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Points 

• Pergeseran Kekuasaan MPR
• Kelembagaan MPR: Wewenang dan Struktur
• MPR dan Politik Hukum Pasca UU MD3 (UU 17 

Tahun 2014, dan Revisi I-II UU No. 2 Tahun 2018)



People 
Sovereign  

and Rule of Law 

Article 1 of the Indonesian Constitution: 
(2) Sovereignty is in the hands of the people and is 
implemented according to this Constitution. 
(3) The State of Indonesia shall be a state based on the 
rule of law.



MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, 
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, 
pembuat GBHN, tetapi menjadi lembaga negara yang 
kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya

No longer as institutional supremacy, and no directive guidelines!



Perbandingan Sebelum Amandemen Setelah Amandemen

Keanggotaan
(Ps. 2)

Majelis permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
ditambah dengan utusan-utusan 
dari daerah-daerah dan 
golongan-golongan, menurut 
aturan yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang. 

Wewenang
(Ps. 3)

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang 
Dasar dan Garis-garis besar dari 
pada haluan negara  

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar  

(Ps. 7A)

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. 

(Ps. 8)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh 
hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 
diusulkan oleh Presiden. 



Perbandingan Sebelum Amandemen Setelah Amandemen

Syarat Hadir dan 
Persetujuan 

Mengubah UUD
(Ps. 37)

Sekurang-kurangnya 2/3  
dari pada jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat harus  
hadir; 
Putusan diambil dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 
2/3 dari pada jumlah anggota yang 
hadir.  

Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.  
Putusan untuk mengubah pasal-pasal 
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya lima 
puluh persen ditambah satu anggota dari 
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

Meninjau Materi dan 
Status Hukum TAP 

MPR/S
(Aturan Tambahan 

Pasal I)

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi 
untuk melakukan peninjauan terhadap 
materi dan status hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk diambil putusan pada sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 
2003. 



Kewenangan MPR
Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden 

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya; 

5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti 
secara bersa¬maan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.



The People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat or 
MPR): DPR (The House of Representative) and DPD (The Council of 
Representatives of the Regions) 

Article 2 (1): The MPR shall consist of the members of the DPR and the 
members of the DPD who have been elected through general elections, 
and shall be regulated further by law. 
No longer appointed military member in the House
No longer appointed regional and group member in the House
Article 7C:  The President may not freeze and/or dissolve the DPR. 

Representative in the House and the Council
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Tugas MPR - Pasal 5 UU MD3



Hak Anggota (Pasal 10)



Trending topic #1: MD3

• Ps. 73
• Ps. 122
• Ps. 245



‘Parliament war’ against free 
speech v. contempt of 
parliament? 





Trending topic #2: Corruption



TII survey has again placed the House as the state institution 
perceived as the most corrupt by the public. The March 2017 
survey by TII, involving 1,000 respondents in 31 provinces 
across the country, showed that 54 percent of respondents 
named the House, not the police or tax office, as the most 
corrupt body.


