan Perpu bukan hanya adanya keadaan darurat yang 

memaksa (emergency) akan tetapi juga karena sebab-sebab lain yang 

mendesak.
36

 

Apabila syarat mengenai keadaan darurat yang memaksa itu tidak 

terpenuhi maka keberadaan Perpu dianggap inkonstitusional. Menurut Jimly, 

terdapat tiga unsur penting yang membentuk pengertian keadaan bahaya yang 

menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: (1)Unsur ancaman yang 

membahayakan (dangerous threat); (2) Unsur kebutuhan yang mengharuskan 

(reasonable necessity); dan (3) Unsur keterbatasan waktu (limited time) yang 

tersedia.
37

  

Masa berlaku Perpu juga dibatasi sesuai dengan persetujuan DPR (jangka 

waktu pemberlakuan Perpu tidak untuk selama-lamanya). Apabila dalam sidang 

selanjutnya Perpu disetujui oleh DPR maka Perpu tersebut berubah menjadi 

                                                                                                                                                                      
Peraturan Perundangan, Surat-surat Keputusan, dan Instruksi-instruksi yang Berkaitan dengan 

Pemerintahan di Daerah. Liberty, Yogyakarta, hal. 17. 
36

 Bahwa dasar hukum keadaan darurat menurut ketentuan keadaan bahaya yang dikaitkan 

dengan pemberlakuan keadaan staatvernoodrecht (hukum Negara dalam keadaan bahaya) juga 

terdapat alasan lain yang mendesak (disamping keadaan bahaya) yaitu untuk memelihara keselamatan 

negara apabila keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut. Sedangkan pengaturan untuk keadaan tersebut 

tidak dapat ditangguhkan yang mana apabila harus menunggu sampai adanya sidang DPR yang akan 

membahas pengaturan hal tersebut. Soehino, 1996, Hukum Tatanegara: Teknik Perundang-undangan, 

Liberty, Yogyakarta, hal. 21. 
37

 Jimly Asshiddiqie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hal. 207. 
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Undang-Undang akan tetapi apabila Perpu tersebut ditolak oleh DPR maka Perpu 

harus dicabut. Akan tetapi dalam konstitusi, tidak diatur dan dijelaskan 

bagaimana jika Perpu tersebut tidak diajukan dalam proses sidang DPR 

berikutnya apakah secara yuridis Perpu tersebut masih berlaku ataukah tidak 

masih belum ditentukan. 

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Sumali, bahwa secara 

yuridis Perpu dianggap tidak berlaku lagi apabila telah melewati jangka waktu 

(kadaluarsa) yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
38

 Hal ini dikarenakan Perpu 

tersebut merupakan peraturan yang dibuat dalam kondisi abnormal dan hanya 

bersifat incidental (sementara). Pembatasan pemberlakuan Perpu (tidak berlaku 

lagi karena kadaluarsa) ditujukan untuk mencegah upaya mempermanenkan 

keadaan darurat melalui instrument Perpu yang dikhawatirkan dapat memberikan 

peluang untuk disalahgunakan oleh pemerintah. 

Berbeda dengan hal itu, bahwa kajian pasal mengenai Perpu dalam 

konstitusi seharusnya dibaca secara komprehensif dan tidak parsial.
39

 

Pemahaman ini menimbulkan penafsiran bahwa Perpu yang tidak diajukan dalam 

proses sidang berikutnya secara yuridis masih tetap berlaku yang mana 

dikarenakan ketidakberlakuan Perpu itu terjadi apabila secara tegas telah dicabut 

oleh DPR.  

                                                           
38

 Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII & Gama Media: 

Yogyakarta, 1999, Hal. 154-156. Dalam Sumali, opcit. hal.94. 
39

 Sumali, loc cit. 
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Terjadi Praktik penyimpangan pemberlakuan sejumlah Perpu yang terjadi 

pada masa 1962-1965 yang mana Perpu tersebut baru disetujui oleh DPR dan 

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang pada Tahun 1969, yaitu UU No. 7 

Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
40

 Perpu yang ditetapkan tersebut 

diantaranya meliputi: (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang 

dalam Pengawasan; (2) Perpu No. 15 Tahun 1962 tentang Penegasan Dari Pasal 

16 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; (3) Perpu No. 17 Tahun 1962 

tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Prp. Tahun 1960 

tentang Bank Pembangunan Indonesia; (4) Perpu No.1 Tahun 1965 tentang 

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik. 

Pada masa pasca reformasi ternyata mengenai konstitusionalitas 

keberadaan Perpu juga dipersoalkan. Pada Tahun 2008, Presiden mengeluarkan 

Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) 

dipermasahkan masalah konstitusionalitasnya dikarenakan Perpu tersebut tidak 

secara tegas disetujui atau pun ditolak oleh DPR.
41

 Adapun beberapa 

pertimbangan dikeluarkannya Perpu tersebut, yaitu:
42

 

                                                           
40

 Sumali, op cit. Hal. 95. 
41

 M. Yamin Panca Setia, Jangan Politisasi Pengujian Perpu JPSK. 

www.jurnalnasioanal.com. diakses pada 5 Juni 2011 pukul 11.00 WIB. 
42

 Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan bagian 

pertimbangan. 

http://www.jurnalnasioanal.com/
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a. Bahwa dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang 

berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan 

perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu 

ditetapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan 

dan penanganan krisis. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang 

Jaring Pengaman Sitem Keuangan.  

 

Perihal Perpu ini juga sempat dipermasalahkan kembali pada saat 

Presiden mengeluarkan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan dikeluarkannya 

Perpu tersebut, yaitu:
43

 

a. Bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi. 

Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

b. Bahwa pengaturan mengenai pengisian kekosongan keanggotaan 

Pengujian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan 

waktu yang cukup lama, sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan 

kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi diperlukan percepatan dalam pengisian kekosangan 

keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, serta untuk 

mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan terjadinya 

kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

 

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh surat kabar “Jakarta45”, 

menyatakan bahwa Perpu semestinya hanya mengatur ranah eksekutif atau 

pemerintahan dan tidak boleh menyangkut soal kelembagaan negara termasuk 

                                                           
43

 Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagian pertimbangan. 
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lembaga independent semacam KPK.
44

 Apabila Perpu yang dikeluarkan 

menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independent lain 

maka akan menghilangkan esensi independensi lembaga tersebut sehingga akan 

terjadi constitutional dictatorship (kediktatoran konstitusional). 

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebagaimana dikutip dalam 

M.Yamin Panca Setia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus 

mengambil peran karena dikhawatirkan akan terjadi peluang penyalahgunaan 

kekuasaan dan permainan politik apabila Mahkamah Konstitusi menutup pintu 

terhadap pengujian Perpu.
45

 Lebih jauh Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh 

ada satu detik pun ada hukum yang bertentangan dengan konstitusi sehingga 

Mahkamah Konstitusi membuat yurisprudensi.
46

 

Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagaimana dikutip oleh 

surat kabar “Jakarta45”, juga menyampaikan bahwa terbuka peluang bagi 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu.
47

 Mahkamah Konstitusi tidak boleh 

terpaku dengan ketentuan bahwa Perpu hanya bisa diuji melalui political review 

oleh DPR. Akil Mochtar menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus 

                                                           
44

 Jakarta45, Perundang-undangan: Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perpu No. 4 

Tahun 2009, Rabu, 30 September 2009, pukul 03.25. Diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 09.11. 
45

 M. Yamin Panca Setia, MK Progresif Menguji Perpu, www.jurnalnasional.com. Diakses 

pada tamggal 12 Juni 2011, pukul. 11.11. 
46
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mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan. Apalagi saat ini tidak ada 

lembaga yang mengontrol penerbitan Perpu.
48

  

Gagasan pengujian terhadap Perpu yang diinterpretasikan oleh 

Mahkamah Konstitusi bahwa hal itu bisa masuk dalam ranah kewenangannya 

menjadi bahasan tersendiri. Dalam konstitusi jelas bahwa pengujian Perpu 

melalui legislative review atau political review oleh DPR. Problematika 

mengenai Perpu ini melahirkan gagasan hukum progresif untuk segera 

memperbaiki akar masalahnya agar dalam menerbitkan dan menjalankan Perpu 

bisa berjalan secara konstitusional.  

Pembahasan perihal Perpu ini begitu menarik. Dengan demikian dalam 

membahas anomali problematika mengenai keberadaan Perpu ini, penulis tertarik 

untuk mengangkat, ”ANALISIS YURIDIS NORMATIF PROBLEMATIKA 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

(PERPU) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat pokok 

permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Problematika Perpu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan 

UUD Negara RI 1945, sebagai berikut: 

                                                           
48

 Perpu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya (political review) yang 

hasilnya Perpu tersebut bisa diterima atau ditolak bahkan ada perpu yang tidak secara tegas diterima 

atau pun ditolak. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai masa sidang. Padahal kemungkinan 

terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak Perpu itu diterbitkan. Sedangkan tugas MK adalah 

melindungi hak konstitusional warga. 



26 
 

a. Apa indikator “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa” sebagai alasan 

Presiden dalam menetapkan Perpu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 

ayat (1) UUD Negara RI 1945? 

b. Bagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD Negara RI 1945 

tentang pengajuan Perpu untuk mendapat persetujuan DPR dalam 

persidangan berikut sebagai batas berlakunya Perpu? 

c. Bagaimana mekanisme pencabutan Perpu dalam hal Perpu tidak mendapat 

persetujuan oleh DPR, dan lembaga manakah yang berwenang mencabut 

serta bentuk peraturan perundang-undangan seperti apa yang digunakan 

untuk mencabut Perpu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) 

UUD Negara RI 1945 

d. Bagaimana hierarki Perpu dan perdebatan pengujian Perpu oleh 

Mahkamah Konstitusi? 

2. Bagaimanakah solusi berkenaan dengan adanya problematika Perpu 

berdasarkan UUD Negara RI 1945? 

C. Tujuan Penulisan 

Bertitik tolak dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah 

diuraikan, tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis normatif problematika Perpu 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI 1945. 

2. Menemukan solusi berkenaan dengan adanya problematika Perpu dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan 

Adapun beberapa manfaat dari penulisan ini yang secara sederhana akan 

penulis klasifikasikan sebagaimana berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis kajian 

terhadap problematika Perpu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan keilmuan 

mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji dan 

menganalisis sesuatu hal yang baru dalam disiplin ilmunya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai dinamika perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. 

c. Bagi Pemerintah 

Penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan dan saran yang constructive 

untuk pembangunan hukum terhadap permasalahan dan realitas yang terjadi 

dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia.  
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d. Bagi Penulis 

Penulisan ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman dan 

menambah khasanah keilmuan yang khusunya mengenai problematika Perpu 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah 

diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam pokok permasalahan dalam penelitian ini 

akan digunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah. 

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan 

terapan.
49

 Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari 

preskriptifnya mengingat dalam menerapkan standart prosedur atau acara harus 

berpegang kepada sesuatu yang substansial.  

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

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

yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif, hal ini dilakukan dengan mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum 
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 Ilmu yang bersifat preskriptif berarti ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
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sebagai ilmu terapan berarti ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana 

Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 22. 
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sebagai bahan kajian. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan 

dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

2. Sumber bahan hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang 

fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.  Bahan-bahan hukum 

primer terdiri perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam 

penulisan ini bahan hukum primer terdiri dari: 

1. Pancasila. 

2. UUD 1945 dan UUD Negara RI 1945. 

3. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang No. 4 Tahun 

2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. 



30 
 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/ PUU-VII/ 2009 dalam perkara 

Permohonan Pengujian Perpu No.  4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer adalah: 

a. Hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, jurnal dari kalangan ahli 

hukum tatanegara, makalah, hasil seminar, lokakarya maupun hasil-hasil 

kegiatan focus group discussion (FGD) yang masih relevan dengan 

materi/substansi penelitian. 

b. Buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan/focus kajian dalam 

penelitian ini terutama buku –buku terkait Perpu, pengujian undang-undang 

konsep negara hukum dan konstitusi. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik yang dipergunakan untuk menggali dan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan melalui library research (studi kepustakaan). Penelusuran bahan 

hukum tersebut dengan melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan di 
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perguruan tinggi di Jawa Timur, antara lain di Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga, dan browsing 

internet, website. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis bahan deduktif 

yang mana hal ini diawali dari teori hukum umum yang kemudian 

dikorelasikan dengan kenyataan objektif. Didasarkan atas analisis yang diuji 

dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang bekaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab yang 

bertujuan agar mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, yakni memuat 

landasan ideal (dass sollen), kenyataan (dass sein) yang mana hal tersebut 

menyangkut alasan atau faktor pendorong untuk dilakukan kkajian yang lebih 

mendalam. Rumusan masalah memuat beberapa permasalahan yang akan diangkat 

dan dibahas mendetail dalam pembahasan. Adapun mengenai tujuan, memuat 

pernyataan singkat tentang apa yang hedak dicapai dalam penulisan hukum ini. 

Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai kagunaan secara teoritis dan praktis. 
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Metode penulisan dan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam membuat 

penulisan hukum ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan konsepsi negara hukum, teori 

pemisahan kekuasaan yang akan diurai dalam konsep kekuasaan, kedaulatan dan 

pembahasan kekuasaan dan konsep pemisahan kekuasaan. Teori mengenai kedaulatan 

membentuk Undang-Undang juga penting sebagai acuan dalam menganalisa 

kekuatan legislasi oleh DPR. Nomenklatur Perpu yang di dalamnya dipaparkan 

mengenai perihal Perpu, doktrin “proportional necessity” dan hukum keadaan darurat 

di berbagai negara menjadi dasar analisa dalam pembahasan skripsi ini. Terakhir 

adalah teori hierarki perundang-undangan. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan menguraikan apa yang menjadi pembahasan sebagai 

objek kajian dalam penulisan ini. Fokus objek yang akan dikaji dalam bab ini 

meliputi, problematika Perpu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta 

menemukan solusi berkenaan dengan adanya problematika tersebut. Problematika 

Perpu akan diurai mengenai indikator hal ikhwal kegentingan yang memaksa, batas 

waktu berlakunya Perpu, dan mengenai pencabutan Perpu serta hierarki Perpu dan 

perdebatan pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, uraian akibat 

hukum atas problematika Perpu dan pemberian solusi untuk mengatasi hal tersebut. 

Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis 

yang mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan lengkap. Pemaparan dan 



33 
 

penguraian dalam pemasalahan dieksplorasi dan digali sedalam mungkin untuk 

mendapatkan solusi yang solutif. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang berisikan 

suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya 

serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat 

dalam penulisan hukum ini dan diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat 

bagi semua pihak. 

 


