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BAB I 

   PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagaimana telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan satu 

kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. 1  Salah satu alasan 

adanya perubahan tersebut adalah Konstitusi yang ada kurang memenuhi 

aspirasi demokrasi2, selain itu juga karena lemahnya checks and balances antar 

lembaga negara, antar pusat-daerah, atau pun antar negara dan masyarakat 

mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan 

ketidakadilan.3 

Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 

adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 

1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut 

lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja 

lembaga yang bersangkutan.4 Perubahan tersebut juga mempertegas pembagian 

kekuasaan antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan saling 

mengimbangi (checks and balances), mempertegas sistem pemerintahan 

                                                                 
1 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 121. 
2 A. M. Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: PT Kompas Media 
Nusantara, hal. 1 
3 Ibid., hal. 1-2 
4 Titik Triwulan Tutik, 2015, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 
1945, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 18. 
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presidensial dengan meniadakan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan, 

dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.5 

Salah satu perubahan luas menyangkut badan perwakilan rakyat. Status 

MPR diubah dari organ atau alat kelengkapan negara yang dianggap sebagai 

lembaga tertinggi menjadi sejajar dengan alat kelengkapan negara lainnya. MPR 

bukan lagi satu-satunya yang menyelenggarakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. 

Wewenang MPR pun diubah, ketentuan baru tidak mengenal GBHN yang 

selama ini ditetapkan MPR. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui 

pemilihan umum, dan berbagai perubahan lain. Demikian pula berbagai 

perubahan pada DPR, misalnya wewenang membentuk undang-undang.6 Selain 

itu dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan perwakilan 

tingkat pusat yang baru.7 

Konsekuensi dari amandemen UUD 1945 juga mempunyai pengaruh 

terhadap kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, termasuk 

mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.8 Adanya 

ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah 

baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu impeachment dan pemakzulan. 

Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam 

                                                                 
5 A. M. Fatwa, Op.Cit., hal. 3. 
6 Bagir Manan, 2004, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 
2-3. 
7 Ibid., hal. 3.  
8  Adventus, “Pemakzulan Presiden: Dari Proses Pilitik Keproses Hukum”, Jurnal Hukum 
Universitas Hasanuddin, (Juni, 2013), hal. 2. 
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masa jabatanya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut 

dengan istilah removal from office. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat 

mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang 

dapat menjadi alasan pemberhentian.9 Perubahan (amandemen) tersebut juga 

menjadi konsekuensi terhadap upaya pemerintahan yang fix term dalam sistem 

presidensial. Kemudian Indonesia juga menganut Prinsip Negara hukum, sesuai 

dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”,  sehingga dalam 

kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses 

pemakzulan tersebut haruslah melalui forum previlegiatum, yang mana Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi diberhentikan berdasarkan alasan-alasan 

politis semata seperti yang terjadi pada mantan Presiden Soekarno dan KH 

Abdul Rahman Wahid (Gusdur), namun harus ada pengadilan khusus 

ketatanegaraan dalam proses pemakzulan.10 

Pemberhentian Presiden dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia terjadi hanya dua kali.11 Dari pengalaman negara itu diketahui, bahwa 

Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) dengan alasan yang masih belum dapat teruji kebenarannya secara 

konstitusional yang hanya baru dugaan oleh sebagian anggota DPR terhadap 

Presiden Gus Dur atas keterlibatan dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. 

                                                                 
9Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 
249. 
10 Adventus, Op.Cit., hal. 2. 
11 Soimin, 2009, Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 
hal. 1. 
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Karena tidak ada forum yang mengkaji atas kebenaran dugaan itu, maka 

akhirnya Presiden Gus Dur tetap diberhentikan. Demikian pula dengan Presiden 

Soekarno yang diduga terlibat dalam kasus Gerakan 30 September yang 

mencoba melakukan “Kudeta”. Sehingga pada perubahan Ketiga UUD 1945 

pada tahun 2001 atau beberapa bulan setelah Gus Dur lengser, ada inisiatif untuk 

diadakan lembaga penguji atau instrumen untuk itu di dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang bernama Mahkamah Konstitusi.12 

Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 menjadikan berubah pula tugas 

dan kewenangan MPR di mana selama UUD 1945 belum diamandemen bertugas 

memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, berubah menjadi tugas 

seremonial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD Tahun 1945; 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden”; Ketentuan Pasal ini kemudian diikuti dengan rumusan yang memberi 

kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam 

masa Jabatannya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 

Tahun 1945; “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar”. Ketentuan inilah yang memberi dasar kepada MPR untuk 

melakukan impeachment kemudian dihubungkan dengan Pasal 7A, Pasal 7B dan 

Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang memberi dasar pengaturan mengenai 

cara pengajuan, mekanisme dan prosedur impeachment tersebut.13 

                                                                 
12 Ibid., hal.5. 
13 Helmi, “Supremasi Hukum Dalam Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 
1945”, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor III (September, 2014), hal. 81. 
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Dari segi proses dan mekanismenya pelaksanaan impeachment terbagai 

dalam dua jalur, jalur pertama dilakukan melalui proses politik dan jalur kedua 

melalui proses hukum. Jalur proses politik berawal dari adanya dugaan oleh DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 194514, sedangkan 

mekanisme impeachment diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.  

Selanjutnya dalam proses hukum, badan peradilan yang memiliki 

kewajiban untuk memutus impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi 

wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-

Undang Dasar.” Dalam hal ini pendapat DPR diajukan ke Mahkamah 

Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Peran Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi 

merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. 

Posisi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan/ acuan bagi DPR 

mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut 

diteruskan atau dihentikan.15 Apabila dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

membenarkan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maka 

selanjutnya DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

                                                                 
14 Ibid., hal. 84 
15 A. M. Fatwa, Op.Cit., hal. 68. 
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pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.  

Tidak dipungkiri ada hal yang mengganjal mengenai mekanisme 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam perspektif UUD 1945, 

Indonesia adalah negara hukum. Namun berkaitan dengan mekanisme 

pemakzulan sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia cenderung tidak 

menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu tidak 

terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, seperti keputusan hukum 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sesuai degan Pasal 24C 

Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi proses akhir dilaksanakan 

berdasarkan kesepakatan politik di MPR. 16  Hal ini menjadikan adanya 

perbedaan terkait sifat putusan dalam Pasal 24C Ayat (1) dengan Pasal 24C Ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai putusan final dan mengikat hanya 

diperuntukkan untuk mengadili perkara sesuai dengan Ayat (1) atau juga 

termasuk perkara dalam Ayat (2). 

Melalui mekanisme pengambilan keputusan terakhir yang dilaksanakan 

oleh MPR, maka sangat mungkin akan adanya putusan MPR yang berbeda 

dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam putusannya, Mahkamah 

Konstitusi membenarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, yang berarti Presiden dan/atau Wakil Presiden 

seharusnya diberhentikan dari jabatannya, belum tentu MPR akan memutus 

sama dengan Mahkamah Konstitusi, atau dalam arti lain MPR dapat memutus 

                                                                 
16  Muhammad Bahrul Ulum, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)”, Jurnal Konstitusi, 
Volume 7, Nomor 4 (Agustus, 2010), hal. 133. 
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bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan dari jabatannya. 

Hal ini berarti muara dari proses impeachment kembali pada mekanisme politik, 

di mana sebenarnya adanya amandemen dengan menambahkan pasal mengenai 

impeachment agar tidak terulang lagi kasus pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diputus berdasarkan alasan-alasan politik. 

Selanjutnya mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden pasca amandemen yang menggunakan model pemilihan umum dan 

dipilih secara langsung oleh rakyat, ternyata dapat diubah keadaannya oleh MPR 

melalui impeachment. Dengan demikian adanya amandemen tidak sepenuhnya 

menjadikan semua lembaga negara sejajar kekuasaannya dalam menjalankan 

kedaulatan rakyat, akan tetapi dengan adanya kewenangan yang dimiliki MPR 

dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadikan MPR 

tetap menjadi lembaga super body. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul KEWENANGAN MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN 

PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945. 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membuat pembatasan masalah agar 

ruang lingkup dan kajian yang dilakukan dapat terarah dan fokus pada hal 
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yang akan dibahas, yakni mengenai kewenangan MPR yang diberikan oleh 

Konstitusi dalam rangka pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

di mana menurut penulis sebenarnya mekanisme yang dilakukan tidak 

mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum, karena putusan badan 

peradilan (Mahkamah Konstitusi) yang memiliki kewajiban untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang dugaan adanya 

pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan 

sebagai putusan akhir. Selain itu dalam hal proses pemilihan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

dilakukan melalui pemilihan umum oleh rakyat justru terdapat celah 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pengambilan 

putusan akhir dilakukan dengan mekanisme politik. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 

b. Apakah putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

putusan politik? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Mengetahui putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah 

merupakan putusan politik. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

dan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan negara untuk selanjutnya, 

khususnya terkait mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

b. Manfaat Praktis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana 

mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apakah putusan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

putusan politik. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Mekanisme impeachment di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 

3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses 

impeachment adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya 

memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-

pelanggaran yang termasuk dalam alasan impeachment sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 7A UUD 1945 maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur 

internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada 

MK.17 

Tahapan kedua proses impeachment berada di tangan MK. Sesuai dengan 

ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus 

pendapat DPR tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai 

                                                                 
17 Muni’ Datun Ni’mah, “Analisis Yuridis Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam 
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 15 (Februari, 2012), 
hal. 57. 
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pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan 

dalam pasal 7A UUD 1945.18 

Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK 

adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses 

impeachmentberada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya 

bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat 

meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. 

Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga 

harus melalui keputusan yang  diambil dalam sidang paripurna DPR.19 

Harus dilaluinya 3 (tiga) tahapan di atas, secara sederhana dapat 

dijelaskan bahwa proses terjadinya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden berawal dari DPR terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang berarti ini adalah proses politik. 

Selanjutnya pendapat tersebut dibawa ke MK untuk diputus, yang berarti ini 

adalah proses hukum. Setelah itu apabila MK membenarkan dugaan DPR, maka 

oleh DPR setelah adanya sidang paripurna DPR diteruskan ke MPR untuk 

diselenggarakan rapat paripurna guna mengambil putusan akhir, yang berarti ini 

adalah proses politik. 

 

 

 

                                                                 
18 Ibid., hal.57. 
19 Ibid., hal.57. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, di mana akan 

menggambarkan dan menjelaskan terkait dengan peraturan perundan-

undangan yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mengkaji norma hukum mengenai pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan normatif, karena penelitian ini berpijak pada pandangan 

dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum di samping juga hukum 

dikonsepkan sebagai sebuah norma. 20  Kemudian akan bahas lebih 

mendalam menggunakan metode hermeneutika hukum, di mana metode dan 

teknik menafsirkan dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan 

antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.21 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data 

sekunder, yang meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                                 
20 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 95. 
21 Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah 
Filsafat Hukum”, Dimuat Oleh: Web Administrator Pengadilan Negeri Martapura, (Juni, 2010), 
hal. 4-5. 
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Yakni peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan 

pemberhetian Presiden dan/atau Wakil Presiden, meliputi: 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan 

Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno; 

 TAP MPR No. II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban 

Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurrahman Wahid; 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana (KUHP); 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi; 

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden; 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan 
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Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Buku 

 Jurnal 

 Penelitian Terdahulu 

 Karya Tulis Ilmiah 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan yang dapat menambahkan informasi guna 

memperjelas apa yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia apabila 

diperlukan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi 

dan mempelajari data sekunder. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, di mana penulis akan menganalisis kemudian 

menjabarkan dari data sekunder yang ada. 
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F. Sistematika Skripsi 

Penulisan hukum ini terdiri atas 4 (empat) bab. Untuk mempermudah 

penulisan, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II adalah Landasan Teori yang berisikan uraian mengenai Tinjauan 

Umum Tentang Negara Hukum, Tinjauan Umum Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian/ 

Pemakzulan/ Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden, Tinjauan Umum 

Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Tinjauan Umum Tentang Metode 

Hermeneutika Hukum. 

BAB III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan mengenai mekanisme 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penafsiran mengenai 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan putusan politik.  

BAB IV adalah Penutup yakni bagian akhir dari penulisan hukum yang 

terdiri dari Simpulan dan Saran. Setelah bagian ini terdapat Daftar Pustaka. 
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