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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.Perkembangan Organisasi Negara 

 Dalam perkembangan sejarah, pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan berkembang 

melalui sejarah yang panjang. Demikian pula dengan fariasi struktur dan fungsi organisasi kekuasaan 

tersebut berkembang dalam banyak ragam dan  dan variasi. Berbagai macam corak, bentuk, bangunan 

dan struktur organisasi dari suatu negara tidak terlepas dari politik kekuasaan yang mengorganisasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat yangbersangkutan. Karena kepentingan yang timbul itu 

berkembang dengan dynamis, maka corak negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. 

Perkembangan organisasi kenegaraan jika dicermati sebelum Abad ke-19, maka tampak bahwa 

kekuasaan Raja sangat kuat. Kekuasaan Raja sangat dominan, hal ini terjadi ketika masa Yunani Kuno 

maupun Romawi Kuno. Konsepsi kenegaraan kemudian berkembang terus sebagai akibat timbulnya 

revolusi yang menuntut kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat dalam menghadapi penguasa. Pada 

awal abad pertengahan berkembang konsep negara jaga malam (nachwachatersstaat), dimana tugas 

negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata. Barulah kemudian pada Abad ke-19 muncul 

pandangan yang lebih luas yang menghendaki peran negara yang lebih besar untuk menangani masalah   

kesejahtraan bagi masyarakat. Disinilah muncul konsep negara kesejahtraan (welvaartsstaat). 

Gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas, terus meningkat sampai 

pertengahan Abad ke-20 dalam bentuknya yang ekstrim yaitu ideology sosialisme (komunisme), yang 

memberikan pembenaran terhadap intervensi negara baik ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. 

Corak organisasi negara menjadi makin terkosentrasi pada beberapa lembaga pengambil keputusan. 

Ketika komunisme runtuh, dan ideology liberalisme-kapitalisme berkembang, maka bentuk-

bentuk organisasi negara juga berubah. Model birokrasi yang absolute mulai ditinggalkan. Di Inggris 

misalnya sejak Tahun 1972-1974 diperkenalkan organisasi non elected agencies dengan beragam bentuk 

seperti; joint committee, boards,dsb untuk tujuan mencapai economies scale dalam rangka 

meningkatkan pelayanan umum. Selain itu juga dibentuk lembaga-lembaga baru yang menangani 

urusan yang spesifik seperti;Regional Hospital Aboard. Hal serupa juga terjadi di negara-negara lainnya.  
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Namun yang pasti bahwa bentuk organ pemerintahan mencakup struktur yang sangat bervariasi yang 

meliputi: Pemerintah pusat, kementrian yang bersifat territorial (territorial ministeries), ataupun 

intermediate institution.1 

Pada tiga dasawarsa terakhir Abad ke-20, di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti 

Amerika Serikat dan Perancis berkembang lembaga-lembaga baru yang disebut dengan state auxiliary 

organs,  sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Lembaga tersebut di Amerika Serikat 

misalnya dikenal dengan; Federal trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC). 

Lembaga-lembaga tersebut bukan NGO’s (non governmental organizations). Namun keberadaannya 

tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Ada yang bersifat 

independen dan quasi independen. Namun demikian sebagian akhli lain memasukkan independen 

agensi ini kedalam ranah kekuasaan eksekutif.2 

Lembaga-lembaga independen yang menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan biasanya ada 

ditingkat federal(pusat). Di As disebut dengan the headless fourth branch of the government. Selain itu 

juga ada komisi-komisi/komite yang menjalankan fungsi pelayanan umum (management of public 

service), yang berada tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. 

Berkembangnya lembaga-lembaga tersebut mengakibatkan fungsi-fungsi kekuasaan yang 

biasanya melekat pada cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif  dialihkan menjadi 

fungsi-fungsi tersendiri yang bersifat independen. Di Indonesia lembaga-lembaga semacam itu misalnya; 

Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman, KY, dsbnya. 

  

2.Lembaga Negara dan Trias Politika 

Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga 

masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa 

saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga 

negara”. Lembaga tersebut dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif maupun 

campuran. Karena itulah doktrin “Trias Politika” yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana 

dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan   
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1. Jimly Assidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,  Mahkamah 

Konstitusi RI, Jakarta, hal.8.  
2.Ibid, hal.9.  



dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi 

untuk dijadikan rujukan. 

Namun karena pengaruh ajarannya sangat mendalam bagi perkembangan konsep kenegaraan, 

ajaran tersebut masih dipakai sebagai rujukan dengan berbagai variasinya. Sebelum Montesqie, ajaran 

fungsi negara sebenarnya sudah dikembangkan oleh negara-negara didunia ataupun para sarjana. Di 

Perancis (Abd.XVI) misalnya, fungsi negara terbagi menjadi 5 yakni: 1.Fungsi diplomacie; 2.Fungsi 

defencie; 3. Fungsi financie; 4. Fungsi justicie; dan 5. Fungsi policie. Selanjutnya John Locke membagi 

menjadi 3 yakni; legislative, eksekutif dan federative.  

Selanjutnya sarjana Belanda Van Vollen Hoven membagi kekuasaan menjadi 4 yang disebut 

dengan “Catur Praja” yakni: Regeling (pengaturan); Bestuur (pemerintahan); Rechtspraak (peradilan); 

dan Politie (kepolisian). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia tentang hal ini adalah 

pandangan dari Montesquieu. 

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep separation of powernya adalah, bahwa dalam 

setiap negara senantiasa terdapat 3 fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus 

dilembagakan masing-masing dalam 3 organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, 

dan tidak boleh mencampurri urusan masing-masing dalam arti mutlak.Hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. 

Konsep Trias Politika yang dijabarkan oleh Montesquieu,  saat ini jelas tidak relevan lagi karena 

tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini 

bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan 

saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.  

 

3.Istilah dan Pengertian Lembaga Negara 

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, 

misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. 

Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah political institution, sedangkan dalam 

terminologi bahasa Belanda disebut staat organen. 

 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan 

sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif.3 Jika kata pemerintah diganti dengan kata  
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3Lukman Ali dkk. 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II, Balai Pustaka, Jakart:  hal. 580.  



negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan 

pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, judikatif, dan badan-

badan negara lainnya.  

Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata orgaan berarti “alat 

perlengkapan”. Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-

orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan 

merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan 

pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada 

pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan 

ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang 

mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. 

Dengan demikian, Fockema  Andreae menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara 

luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua 

pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat 

tunggal maupun kolegial ( merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat 

tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang 

bersifat kolegial, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan 

lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengakapan negara pada umumnya digunakan 

untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan (permusyawaratan) rakyat maupun 

daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengakapan negara, yaitu khusus bagi 

badan-badan negara di tingkat pusat. Tetapi, suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh Fockema 

Andreae, bahwa alat perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum (undang-undang dan 

anggaran dasar) dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya. 

Terkait dengan hal tersebut, G. Jellinek mengemukakan dua jenis organ negara, yaitu organ 

negara yang langsung (unmittebar organ) dan organ negara yang tidak langsung (mittebar organ). 

Kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung 

atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung 

ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan negara, sedangkan organ 

negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung.4  
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Pendapat G. Jellineck dengan jelas menunjukkan bahwa dari segi landasan yuridis pembentukan 

lembaga negara, maka ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi (UUD) dan yang 

dibentuk bedasarkan peraturan perundang-undangan lain, bahkan dengan keputusan kepala negara. 

Karena itu, pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara 

menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan secara aktual. Dalam kaitan ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pengertian 

tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian 

yang lazim.5 Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu “lembaga apa saja yang 

bukan termasuk katagori lembaga masyarakat (institutions of civil society) ataupun badan-badan usaha 

(market institutions).6  

Pada awalnya tipe-tipe lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi 

legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang manjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau 

perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau 

yudikatif, ialah lembaga peradilan. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga 

negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang 

menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan 

keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain. 

UUD 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditentukan 

bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan 

ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” 

Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan 

lain, seperti istilah:  

1. Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);    

2. Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan; 

3. Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial; 

4. Mahkamah untuk Mahkmah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 

5. Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan; dan lain-lain. 
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Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan pembentukkan lembaga 

negara yang bersangkutan, misalnya: 

1. Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelim atas Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 2 menentukan bahwa “Majelis 

adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 menentukan bahwa “Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka… .” 

3. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa “Komisi 

Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan 

hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. 

Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. 

Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup 

mengenai kewenangan dan hubungan antarlembaga negara. 

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara 

adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan 

secara actual.7 Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang 

satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi  negara dan fungsi 

pemerintahan. 
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Konsursium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, hal.31.  



BAB   II 

 LEMBAGA  NEGARA DALAM UUD  1945 

 

1.Macam-macam Lembaga Negara Dalam UUD 1945 

 Ada dua unsure pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni 

organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie  adalah isinya. Macam-

macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni; 

a. Pembedaan dari segi Hierarkinya/dari Segi Landasan Hukum Pembentukannya.  

b. Pembedaan dari Segi fungsinya. 

a.Pembedaan Dari Segi Hierarchinya. 

 Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan 

mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan mana 

yang lebih rendah. Perlakukan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda 

(misalnya dalam hal protokoler, gaji,dsb), hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut 

apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya. 

Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan 

hukum pembentukkannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan 

Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).8 Lembaga-lembaga negara yang 

terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 2l lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu 

MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah 

provinsi,pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI; 

2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalamUUD, tetapi wewenangnya 

diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU; 

3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah 

bank sentral. 
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Lembaga-lembaga negara yang berdasarkan UU paling tidak ada 10, dengan nama komisi dan 

dewan. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan KepPres 

ada tiga komisi dan paling tidak enam dewan. Selain itu terdapat pula lembaga-lembaga 

nondepartemen. Lembaga-lembaga negara tersebut dideskripsikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 

Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan Landasan Hukum Pembentukkannya 

NO NAMA LEMBAGA NEGARA LANDASAN HUKUM 

1 Msjelis Permusyawaratan Rakyat   Bab II,  UUD 1945 

2 Presiden    Bab III, Pasal 4 UUD 1945 

3 Wakil Presiden Bab III, Pasal 4 UUD 1945 

4 Dewan Pertimbangan Presiden   Pasal 16 UUD 1945 

5 Kementerian Negara   Bab V, Pasal 17 UUD 1945 

6 Pemerintahan Daerah Provinsi  Bab VI, Pasal 18 ayat (1) 

7 Pemerintah Daerah Kabupaten Bab VI, Pasal 18 ayat (1) 

8 Pemerintah Daerah Kota Bab VI, Pasal 18 ayat (1) 

9 DPRD Provinsi Bab VI, Pasal 18 ayat (3) 

10 DPRD Kabupaten Bab VI, Pasal 18 ayat (3) 

11 DPRD Kota Bab VI, Pasal 18 ayat (3) 

12 Dewan Perwakilan Rakyat   Bab VII, Pasal 19 

13 Dewan Perwakilan Daerah   Bab VIIA, Pasal 22C 

14 Komisi Pemilihan Umum   Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945 

15 Bank Sentral   Bab VIII, Pasal 23D 



16 Badan Pemeriksa Keuangan   Bab VIIIA, Pasal 23E-23G 

17 Mahkamah Agung   Bab IX, Pasal 24A 

18 Komisi Yudisial   Bab IX, Pasal 24B 

19 Mahkamah Konstitusi   Bab IX, Pasal 24C 

20 Tentara Nasional Indonesia   Bab XII, Pasal 30 ayat (2) 

21 Kepolisian Negara Republik Indonesia   Bab XII, Pasal 30 ayat (2) 

22* Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) UU No. 5 Tahun 1999 dan 

KepPres No. 75/1999 

23 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) UU No. 31 Tahun 1999 

24 Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) UU No. 39 Tahun 1999 

25 Dewan Pers UU No. 40 Tahun 1999 

26 Komisi Kepolisian Nasional UU No. 2 Tahun 2002 

27  Komisi Perlindungan anak Indonesia UU No. 23 Tahun 2002 

28 Komisi Penyiaran Indonesia UU No. 32 Tahun 2002 

29 Dewan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 

30 Komisi Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004 jo 

PerPres No. 18 / 2005. 

32 Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi UU No. 27 Tahun 2004 

33* Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) 

Kep.Pres No. 181/1998 

34 Dewan Pembina Industri Strategis Kep.Pres No. 40/1999 

35 Dewan Riset Nasional Kep.Pres No. 94/1999 

36 Dewan Buku Nasional Kep.Pres No. 110/1999 



37 Dewan Ekonomi Nasional Kep.Pres No. 144/1999 

38 Dewan Maritim Kep.Pres No. 161/1999 

39 Dewan Pengembangan Usaha Kep.Pres No. 165/1999 

40 Komisi Hukum Nasional Kep.Pres No. 15/2000 

41 Komisi Ombudsman Nasional Kep.Pres No. 44/2000 

42 Lembaga Nondepartemen: 

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
4. Perpustakaan Nasional 
5. Bappenas 
6. Badan Pusat Statistik (BPS) 
7. Badan Standardisasi nasional (BSN) 
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional 
10. Badan Intelijen Negara (BIN) 
11. Lembaga Sandi Negara 
12. Badan Urusan Logistik (Bulog) 
13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) 
14. Lembaga Penerbangan antariksa Nasional 

(Lapan) 
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 
16. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) 
17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) 
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
21. Lembaga Informasi Nasional (LIN) 
22. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 
23. Badan Pengembangan Kebudayaan dan 

Pariwisata (BP Budpar) 

Kep.Pres No. 2/2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, 

Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah 

Nondepartemen. 

Sumber:  Diadapasi ke dalam bentuk tabel dari Firmansyah Arifin dkk, Op. Cit. hal 72 – 105.  
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Menurut Jimly Assidiqie9 dari segi hirarkhinya ini lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis yakni; 

Lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua, disebut sebagai “Lembaga 

Negara”, dan lapis ketiga, disebut dengan “Lembaga Daerah”. Dengan demikian maka tidak ada lagi 

istilah “Lembaga Tertinggi Negara” dan “Lembaga Tinggi Negara”. Penggolongan menjadi 3 lapis 

tersebut untuk memudahkan pengertian.  

Pada lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam UUD 1945 yakni; Presiden dan Wakil 

Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat 

kewenangan dari UUD ( misalnya KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral dan Menteri Negara). 

Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam 

UUD 1945, namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU). Selain 

itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (misalnya, Komnas HAM, Komisi 

Penyiaran Indonesia,dsb). 

Pada lapis ketiga, adalah merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara 

yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah UU 

(Misalnya,KHN,Komisi Ombudsman Nasional,dsb). Selain itu berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada 

pula yang disebut dengan “Lembaga Daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di 

daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah; Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur dan DPRD 

Propinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten, yakni  DPRD Kabupaten dan Bupati; serta Pemerintah Daerah 

Kota, yakni Walikota dan DPRD Kota. Lembag-lembaga daerah tersebut sama-sama disebut secara 

eksplisit dalam UUD 1945. Disamping itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi lembaga-lembaga negara yang ditentukan secara eksplisit 

maupun secara implisit di dalam UUD 1945 berjumlah 28 organ, jabatan atau lembaga negara, seperti 

tampak pada tabel di bawah ini. 
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99 Jimly Assidiqie, 2006, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat 

Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal.106-113.  



Tabel 2 

Organ, Jabatan atau Lembaga Negara dalam UUD 1945 

NO NAMA LEMBAGA NEGARA BAB, PASAL BENTUK/NAMA DAN 

KEWENANGAN  

1 Msjelis Permusyawaratan Rakyat  

(MPR) 

Bab II,  UUD 1945 Ditentukan eksplisit  

2 Presiden    Bab III, Pasal 4 UUD 1945 Ditentukan eksplisit 

3 Wakil Presiden Bab III, Pasal 4 UUD 1945 Ditentukan eksplisit 

4  Duta Pasal 13 ayat (1) Tidak ditentukan 

5 Konsul Pasal 13 ayat (1)  Tidak ditentukan 

6 Dewan pertimbangan presiden Pasal 16 UUD 1945 

 

Nama tidak ditentukan 

7 Kementerian Negara   Bab V, Pasal 17 UUD 1945 Ditentukan eksplisit 

8 Pemerintahan Daerah Provinsi  Bab VI, Pasal 18 ayat (1) Ditentukan eksplisit 

9 Gubernur Bab VI, Pasal 18 ayat (4) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

10 DPRD Provinsi Bab VI, Pasal 18 ayat (3) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

11 Pemerintahan Daerah Kabupaten Bab VI, Pasal 18 ayat (1) Ditentukan eksplisit 

12 Bupati Bab VI, Pasal 18 ayat (4) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

13 DPRD Kabupaten Bab VI, Pasal 18 ayat (3) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

14 Pemerintahan Daerah Kota Bab VI, Pasal 18 ayat (1) Ditentukan eksplisit 

15 Walikota Bab VI, Pasal 18 ayat (4) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 



16 DPRD Kota Bab VI, Pasal 18 ayat (3) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

17 Satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau 

istimewa 

Bab VI, Pasal 18B ayat (1) Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

18 Kesatuan Masyarakat HukumAdat Bab VI, Pasal 18B ayat (2) Tidak termasuk 

lembaga negara 

19 Dewan Perwakilan Rakyat   Bab VII, Pasal 19 Ditentukan eksplisit 

20 Dewan Perwakilan Daerah   Bab VIIA, Pasal 22C Ditentukan eksplisit 

21 Komisi pemilihan umum   Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945 

Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

22 Bank sentral   Bab VIII, Pasal 23D Diatur lebih lanjut 

dengan UU 

23 Badan Pemeriksa Keuangan   Bab VIIIA, Pasal 23E-23G Ditentukan eksplisit 

24 Mahkamah Agung   Bab IX, Pasal 24A Ditentukan eksplisit 

25 Komisi Yudisial   Bab IX, Pasal 24B Ditentukan eksplisit 

26 Mahkamah Konstitusi   Bab IX, Pasal 24C Ditentukan eksplisit 

27 Tentara Nasional Indonesia   Bab XII, Pasal 30 ayat (2) Ditentukan eksplisit 

28 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia   

Bab XII, Pasal 30 ayat (2) Ditentukan eksplisit 

Sumber: Diadaptasi ke dalam bentuk tabel dari Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hal 27 – 28. 
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2.Pembedaan Dari  Segi Fungsinya. 

 Dari segi fungsinya menurut  Jimly Assidiqie10 ada yang bersifat utama atau primer (primary 

constitutional organs), dan ada pula yang bersifat penunjang atau secunder (auxiliary state organs). 

Untuk memahami  perbedaan keduanya maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 

ranah (domain) yakni;  

 1.Kekuasaan eksekutif atau pelaksana ( administrator bestuurzorg); 

 2.Kekuasaan legislative dan fungsi pengawasan; dan 

 3.Kekuasaan Kehakiman atau fungsi yudisial. 

Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie masih ada lembaga-lembaga negara lain yang menjalan 

kan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang lebih lanjut diatur dengan undang-

undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yakni “Badan-badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.”  Dengan demikian terdapat 

lebih dari 28 lembaga negara yang secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Tetapi, hanya 24 

lembaga negara yang dapat sebagai pihak dalam sengketa antarlembaga negara di MK. Sebab bank 

sentral, duta dan konsul tidak ditentukan wewenangnya secara eksplisit dan implisit di dalam UUD 1945. 

Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat tidak termasuk katagori lembaga negara dan berada di 

luar lingkup dan jangkauan organisasi negara.  

 

2.Kedudukan dan Wewenang Lembaga Negara 

 Yang dimaksud dengan kedudukan lembaga negara, adalah tempat lembaga negara dalam 

hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya. Jika kita mencermati ketentuan dalam UUD 1945 

berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, maka terdapat perubahan yang mendasar tentang 

kedudukan lembaga negara. Dalam UUD 1945 sebelum amandement, maka MPR memegang kekuasaan 

yang superior sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 1 

ayat (2). Karena itulah lembaga negara terbagi menjadi 2 yakni lembaga ”tertinggi” dan lembaga ”tinggi” 

negara. Hal tersebut ditegaskan dalam TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 

Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antara Lembaga Tinggi Negara. 

Setelah amandement UUD 1945 ketentuan tersebut berubah, dimana MPR bukan lagi 

merupakan lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara sama dengan lembaga- 
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lembaga negara lainnya. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: 

”Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”.  

  

Wewenang Lembaga Negara. 

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pasca amandement UUD 1945 dikenal beberapa lembaga 

negara baik yang diatur secara eksplisit maupun implisit. Berikut ini akan diuraikan beberapa 

kewenangan lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945. 

a.Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR). 

 Pasca amandement terdapat tiga perubahan mendasar tentang lembaga MPR yakni dari segi 

kedudukan sebagaimana diurakan diatas, dari segi keanggotaan, dan kewenangan. 

 Dari segi keanggotaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka MPR 

terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Jika DPR dipilih melalui pemilu 

dengan basis partai, maka DPD yang merupakan wakil daerah dipilih melalui pemilu  dari daerah-daerah 

yang bersangkutan. Perluasan keanggotaan MPR tersebut dimaksudkan agar perwakilan tidak hanya di 

terdiri dari unsur politik tetapi juga daerah, sehingga MPR betul-betul dianggap sebagai penjelmaan 

rakyat.11  

Tugas dan wewenang MPR dalam UUD Tahun 1945  juga mengalami perubahan setelah 

dilakukannya amandemen terhadap UUD Tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan 

UUD Tahun 1945 adalah; menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Pasal 3), memilih 

Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 ayat (2)] dan melakukan perubahan terhadap UUD (Pasal 37). 

Dalam UU No.4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD, tidak ditentukan secara terperinci 

mengenai tugas dan wewenang MPR, namun hal tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR 

Tahun 1999 dalam Bab II-nya .  

Pasal 3 Peraturan Tata Tertib tersebut menyebutkan bahwa Majelis mempunyai tugas ; 

menetapkan UUD, Menetapkan GBHN serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

Kemudian dalam Pasal 4 ditentukan bahwa Majelis mempunyai wewenang: 
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1. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain, 
termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris. 

2. memberikan penjelasan yang bersfat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. 
3. menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 
4. meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan 

garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 
5. mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila 

Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD. 
6. mengubah UUD. 
7. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. 
8. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. 
9. mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.  
 
Setelah perubahan terhadap UUD Tahun 1945, maka tugas dan wewenang MPR sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3 UUD 1945 adalah; (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2) Melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, serta (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut UUD. Pemberhentian dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan  jika Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun bila terbukti 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden (Pasal 7A). Selain kewenangan 

tersebut kewenangan lainnya adalah melakukan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terjadi 

kekosongan jabatan (Pasal 8).  

Tugas dan wewenang MPR secara terperinci juga dirumuskan dalam Pasal 11 UU No.22 Tahun 

2003 yakni; mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memutuskan 

usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika Presiden berhalangan, memilih Wakil 

Presisen bila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dan memilih Presiden 

dan/atau Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan.  
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Berdasarkan  ketentuan yang terdapat dalam perubahan UUD Tahun 1945, maupun UU No.22 

Tahun 2003,  maka secara kelembagaan jelas bahwa MPR adalah merupakan lembaga yang permanen, 

bukan sebagai sidang gabungan (joint session). Kepermanenan lembaga tersebut sebagai akibat  adanya 

perangkat-perangkat penuh sebagai sebuah lembaga yakni; adanya kelengkapan administrasi dan 

organisasional anggota indifidu, kesekretariatan tersendiri untuk menjalankan fungsinya, mempunyai 

aturan-aturan tersendiri yang mengatur masalah internal lembaga tersebut, serta memiliki sistem 

penganggaran sendiri.12 

3.2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

 Sebagaimana telah dikemukakan diatas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) 

menghendaki kekuasaan negara dipisahkan ke dalam cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk 

menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan, yang berpeluang mengakibatkan terjadinya tirani 

dalam suatu negara. Lembaga legislatif dipahami sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-

undangan. Selaku lembaga, legislatif selalu dipengaruhi oleh bentuk, sistem pemerintahan serta 

prosedur yang berlaku dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri. 13   

 Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di berbagai negara, maka lembaga DPR disebut 

dengan berbagai nama antara lain; National Assembly (Vietnam, Laos), People’s Assembly (Myanmar), 

House of Commons (Inggris), House of Representatives (Amerika Serikat, Filipina, dsb-nya). Di negara 

yang menganut sistem perwakilan bikameral maka DPR disebut pula dengan majelis rendah (lower 

house) atau kamar kedua dan biasanya dipilih dalam pemilihan umum (pemilu).  
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12 Dalam UU No.22 Tahun 2003, ditentukan struktur oganisasi MPR yang terdiri dari Pimpinan MPR (ketua) 

dan tiga orang wakil ketua  (Pasal 7), juga alat-alat kelengkapan MPR selain pimpinan yakni Panitia Ad Hoc dan 
Badan Kehormatan (Pasal 98), adanya Sekretariat Jenderal, mempunyai kewenangan  pengelolaan keuangan 
secara mandiri (Pasal 101) dan juga mempunyai peraturan yang bersifat internal yakni adanya Peraturan Tata Tertib 
(Pasal 102).  

13 Fajar Laksono, Subarjo; 2006, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, Yogyakarta: 
UII Press, hal.41. 



3.2.1.Susunan dan Keanggotaan DPR. 

 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR adalah merupakan lembaga pewakilan politik, dan 

secara kelembagaan apabila dikaitkan dengan keanggotaannya, maka anggota DPR adalah juga 

merupakan anggota MPR. Dalam UUD Tahun 1945 sebelum perubahan tidak secara tegas mengatur 

tentang pembentukan DPR apakah melalui pemilihan umum ataukah pengangkatan. Hal itu diatur dalam 

UU tentang susduk MPR, DPR dan DPRD. Berbeda dengan UUD Tahun 1945 setelah perubahan, 

ditegaskan bahwa  anggota DPR dipilih melalui pemilu. 

 Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.4 Tahun 1999,  disebutkan bahwa; “ Pengisian Anggota DPR 

dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan Pengangkatan”.   Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) 

dan (3) ditentukan pula bahwa, DPR terdiri dari partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang 

diangkat. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian; anggota partai politik (parpol) hasil 

pemilu, sebanyak 462 orang dan anggota ABRI yang diangkat, sebanyak 38 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengisian anggota DPR dilakukan melalui mekanisme pemilu dan pengangkatan khusus untuk 

anggota ABRI. 

 Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD Tahun 1945,  dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan 

bahwa keseluruhan anggota DPR dipilih melalui pemilu.14  Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2)-nya 

ditentukan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan UU. UU yang mengatur tentang Susunan DPR adalah 

UU No.22 Tahun 2003. 

Berdasarkan Pasal 17 UU No.22 Tahun 2003, maka ditetapkan bahwa jumlah anggota DPR 

adalah  550 orang. DPR keseluruhannya terdiri atas anggota partai politik yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilu. Jadi berdasarkan UU No.22 Tahun 2003 ini tidak ada lagi anggota DPR yang berasal dari unsur  
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14 UU yang mengatur pemilihan umum adalah UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 



ABRI, dan tidak ada lagi pengisian keanggotaan melalui mekanisme pengangkatan. Keanggotaan DPR  

diresmikan dengan Keputusan Presiden, berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia.15  

Masa jabatannya adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji (Pasal 18 UU No.22 Tahun 2003). 

3.2.2.Fungsi dan Kewenangan DPR. 

 Dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945 jo Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 DPR memiliki fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam penjelasan Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 

dijelaskan bahwa; fungsi legislasi, adalah fungsi membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran, adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja negara  bersama Presiden dengan memperhatikan petimbangan DPD. 

Sedangkan fungsi pengawasan, adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 

Negara RI Tahun 1945, UU dan peraturan pelaksanaannya. 

 Dalam menjalankan fungsinya tersebut DPR mempunyai hak-hak yaitu; hak interpelasi, angket, 

dan menyatakan pendapat.16 Selain itu anggota DPR juga mempunyai hak mengajukan RUU, 

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri,   

imunitas, protokoler dan keuangan dan administratif.17 Selain memiliki hak-hak tersebut maka anggota  
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15 Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No.22 Tahun 2003. 
16 Dalam Penjelasan Pasal 27  UU No.22 Tahun 2003 disebutkan bahwa; hak interpelasi adalah hak DPR 

untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebjijakan pemerintah; hak angket, adalah hak DPR untuk 
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap 
kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional 
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 

angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela 
maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

17 Pasal 28 UU No.22 Tahun 2003. 



DPR juga memiliki kewajiban-kewajiban.18  

Dalam UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh 

DPR yakni: memberikan persetujuan berkaitan dengan perjanjian internasional (Pasal 11), memberikan 

pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13), memberikan pertimbangan 

berkaitan dengan amnesty dan abolisi (Pasal 14), mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1), memberi persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Pasal 22 ayat 2), memberi pertimbangan berkaitan dengan RUU APBN, memilih 

anggota BPK (Pasal 23F), memberi persetujuan berkaitan dengan pemilihan hakim agung (Pasal 24A ayat 

3) dan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3), serta mengajukan tiga orang anggota hakim 

Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C ayat 3). 

 Selain kewenangan tersebut, salah satu kewenangan utama dari DPR adalah berkaitan dengan  

pembentukan UU. Dalam Pasal 20  UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan bahwa:  

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memebentuk undang-undang. 
(2) Setiap Rancangan Undang-Undang  dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. 
(3) Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu. 
(4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU. 
(5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

30 hari semenjak RUU tersebut diseujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. 
 

Ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 tersebut jelas menunjukan bahwa kewenangan 

pembentukan UU tidak semata-mata dilakukan oleh DPR, tetapi juga melibatkan Presiden, sehingga  
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kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. mempertahankan dan memelihara kerukunan 
nasional dan keutuhan negara kesatuan RI; e. mempertahankan upaya peningkatan kesejahtraan rakyat; f. 
menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; g. mendahulukan kepentingan 
negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 
politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; i. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan j. menjaga 
etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 



menurut Dahlan Thaib19 bukanlah mengacu sepenuhnya kepada konsep Trias Politika, melainkan  

modifikasi dari konsep Trias Politika mengingat bahwa eksekutif  pada kenyataannya terlibat dalam 

proses legislasi.  

Rumusan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 setelah perubahan, jika dibandingkan dengan 

rumusan Pasal 21 UUD Tahun 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan, “ Anggota DPR berhak 

memajukan rancangan undang-undang”, kemudian dikaitkan dengan ketentuan  Pasal 5 ayat (1) UUD 

Tahun 1945 setelah perubahan yang berbunyi; “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebelum perubahan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “ Presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang”, maka ketentuan ini telah mengakibatkan terjadinya 

pergeseran kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan UU dari tangan Presiden  ke tangan DPR.  

Terjadinya pergeseran kekuasaan membentuk UU dari Presiden ke DPR adalah sebagai langkah 

konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga-lembaga negara. DPR adalah sebagai 

lembaga pembentuk UU, sedangkan Presiden sebagai lembaga pelaksana UU dan berhak mengajukan 

RUU.  

Menurut Jimly Assidiqie,20 keikut sertaan dan peran besar Presiden dalam pembentukan UU 

disebabkan oleh kenyataan bahwa memang  pihak pemerintahlah yang sesungguhnya paling 

mengetahui mengenai apakah sesuatu hal perlu dibuatkan UU atau tidak. Dalam pada itu, tidak dapat 

dipungkiri bahwa birokrasi pemerintah menguasi informasi dan ekpertise yang diperlukan untuk itu. 

Kuatnya posisi konstitusional DPR  juga ditegaskan dalam Pasal 7C yang menyebutkan, “Presiden 

tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya dalam Pasal  
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7A ditentukan; “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 

MPR atas ususl 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”.  

Ketentuan-ketentuan tersebut telah menempatkan DPR pada posisi yang kuat dengan 

kewenangan yang luas, dan mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  kekuasaan dari executive heavy 

selama Orde Baru, ke arah legislative heavy di era reformasi. Secara signifikan kekuasaan Presiden 

dikurangi dalam pembuatan UU dan menjadi kekuasaan yang dimiliki DPR. Padahal sebelum perubahan 

DPR hanya memiliki fungsi legislasi semu, karena fungsinya hanya sekedar ’tukang stempel’ dalam 

pembuatan UU.21  

Kewenangan DPR lainnya juga ditentukan dalam UU No.22 Tahun 2003. Dalam Pasal 26 

ditentukan  tugas dan wewenang DPR  adalah: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama; 

b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah penggganti undang-undang; 
c. menerima dan membahas usulan rancangan ndang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan 

dengan bidang-bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan; 
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama; 
e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 
f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah; 
g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap 

pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan APBN,pajak, pendidikan dan agama; 

h. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 
i. membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara 

disampaikan oleh BPK; 
j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota 

Komisi Yudisial; 
k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan 

sebagai sebagai hakim agung oleh Presiden; 
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l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk 
ditetapkan; 

m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan 
duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesty dan abolisi; 

n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, 
dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara dan/atau pembentukan UU; 

o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; dan 
p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.  

 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut maka DPR berhak meminta pejabat 

negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan 

tentang sesuatu hal  yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara, dan jika tidak 

memenuhi permintaan DPR tersebut dapat dikenakan panggilan paksa  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 22 

Dari beberapa kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 

setelah perubahan maupun dalam UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut diatas, maka 

tampak bahwa kewenangan DPR sangat luas yakni meliputi kewenangan untuk membuat UU, 

membahas RUU, mengawasi pelaksanaan UU, dan juga termasuk kewenangan untuk mengajukan serta 

memilih pejabat-pejabat negara (seperti anggota hakim konstitusi dan anggota BPK), memberi 

pertimbangan, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal tertentu sebagaimana dirumuskan dalam 

UUD Tahun 1945 maupun dalam UU Susduk. 

3.3.Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

 DPD adalah merupakan lembaga baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Tahun 1945. 

 Secara yuridis formal, DPD mulai terbentuk sejak disahkannya perubahan ketiga UUD Tahun 

1945, dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 Sidang Tahunan MPR pada tanggal 9 Nopember Tahun 2001.  
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Namun secara faktual keberadaan DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober Tahun 2004, yakni sejak 

dilantik dan diambil sumpah/janji para  anggota DPD,  sebagai hasil Pemilu 5 April 2004. Sebagai 

landasan yuridis pembentukan DPD adalah Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945. 

Perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945, mengakibatkan bahwa tidak ada lagi 

Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, tetapi juga 

dibentuknya lembaga perwakilan baru yang bernama DPD. Bersama DPR, DPD menjadi salah satu unsur 

keanggotaan MPR. Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yang mewakili penduduk, maka DPD adalah 

lembaga perwakilan yang mewakili wilayah atau daerah, dalam hal ini adalah provinsi. 

Dalam Pasal 40 UU No.22 Tahun 2003, ditentukan bahwa kedudukan DPD  dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia adalah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara. Sebagai lembagai negara maka DPD sejajar kedudukannya dengan lembaga negara 

lainnya seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA dan Mahkamah Konstitusi. 

3.3.1.Susunan dan Keanggotaan DPD. 

Bila pada MPR sistem yang lama anggota Utusan Daerah merupakan hasil pemilihan eksklusif 

anggota DPRD Propinsi, maka anggota DPD dipilih melalui pemilu. Dalam sistem ini, masyarakat 

langsung memilih nama kandidat, yang memang disyaratkan untuk independen (bukan pengurus Partai 

Politik). Diharapkan dengan adanya “utusan daerah” model baru yang diwujudkan dalam lembaga DPD 

dengan sistem rekruitmen yang merupakan hasil pilihan rakyat melalui pemilu ini, dapat menjadi 

jembatan bagi aspirasi masyarakat daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.  

DPD  adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang keanggotaannya terdiri dari wakil-

wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 

Tahun 1945 yang menyebutkan, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum”. Selanjutnya dalam Pasal 22C ayat 2-nya ditentukan, “ Anggota Dewan Perwakilan  
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Daerah di setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu 

tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Jumlah anggota DPD dari 

setiap propinsi menurut Pasal 33 UU No.22 Tahun 2003 ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. 

Apabila DPR terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai dan berdasarkan 

atas jumlah penduduk, maka DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung  dengan 

jumlah yang sama untuk tiap daerah, tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dengan komposisi ini 

maka diharapkan terjadinya keseimbangan antara wilayah yang penduduknya besar dan yang kecil. 

 Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, 

maka ada beberapa ketentuan penting berkaitan dengan DPD antara lain; untuk memilih anggota DPD 

adalah perseorangan (Pasal 5 ayat (1)), pemilu dilakukan dengan menggunakan sistem distrik  berwakil 

banyak (Pasal 6 ayat (2)), syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, provinsi sebagai daerah 

pemilihan (Pasal 51) dan jumlah anggota setiap provinsi adalah empat orang (Pasal 52), persyaratan 

calon (Pasal 60 dan 63), tata cara pencalonan (Pasal 66 dan Pasal 68), penetapan calon anggota DPD 

(Pasal 109), dan seterusnya. 

 Berkaitan dengan syarat untuk menjadi anggota DPD  dari ketentuan dalam UUD Tahun 1945, 

UU No.22 Tahun 2003 maupun UU No.12 Tahun 2003, maka nampak bahwa mekanisme pengisian 

jabatan keanggotaan DPD lebih berat dibandingkan  dengan mekanisme pengisian keanggotaan DPR. 

Peserta pemilu menjadi anggota DPD adalah perorangan, sedangkan anggota DPR adalah partai politik. 

Untuk dapat mendaftarkan diri  menjadi calon anggota DPD harus memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU No.12 Tahun 2003 yakni; bagi propinsi yang berpenduduk 1 

juta orang harus didukung oleh sekurang-kurangnya 1000 pemilih; propinsi dengan jumlah penduduk  
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antara 1-5 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2000 orang pemilih; propinsi yang 

berpenduduk lebih dari 5-10 juta orang harus didukung oleh 3000 pemilih; propinsi yang berpenduduk 

lebih dari 10-15 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya 4000 pemilih; dan propinsi yang 

berpenduduk lebih dari 15 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya 5000 pemilih.  

Semua dukungan harus tersebar di 25% dari jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan ( 

Pasal 11 UU No.12 Tahun 2003 ). 

 Syarat lainnya adalah, bahwa untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan umum ( 

berlaku juga bagi anggota DPR dan DPRD)  seperti: WNI, umur 21 tahun atau lebih, berpendididkan 

minimal SLTA/sederajat dsb, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU No.12 Tahun 2003. Selain 

persyaratan umum maka harus memenuhi persyaratan khusus sebagai anggota DPD yakni seperti: 

berdomisili di propinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut, tidak 

pernah menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihtung sampai dengan 

tanggal pengajuan calon. Bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

atau Kepolisian RI ditambah dengan keharusan mengundurkan diri sebagai PNS, TNI atau Polri. 

 Ketentuan tersebut dapat mengakibatkan bahwa calon anggota DPD dapat mengalami kesulitan 

dalam mencari dukungan bagi dirinya, berbeda halnya dengan calon anggota DPR cukup memanfaatkan 

(mendompleng) struktur partai politik  untuk menghimpun dukungan suara dalam pemilu.23  

 Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 33 ayat (3) UU No.22 Tahun 

2003) dan masa jabatannya adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota baru 

mengucapkan sumpah /janji (Pasal 34 UU No.22 Tahun 2003). 

 DPD sebagai lembaga mempunyai hak untuk mengajukan RUU tertentu kepada DPR dan ikut  
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membahas RUU tertentu (Pasal 48 UU No.22 Tahun 2003). Selain itu sebagai  anggota mempunyai hak: 

menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan 

keuangan dan administratif (Pasal 49 UU No.22 Tahun 2003). Selain memiliki hak, anggota DPD juga 

mempunyai kewajiban-kewajiban.24  

 Dari pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa komposisi pengisian keanggotaan MPR melalui 

DPR dan DPD dalam lembaga perwakilan Indonesia tidak sebanding baik dari segi kuantitas maupun dari 

segi mekanisme pengisian keanggotaan. Secara kuantitas, jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 

jumlah anggota DPR. Klausul ini patut diduga sebagai bagian scenario untuk mempertahankan dominasi 

DPR dalam memutuskan hal-hal krusial di MPR.25 Selain itu pula minimnya jumlah anggota DPD, akan 

berdampak pada minimnya tingkat pengaruh DPD dalam pengambilan keputusan.  

3.3.2. Tugas dan Kewenangan DPD. 

 Pasal 22D UUD Tahun 1945 setelah perubahan merumuskan secara umum tentang fungsi, tugas 

dan wewenang DPD. Penjabarannya kemudian dituangkan dalam UU No.22 Tahun 2003 maupun dalam 

Keputusan DPD No.2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPD RI No.2/DPD/2004 sebagaimana 

diubah dengan Keputusan DPD RI No.4/DPD/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPD RI. 

Dalam Pasal 22 D  UUD Tahun  1945 disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPD adalah; 

mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan  

 

26 

                                                             
24 Dalam Pasal 50 UU No.22 Tahun 2003 ditentukan bahwa kewajiban anggota DPD adalah: mengamalkan 

Pancasila; melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; 
melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; mempertahankan dan memelihara 
kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan RI; memperhatikan upaya peningkatan kesejahtraan rakyat; 
menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; mendahulukan 
kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara 
moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;  mentaai kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan 
menjaga etika dan norma adapt daerah yang diwakilinya. 
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sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan peimbangan keuangan pusat dan daerah; 

ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan peimbangan keuangan pusat dan daerah, 

serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan dan agama. 

 DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah, 

hubungan  pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindak lanjuti. Selain kewenangan tersebut, dalam Pasal 23 F UUD Tahun 1945 

juga ditentukan bahwa dalam pemilihan anggota BPK oleh DPR harus memperhatikan pertimbangan dari 

DPD. Kewenangan lainnya adalah menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari BPK utntuk 

dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR  dalam membuat RUU yang berkaitan dengan APBN (Pasal 23E 

ayat 2). 

 Ketentuan dalam UUD Tahun 1945 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.22 

Tahun 2003. Fungsi DPD menurut Pasal 41 UU No.22 Tahun 2003 adalah; pengajuan usul, ikut dalam 

pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang dimaksud dengan legislasi tertentu dalam 

rumusan fungsi yang pertama adalah: dalam hal pengajuan usul dan ikut membahas adalah berkenaan 

RUU yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  
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yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan dalam hal pemberian 

pertimbangan adalah berkenaan RUU yang menyangkut APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan dan agama. Sementara UU tertentu dalam rumusan fungsi kedua adalah pengawasaan atas 

pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 

Selanjutnya dalam UU No.22 Tahun 2003 disebutkan bahwa tugas dan kewenangan DPD adalah 

sebagai berikut; DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 42 UU Susduk). DPD ikut membahas bersama 

DPR atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan 

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan oleh pemerintah 

atau hak inisiatif DPR (Pasal 43 UU Susduk).  

Dalam melakukan pembahasan RUU, DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan   

bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Tatib DPR. Pembicaraan Tingkat I 

tersebut dilakukan bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah untuk penyampaian pandangan dan 

pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. 

 DPD juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU 

tentang APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 44 UU Susduk).  
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Pertimbangan tersebut dberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan dengan 

pemerintah. Kewenangan lainnya adalah, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 45 UU Susduk). Pertimbangan tersebut diberikan secara 

tertulis sebelum pemilihan anggota BPK.  

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak. pendidikan, dan agama (Pasal 46 UU Susduk).  

Dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI, mengenai tugas dan kewenangan DPD diatur dalam Pasal 

6, dimana pada prinsipnya bahwa tugas dan kewenangan DPD adalah sama dengan ketentuan yang 

terdapat dalam UUD Tahun 1945 maupun dalam UU No.22 Tahun 2003. 

Dari kewenangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan DPD adalah sangat 

terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Kewenangan itupun hanya bisa 

dilaksanakan  melalui “pintu” DPR, sehingga DPD akan senantiasa bergantung kepada DPR dalam 

melakukan tugas dan kewenangannya. Kondisi tersebut berakibat ruang gerak DPD  sangat terbatas, 

padahal jika melihat pada tingkat legitimasi anggotanya, dapat dikatakan melebihi anggota DPR. 

Berkaitan dengan kewenangan tersebut Ramlan Surbakti menyatakan  bahwa, dalam Perubahan 

Ketiga UUD 1945 memang menempatkan DPD di bawah DPR karena fungsi-fungsi DPD seperti, 

mengajukan RUU, memberi pertimbangan dan ikut membahas RUU, DPD menyampaikan 

pertimbangannya kepada DPR, menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR, sehingga DPD tidak  
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bersanding dengan Presiden dalam membahas UU, tetapi DPD-nya berhubungan dengan DPR dan DPR-

lah yang berhubungan dengan Presiden.26  

Dari uraian diatas,  tugas dan wewenang MPR, DPR dan DPD dapat digambarkan secara ringkas 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1 
Tugas dan Wewenang MPR, DPR dan DPD 

Dalam UUD Tahun 1945 

Wewenang MPR Wewenang DPR Wewenang DPD 

1.Mengubah dan menetapkan 
UUD [Ps 3  (1) dan Ps.37]. 

2.Melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden [Ps.3 (2) ] 
3.Memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya 
menurut UUD [Ps.3 ayat 
(3)]. 

3.Memilih Wakil Presiden dari 
2 calon yang diusulkan oleh 
Presiden dalam hal terjadi 
kekosongan Wakil Presiden 
[Ps.8 ayat (2)]. 

4.Memilih Presiden dan Wakil 
Presiden, jika Presiden dan 
Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara 
bersamaan. [Ps.8 ayat (3) ]. 

 
 

1.Mengajukan usul  
pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden 
[Ps.7B (1)]. 

2.Persetujuan dalam 
menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan 
perjanjian [Ps.11 (1) dan (2)]. 

3.Memberikan pertimbangan 
kepada presiden dalam 
pengangkatan duta [Ps.13 
(2)]dan penempatan duta 
negara lain [Ps.13 (3)]. 

4.Memberi pertimbangan 
kepada Presiden dalam 
pemberian amnesty dan 
abolisi [Ps.14 (2)]. 

5.Kekuasaan membentuk UU 
[Ps.20 (1)] 

6.Persetujuan atas Perpu 
[Ps.22 (2)]. 

7.Pembahasan dan 
persetujuan RAPBN [Ps.23 
(2)] 

8.Pemilihan anggota BPK 
[Ps.23F (1)]. 

9.Persetujuan calon hakim 
agung [Ps.24B (3)] 

10.Pengajuan tiga orang calon 
anggota hakim konstitusi 
[Ps.24 (3)]. 

1.Mengajukan RUU berkaitan 
dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta 
penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan 
pusat dan daerah [Ps.22D 
(1)]. 

2.Ikut membahas RUU 
sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 22D (1). 
[Ps.22D (2)]. 

3.Memberikan pertimbangan 
kepada DPR atas RUU 
APBN, pajak, pendidikan 
dan agama [Ps.22D (2)]. 

4.Melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan UU yang 
ditentukan dalam Ps. 22D 
(2). 

5.Memberikan pertimbangan 
kepada DPR berkaitan 
dengan pemilihan anggota 
BPK [Ps.23F (1)]. 

Sumber   : Penulis  

                                                             
26 “Prediksi Pasca perubahan UUD 1945 Tanpa Sinkronisasi-Ketegangan Politik Antarlembaga 

Membayang”, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/01/UTAMA/kete01.htm, hal.2, diakses tanggal 23 
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4.Presiden dan Wakil Presiden. 

 Hasil amandement UUD 1945 juga merubah ketentuan tentang Presiden dan Wakil Presiden. 

Perubahan berkaitan dengan masa jabatan, yang dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan (Pasal 7). 

Perubahan lainnya adlah berkaitan dengan mekanisme pemilihan presiden dan Wakil Presiden 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa; “Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Selanjutnya tentang mekanisme 

pemilihan diatur dalam Pal 6A ayat 2 dan 4. 

 Selanjutnya tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 

7A dan 7B. 

 

Wewenang Presiden 

 Dalam UUD 1945 ditentukan beberapa wewenang dari Presiden yakni berkaitan dengan legislasi 

(Pasal 5 ayat (1), dan beberapa kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Pasal 10-15 UUD 1945, dan 

beberapa kewenangan lainnya terkait Perpu,  APBN.  Pemilihan anggota MK dan sebagainya 
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BAB   III 

HUBUNGAN   ANTAR  LEMBAGA  NEGARA 

 
 Banyaknya lembaga-lembaga negara baru yang terbentuk pasca amandement UUD 1945, secara 

otomatis telah mengubah hubungan antar lembaga negara. Jika mengacu pada pengaturan lembaga-

lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945, maka hubungan antar kelembagaan dapat dijabarkan 

berdasarkan hubungan fungsional, hubungan  pengawasan, hubungan yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa, dan hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban.27 

 

1.Hubungan  Fungsional. 

 Adalah merupakan hubungan antar lembaga negara dengan melihat pada fungsi dari lembaga-

lembaga negara tersebut. Secara fungsional hubungan antar lembaga nampak antara : 

a. Hubungan antara DPR/DPD dan Presiden  dalam membuat UU dan APBN dan juga untuk 

menyampaikan usul, pendapat, serta imunitas. 

 Dalam hal pembuatan  UU dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 dan Pasal 22D 

UUD 1945. Hubungan pembentukan UU hanya terjadi antara DPR dengan Presiden, sedangkan 

DPD hanya mempunyai hubungan dengan DPR. Hubungan antara DPR dengan DPD sifatnya juga 

terbatas, yakni dalam pembuatan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan antara 

DPR dan DPD juga tampak dalam hal pemberian pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan 

dengan APBN, Pajak, Agama dan Pendidikan serta pengangkatan anggota BPK. 

 Hubungan lainnya antara Presiden dengan  DPR, yakni dalam kaitan pemberian “persetujuan” 

oleh DPR berkaitan dengan Pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain (Ps.11 UUD 1945); pemberian “pertimbangan” oleh DPR  menyangkut pengangkatan 

dan penerimaan duta (Ps.13 ayat 2 &3), member Amnesti dan Abolisi (Ps.14 ayat 2), serta 

hubungan dalam kerangka pembentukan Perpu (Ps.22). 

b. Hubungan antara Komisi Yudisial, DPR dan Presiden dalam hal pengangkatan hakim agung. 

Hubungan disini dalam konteks memberikan rekomendasi, dimana KY mempunyai kewenangan 

dalam mengusulkan calon hakim agung, DPR memberikan persetujuan dan Presiden dalam 

konteks mengangkat dan memberhentikan hakim agung  (Ps.24B). UU yang mengatur tentang 

KY adalah UU No.22 Tahun 2004. 
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c. Hubungan antara BPK dengan Presiden dan menteri-menterinya, adalah dalam kerangka 

penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan hubungan BPK dengan DPR adalah dalam rangka  

pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta pengesahannya 

oleh Presiden (Ps.23F ayat 1). 

d. Hubungan antara MA dengan Presiden adalah dalam kerangka pemberian “pertimbangan” berkaitan  

dengan Grasi dan Rehabilitasi (Ps.14 ayat.1). 

e. Hubungan antara MA dengan MK, yakni bahwa kedua-duanya adalah merupakan pelaksana dari 

kekuasaan kehakiman di Indonesia (Ps.24 Ayat.2). Kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan 

wewenang masing-masing. Memurut Jimly Assidiqie jika MA lebih merupakan pengadilan keadilan 

(court of justice), sedangkan MK lebih merupakan  lembaga pengadilan hokum (court of law). 

Meskipun pembedaan itu tidak 100 %, karena MA tetap diberi kewenangan sebagi “court of law” 

disamping fungsi utamanya sebagai “court of justice”. Demikan pula halnya dengan MK.28 

f. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah adalah dalam menyelenggarakan Pemilu. 

Sedangkan hubungan antara KPU dengan DPR , DPD, dan Presiden adalah bahwa KPU diserahi tugas 

untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden 

dan memilih anggota DPRD (Ps.22E). 

g. Komisi Hukum Nasional dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan 

masalah-masalah hukum serta membantu Presiden sebagai panitia pengarah dalam mendisain 

pembaharuan hukum. 

h. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung (pemerintah) dalam 

melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi. 

 

2.Hubungan  Pengawasan. 

  Hubungan pengawasan antara lembaga negara tampak dalam: 

a. Hubungan antara DPR dengan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Hal tersebut ditentukan 

dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945. 

b. Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan daerah khususnya dalam pelaksanaan otonomi. 

Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa kewenangan DPD adalah berkaitan dengan otonomi daerah baik 

dalam kerangka pembentukan UU maupun pengawasannya. 
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c. Hubungan pengawasan juga terjadi antara MA dengan Presiden, yakni untuk menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah UU (Ps.24A Ayat 1). 

d. Hubungan antara MK dengan badan pembentuk UU (DPR, DPD, dan Presiden), dalam rangka untuk 

menguji konstitusionalitas UU (Ps.24C Ayat 1). 

e. KPK dengan Pemerintah, yakni dalam rangka melakukan monitor  terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara (Ps. 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana 

Korupsi). Status hokum KPK adalah sebagai lembaga negara (Ps. 3), yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam 

melaksanakan tugasnya KPK bertanggungjawab kepada public dan menyampaikan pelaporannya 

kepada Presiden, DPR, dan BPK.  

f. Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan aparatur pemerintah , aparat lembaga negara, 

serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). 

 

3.Hubungan Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa. 

  Dalam kaitan dengan masalah penyelesaian sengketa, maka hubungan kelembagaan yang 

terjadi yakni antara : 

a. MK  dengan lembaga-lembaga negara lain yang ditentukan baik secara eksplisit maupun implicit 

dalam UUD 1945, untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara. 

b. MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. 

4.Hubungan Pelaporan atau Pertanggungjawaban.      

 Hubungan pelaporan atau peranggung jawaban diatur dalam UUD 1945 dan juga UU. Hubungan 

pelaporan/pertanggungjawaban Nampak dalam hubungan antara: 

a. DPR, MPR dengan Presiden.     

    Dalam UUD 1945 Pasal 7A &7B, telah ditentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres. Usul pemberhentian berasal dari DPR kepada 

MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK  untuk memeriksa, mengadili 

dan memutus pendapat DPR. 
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b. DPR dengan Komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan. Keberadaan Komisi-komisi tersebut ditentukan dalam UU, dan pada prinsipnya 

harus memberikan pelaporan kepada DPR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

c. Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI). KPPU adalah merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka melarang praktek 

monopoli dan persaiangan usaha yang tidak sehat. Keanggotaan KPPU diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Ps. 31 Ayat  2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat). 

 Selain hubungan tersebut diatas, maka hubungan antarlembaga negara dapat ditambah 1 lagi 

yakni  dari sudut keanggotaan.  

 

5.Hubungan Keanggotaan. 

Hubungan antara MPR, DPR dan DPD. MPR keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPD 

(Ps.2 Ayat 1 UUD 1945). DPR adalah merupakan perwakilan politik, sedangkan DPD adalah merupakan 

perwakilan daerah. Ketentuan ini telah menimbulkan persoalan dan perbedaan penafsiran mengenai 

sistem perwakilan yang dianut, yakni apakah UUD 1945 menganut sistem perwakilan unicameral, 

bikameral ataukah trikameral 
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BAB   IV 

SENGKETA KEWENANGAN  LEMBAGA  NEGARA 

 

1. Pengertian  Sengketa  Kewenangan   Lembaga Negara. 

 Istilah Sengketa Wewenang Antarlembaga Negara pada prinsipnya merupakan bentukan dari 

tiga kata dasar, yaitu kata sengketa, wewenang, dan kata lembaga negara. Karena itu, untuk 

mengetahui pengertian istilah tersebut, perlu dijelaskan pengertian ketiga kata dasar tersebut. 

1.1. Pengertian Sengketa.  

 Kata sengketa merupakan kata benda yang memiliki tiga pengertian, yaitu:29 

1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; 

2. Pertikaian, perselisihan; dan 

3. Perkara (di pengadilan). 

Dengan demikian, terdapat stratifikasi pengertian kata sengketa, yakni sengketa dalam kadar rendah, 

menengah dan sengketa dalam kadar tinggi. Pengertian yang pertama, yaitu perbedaan pendapat, 

pertengkaran, dan perbantahan merupakan sengketa dalam kadar rendah. Jadi, perbedaan pendapat, 

yang diparalelkan dengan pertengkaran dan perbantahan merupakan sengketa dalam kadar rendah. 

Dalam hal ini belum terjadi kontak fisik, melainkan hanya sekedar berbeda dalam sudut pandang atas 

suatu masalah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Sengketa dalam kadar ini lumrah 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dari dalam kehidupan rumah tangga hingga kehidupan bernegara. 

Karena itu, perbedaan pendapat yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah seperti diskusi, 

seminar, lokakarya dan lain-lain; dalam rapat-rapat; dan bahkan dalam sidang badan perwakilan rakyat 

serta perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan termasuk dalam katagori 

sengketa dalam kadar rendah. Sengketa ini pada umumnya cepat berakhir dan diselesaikan dengan 

mudah, tetapi tidak tertutup kemungkinan meningkat menjadi sengketa yang berkadar lebih tinggi. 

 Sengketa dalam kadar menengah berarti pertikaian atau perselisihan. Dalam hal ini tidak hanya 

sekedar perbedaan pendapat, melainkan dapat terjadi kontak fisik sebagai ekspresi dari perbedaan 

pendapat tersebut. Penyelesaian sengketa kadangkala tidak dapat dilakukan segera, namun 

memerlukan campur tangan pihak ketiga sebagai mediator, bahkan melalui pejabat yang berwenang,  
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atau melalui upaya rekonsilisasi. Sengketa ini dapat meningkat menjadi sengketa kadar tinggi, yaitu 

sebagai suatu perkara. Dalam hal ini sengketa diselesaikan melalui pengadilan. 

 Dalam bahasa Inggris, terdapat dua kata yang mempunyai makna paralel dengan pengertian 

kata sengketa tesebut di atas, yaitu  kata conflict dan dispute. Kedua kata tersebut bermakna sebagai 

kata benda dan sebagai kata kerja intransitif. Kata conflict sebagai kata benda berarti percekcokan, 

konflik, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan sebagai kata kerja intransitif, conflict  berarti 

bertentangan. Sementara itu, kata dispute sebagai kata benda artinya perselisihan, percekcokan. 

Sedangkan sebagai kata kerja intransitif berarti membantah.30 

 Dekripsi di atas menunjukkan bahwa pengertian conflict sama dengan pengertian despute, 

tetapi tidak sama dengan pengertian sengketa. Kata sengketa pengertiannya lebih luas daripada kata 

conflict dan dispute. Sengketa dapat diartikan sebagai perkara, sedangkan conflict dan dispute secara 

eksplisit tidak dapat diartikan sebagai perkara. 

 Namun demikian, dalam pratek masyarakat internasional pada umumnya yang dipadankan 

dengan perkara yaitu kata dispute. Sebab dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam 

sengketa internasional yaitu legal or judicial dispute (sengeta hukum) dan political or nonjusticiable 

dispute (sengketa politik).31 Di samping itu, Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dan Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (The International Court of Justice) secara tegas 

menggunakan kata dispute. Pasal 33 menentukan antara lain “The parties to any dispute …,”. Kemudian 

Pasal 36 ayat 1 Statuta  menentukan antara lain:  “…, the jurisdiction of the Court in all legal disputes 

concerning: …”.  

 Tetapi, menurut Alfian kata konflik juga memiliki stratifikasi pengertian, yaitu konflik dalam 

kadar yang rendah, konflik dalam kadar yang lebih tinggi, dan konflik pada tingkat tertinggi. Konflik 

dalam kadar yang rendah berarti perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat atau ide. Apabila 

perbedaan kepentingan dan pendapat atau ide itu muncul menjadi pertentangan kepentingan dan 

pendapat atau ide, maka hal itu merupakan konflik dalam kadar yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika hal 

itu muncul dalam bentuk konfrontasi atau bentrokan fisik yang melibatkan masyarakat, maka konflik itu 

sudah berada pada tingkat tertinggi.32 Dalam hal itu, penyelesaian konflik dilakukan melalui pengadilan.  
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Dengan demikian, maka konflik juga berarti perkara; sehingga kata conflict paralel pengertiannya 

dengan kata dispute dan kata sengketa. 

 Selanjutnya di dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan empat jenis conflict, yaitu:33 

1. Conflicting evident. Evidence offered by plaintiffs and defendant, or prosecutor and defendant 

which is in consistent and cannot be reconciled. (Sengketa atau perselisihan terbuka. Fakta-fakta 

yang diajukan oleh penggugat dan tergugat atau jaksa dan terdakwa yang tidak bersesuaian dan 

tidak dapat didamaikan). 

2. Conflict of authority, a decision between two or more courts (general courts of last resort) on 

some legal principal or application of law. May also refer to disparity between authorities on a 

subject. (Sengketa wewenang, suatu keputusan antara dua atau lebih pengadilan (terutama 

antar-pengadilan umum) mengenai asas dan aplikasi atau penerapan hukum. Dapat juga terjadi 

mengenai perbedaan atau disparitas antara kewenangan-kewenangan atas suatu masalah). 

3. Conflict of personal law, term used to discribe conflict within a particular state arising from 

application of general law to racial and religious groups with have their own laws, e.g. tidal law 

of the Indians. (Sengketa mengenai pribadi hukum, istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan sengketa khusus dalam suatu negara mengenai penerapan hukum pada 

umumnya terhadap kelompok ras dan agama dengan hukum yang mereka miliki, seperti hukum 

suku Indian). 

4. Conflict of law, inconsistency or defference between the laws of defferent state or countries, 

arising in the case of person who have acquired right, incurred obligation, injures or damaged, or 

mad contracts, within the territory of two or more jurisdiction… (Sengketa hukum, yaitu 

ketidakkonsistenan atau perbedaan UU pada negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang 

berbeda, yang timbul dalam kasus seseorang yang memperoleh hak, dibebani kewajiban, 

dirugikan atau dirusak, atau kontrak yang cacat, dalam dua atau lebih wilayah kewenangan - 

yurisdiksi … ). 

Dengan demikian, Black’s Law Dictionary menggunakan kata conflict dalam pengertian yang 

sama dengan dispute, yakni dalam arti sengketa. Di situ juga dijelaskan mengenai sengketa wewenang 

(Conflict of authority) sebagai salah satu jenis sengketa, namun hanya terbatas pada sengketa  

38 

                                                             
33Henry Campbell  Black, 1990; Black’s Law Dictionary,  Sixth Edition,  ST. Paulus Min West Publishing Co,  hal. 

299 – 300. 



wewenang antara-badan peradilan, terutama peradilan umum, baik mengenai kompetensi absolut 

maupun kompetensi relatif.   

Kemudian, di dalam kamus istilah hukum yang ditulis oleh Fockema Andreae terdapat kata 

conflict van atributie, yang berarti perselisihan mengenai kekuasaan administrasi dengan kekuasaan 

pengadilan.34 Jadi yang dimaksudkan dengan istilah tersebut yaitu konflik atau sengketa mengenai 

pembagian kekuasaan. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa kata conflict dapat berarti konflik, sengketa atau perkara, 

yang paralel pengertiannya dengan dispute, yaitu adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara 

para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Suatu konflik dapat berubah 

menjadi sengketa atau perkara jika pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau 

keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab timbulnya 

kerugian atau kepada pihak lain. 

1. 2. Pengertian dan Sumber Wewenang.  

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut authority.35 Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut 

bevoegheid. Bevoegheid sama artinya dengan competentie yaitu wewenang, kekuasaan 36. Dalam 

Bahasa Indonesia kata wewenang sama artinya dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk 

bertindak. Disamping itu, juga diartikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan 

melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain37.  Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah 

institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan).38  

Ketetapan MPR No.V/MPR/200039 membedakan pengertian wewenang dengan pengertian 

tugas. Wewenang diartikan sebagai fungsi yang boleh tidak dilakukan 40. Menurut Philipus M. Hadjon 

kata tugas dan wewenang dalam Ketetapan MPR tersebut dimaksudkan sebagai kekuasaan. Pembedaan  
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kekuasaan atas tugas dan wewenang merupakan pengaruh konsep hukum privat, dimana tugas 

dikaitkan dengan kewajiban, sedangkan wewenang dikaitkan dengan hak. Hal itu sebenarnya 

merupakan konsep yang belum jelas dan menyulitkan; sebab, kriteria pembedaan tersebut tidak jelas.41 

Dengan demikian, maka kata wewenang pada hakikatnya berarti kekuasaan. 

Philipus M. Hadjon pada bukunya yang lain, menyebutkan bahwa wewenang berarti 

kewenangan untuk membuat keputusan yang dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi 

dan delegasi 42. Kewenangan berarti “hal berwenang” atau “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 

melakukan sesuatu”.43 Karena itu, kewenangan adalah otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang merupakan wujud nyata dari kekuasaan.44 Sementara 

itu, Tatiek Sri Djatmiati mengartikan kewenangan sebagai suatu legitimasi yang diberikan oleh 

konstitusi kepada badan – badan publik untuk dapat melakukan fungsinya. Kewenangan tidak dapat 

dilepaskan dari HTN dan HAN karena kedua bidang hukum tersebut mengatur mengenai kewenangan 45. 

Dengan demikian, wewenang berkaitan dengan kekuasaan yang ada pada institusi-institusi 

negara.  Dalam UUD 1945 digunakan berbagai konsep, seperti berwenang dan wajib bagi MPR (Pasal 3 

ayat 1 dan Pasal 7B ayat 6); kekuasaan, kewajiban dan berhak untuk Presiden (Pasal 4 ayat 1 dan 2, 

Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 10); kekuasaan dan berhak untuk DPR (Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 21); 

kekuasaan untuk Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24); berwenang bagi MA (Pasal 24A) dan Komisi Yudisial 

(Pasal 24B); dan berwenang dan wajib untuk Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat 1 dan 2).  

Sehubungan dengan hal tersebut, Harjono mengatakan bahwa belum ada suatu konsep hukum 

yang jelas tentang pemaknaan kata-kata seperti: fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban. Penggunaan 

kata-kata tersebut sering membingungkan. Selanjutnya dikatakan bahwa, kata fungsi mempunyai makna 

yang lebih luas daripada kata tugas. Kata tugas lebih tepat digunakan untuk menyebutkan aktifitas-

aktifitas yang diperlukan agar fungsi terlaksana. Suatu fungsi memerlukan banyak aktifitas agar fungsi 

tersebut dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas merupakan operasionalisasi dari suatu fungsi,  
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yang sifatnya ke dalam. Dalam penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dengan wewenang, 

karena itu sering digunakan bersamaan, yaitu tugas dan wewenang. Tugas mempunyai aspek ke dalam 

dan ke luar. Aspek ke luar dari tugas yaitu wewenang. Tugas dan fungsi memiliki hubungan sangat erat. 

Fungsi tidak akan tercapai jika aktifitas yang dilakukan dalam kerangka tugas tidak mengarah pada 

fungsi. Karena itu, perlu ada standar-standar operasional pelaksanaan. Standar operasional tersebut 

diakomodasi dalam rumusan hukum sebagai kewajiban yang dibebankan kepada pelaksana, yang 

utamanya bersifat intern.46 

Wewenang yang dimiliki lembaga – lembaga negara dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat.47 Pada atribusi, terjadi pembentukan wewenang atau kekuasaan karena berasal dari 

keadaan yang belum ada wewenang menjadi ada. Oleh karena itu, pembentukan wewenang ini 

menyebabkan adanya wewenang yang baru yang bersifat asli. Sumber wewenang asli ini terutama 

adalah Badan Pembentuk UUD. Sebab pembentukan wewenang bersamaan dengan pembentukan 

lembaga yang memperoleh wewenang itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henk Van 

Maarseveen, bahwa UUD merupakan “reglement van attributie”.48 

Disamping itu, ada pula sumber wewenang tidak asli, atu pembentukan wewenang yang 

dilakukan oleh suatu institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi, dimana institusi ini membentuk 

suatu wewenang baru. Dalam kaitan ini, Marcus Lukman mengatakan bahwa atribusi hanya dapat 

dilakukan oleh pembentuk UU Orisinil dan pembentuk UU yang diwakilkan.49 Oleh karena itu, wewenang 

asli ada pada : PPKI, sebagai pembentuk UUD; MPR, yang mengubah dan menetapkan UUD; DPR, 

membentuk UU; dan Presiden bersama DPR, membentuk UU. Sedangkan wewenang tidak asli atau yang 

diwakilkan dimiliki : Presiden yang menetapkan PP, KepPres dan Instruksi Presiden; Menteri-menteri 

yang menetapkan Peraturan Menteri, KepMen dan Instruksi Menteri; DPRD dan Kepala Daerah yang 

membentuk Perda; dan Kepala Daerah yang menetapkan keputusan Kepala Daerah. 
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Dalam atribusi terdapat dua pihak, yaitu pemilik kekuasaan dan pihak penerima kekuasaan. 

Dalam pembentukan wewenang ini terjadi masalah pengawasan, yakni pengawasan oleh pihak pemilik 

wewenang terhadap penerima wewenang. Ada tiga macam bentuk pengawasan, yaitu: pengawasan 

hukum adalah suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah wewenang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( geldelijke controle ); Pengawasan 

administratif adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja (efficiency controle); 

dan pengawasan politik adalah pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan ( 

doelmatigheid controle / kwaliteits controle ). 

Dengan demikian, maka ciri-ciri atribusi adalah : melahirkan wewenang baru, dilakukan oleh 

suatu institusi yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan tidak 

mengenal dasar-dasar sistem pertanggungjawaban, tetapi terdapat masalah pengawasan. 

Delegasi (delegatie) berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada 

pejabat yang lebih rendah.  Penyerahan hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan pada ketentuan 

hukum.50  Dengan demikian, pada delegasi terjadi penyerahan wewenang dari suatu institusi kepada 

institusi negara yang lainnya, sehingga institusi yang sudah menyerahkan wewenang (delegan) tidak 

berwenang lagi atas wewenang tersebut.  Oleh karena itu, pihak delegataris melaksanakan wewenang 

atas nama sendiri dan tanggung jawab sendiri.  Delegataris bertanggung jawab secara internal maupun 

eksternal.  Secara internal, pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan wewenang.  Sedangkan 

secara eksternal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika dalam pelaksanaan 

wewenang itu menimbulkan derita atau kerugian.  Oleh karena itu, perolehan wewenang dengan 

delegasi lebih tepat disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab.51 

Dalam delegasi harus ada dasar hukum.  Jika delegan ingin menarik kembali wewenang yang 

telah diserahkan kepada delegataris, maka harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan 

yang sama. Wewenang yang diperoleh dengan delegasi dapat disub-delegasikan kepada sub-delegataris.  

Bahkan, dapat pula terjadi sub-subdelegasi, dimana sub-delegataris mendelegasikan lagi wewenang itu 

kepada pihak lain.  Dalam hal sub-delegasi maupun sub-subdelegasi berlaku prinsip yang sama dengan 

delegasi. Dengan demikian, ciri-ciri delegasi yaitu: harus dilakukan oleh institusi yang berwenang, 

hilangnya wewenang pada pihak delegans, delegataris bertindak atas nama dan tanggung jawab sendiri, 

dan subdelegasi dapat dilakukan berdasarkan prinsip seperti pada delegasi. 
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Mandat (mandaat) berarti pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat 

perlengkapan yang memberikan wewenang (mandant) kepada yang lain yang akan melaksanakannya 

(mandataris) atas nama dan tanggung jawab alat pemerintah yang pertama52 

Kata mandat berasal dari bahasa latin mandatum, yang berasal dari kata mandare – atum yang 

berarti melimpahkan, mempercayakan, memerintahkan.  Kata mandant berasal dari kata mandans, 

mandataris berasal dari kata mandatarius yang berarti barang siapa yang memiliki suatu kuasa atau 

pemegang kuasa.53 

Uraian di atas menunjukan bahwa mandat berarti pemberian kuasa.  Mandataris bertindak tidak 

atas namanya sendiri melainkan atas nama mandant.  Oleh karena itu, dalam hal ini tidak terjadi 

pelimpahan tanggung jawab. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tetap berada pada pihak 

mandant, sehingga pada mandat tidak terjadi pergeseran wewenang secara yuridis. Dalam hal mandat 

tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.54  Oleh karena itu, 

dalam hal mandat tidak diperlukan dasar hukum. 

Mandat dapat juga disubkan.  Artinya, mandataris dapat memberikan kuasa kepada pihak 

ketiga, namun hal itu memerlukan persetujuan dari pemilik wewenang yang asli. Dengan demikian, 

maka ciri-ciri dari pemberian kuasa atau mandat adalah: hanya dapat dilakukan oleh institusi yang 

berwenang secara atribusi atau delegasi, tidak menimbulkan tanggung jawab kepada pihak ketiga bagi 

mandataris, mandataris bertindak atas nama mandant, dan mandataris dapat melimpahkan kuasa 

kepada pihak ketiga  hanya atas ijin  dari  pemberi kuasa. 

Dengan demikian, sumber wewenang atau kekuasaan pada hakikatnya adalah hukum. Hal 

demikian sesuai dengan pendapat Aristoteles, bahwa dalam pemerintahan yang berkonstitusi, hukum 

haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa pemerintahan, sehingga pemerintahan itu 

terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Selanjutnya dinyatakan bahwa hukum 

sebagai sumber kekuasaan bukan hanya berdaulat dan berwibawa, melainkan juga harus menjadi 

landasan kehidupan bernegara bagi pemerintah dan warga negara. Dengan demikian, kedua belah pihak 

sama-sama memiliki kedudukan hukum.55 
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1.3. Lembaga Negara. 

Ada banyak difinisi yang diberikan oleh para sarjana menganai apa itu  lembaga negara 

sebagaimana telah diuraikan dimuka. Namun yang jelas bahwa lembaga negara merupakan institusi-

institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik 

maupun fungsi secara aktual. 

Berdasarkan pada pengertian kata sengketa, wewenang, dan lembaga negara seperti tersebut di 

atas, maka Sengketa Wewenang Antarlembaga Negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat 

menjadi persengketaan antarlembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap 

lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu. Pengertian tersebut 

berhampiran dengan pengertian definitif yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa “sengketa 

kewenangan antarlembaga negara yaitu, perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim 

antarlembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki 

oleh masing-masing lembaga negara tersebut.56 

 

2.Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Kewenangan  Antarlembaga Negara. 

Sengketa kewenangan antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat 

terjadi karena berbagai kemungkinan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antarlembaga negara yang 

ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu 

ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa.57 

2. Dalam sistem ketatanegaran yan diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan 

antarlembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.58 Sesuai dengan paradigma 

baru ini, semua lembaga-lembaga negara secara konstitusional berkedudukan sederajat. MPR 

tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, sebaliknya Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, 

MK, dan lain-lain lembaga konstitusional berkedudukan sebagai lembaga tinggi. 

UUD 1945, walaupun tidak seperti yang diharapkan teori trias politik dari Montersquieu, 

menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power). Hubungan antarlembaga negara  
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dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip 

pemisahan kekuasaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak 

terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Di samping 

itu, juga untuk menghindari terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. 

Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut memungkinkan 

terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yanki jika terjadi 

perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945. 

3. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 

semakin meluas.59 Lembaga-lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD 1945 tidak terbatas 

pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan 

ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru, antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, 

Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain. 

4. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara diperlukan untuk 

mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa polotik yang bersiafat adversarial. Sebab hal 

itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi 

lembaga-lembaga negara.60 

 

3. Obyek  Yang Dipersengketakan. 

 Dalam sengketa wewenang antarlembaga negara yang menjadi obyek sengketa yaitu 

kewenangan konstitusional antarlembaga negara.61 Dengan demikian yang menjadi isu pokok yaitu 

kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau 

hambatan oleh lembaga negara yang lain. Jadi yang penting harus dapat dibuktikan yaitu mengenai 

apakah lembaga negara pemohon memiliki kewenangan konstitusional, dan apakah kewenangan 

konstitusional tersebut secara nyata dirugikan oleh adanya putusan dari lembaga negara termohon. 

Karena itu, obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu: 

1. adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD, dan 

2. adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait terhadap 

maksud UUD 1945. 
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Kewenangan konstitusional maksudnya suatu kewenangan berdasarkan hukum yang ditentukan 

secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 tidak setiap lembaga negara 

ditentukan secara eksplisit wewenangnya, melainkan hanya ditentukan kekuasaan dan 

pembentukkannya. Sedangkan kewenangannya ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-

undanganpembentukkannya. Misalnya Bank Sentral, wewenangnya tidak ada ditentukan di dalam UUD 

1945. Pasal 23D UUD 1945 menentukan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Jadi, 

samasekali tidak ada ditentukan apa kewenangan bank sentral. Tetapi, UUD 1945 menjamin bank 

sentral sebagai institusi yang independen, sehingga kewenangannya yang akan diatur dengan undang-

undang bersifat independen.  

Dengan demikian, pengertian kewenangan konstitusional lembaga negara lebih luas dan 

fleksibel daripada pengertian “kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar” 

yang ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar pengertiannya bersifat limitatif, yaitu hanya kewenangan yang ditentukan secara 

eksplisit, tidak mencakup kewenangan yang implisit di dalam UUD 1945. Karena itu, undang-undang 

pembentukkan bank sentral tidak menentukan kewenangan bank sentral bersifat independen, maka 

bank sentral tidak dapat menjadikan kewenangan tersebut sebagai obyek sengketa kewenangan 

antarlembaga negara, walaupun ternyata bank sentral dirugikan oleh pembentuk undang-undang. 

Sebab kewenangan bank sentral tidak ditentukan secara eksplisit di dalam UUD 1945, melainkan 

diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kewenangan tersebut. 

Kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pelaksanaan memiliki empat karakteristik 

utama, yaitu:62 

1. hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkepastian hukum. Artinya bahwa potensi 

konflik kewenangan antarlembaga negara sangat mungkin akan timbul dari produk hukum yang 

ditetapkan oleh suatu lembaga negara, yang kemudian mengikat lembaga negara lainnya.  

2. perbedaan pelegitimasian antara kekuasaan dan kewenangan. Maksudnya bahwa ada 

perbedaan antara dasar hukum legitimasi kekuasaan dan dasar hukum legitimasi kewenangan. 

Misalnya bank sentral, legitimasi kekuasaannya ditentukan UUD 1945, sedangkan  
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3. kewenangannya ditentukan dengan undang-undang. Perbedaan pelegitimasian tersebut 

mengakibatkan suatu lembaga negara menyatakan lebih memiliki kekuasaan atau kewenangan 

daripada lembaga negara lainnya. Hal itu akan memicu terjadinya sengketa kewenangan 

antarlembaga negara. 

4. aturan hierarkhis yang jelas. Asas lex specialis derogat legi generale dan asas lex superiori 

derogat legi inferiori merupakan asas yang perlu untuk menjamin kepastian hukum, namun 

hierarkhi ini dapat membingungkan. Apalagi jika peraturannya sudah dicabut atau terhilangkan 

oleh aturan hierarkhi yang baru. 

5. kewenangan yang terbagi. Maksudnya bahwa beberapa jenis kewenangan dimiliki lembaga 

negara tidak secara sendirian, melainkan terbagi dengan lembaga negara lainnya. Wilayah mana 

yang merupakan kewenangan suatu lembaga negara dan wilayah mana yang merupakan 

kewenangan lembaga negara lainnya dan tidak boleh dilanggar potensial menjadi pemicu 

timbulnya sengketa kewenangan antarlembaga negara. 

 

4.Lembaga   Negara  yang  Dapat  Menjadi    Pihak  Dalam   Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara. 

Pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang …, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, … 

.” Ketentuan serupa terdapat juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga 

negara yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut 

keduanya lembaga negara. Namun, tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa 

kewenangan antarlembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab di situ ada 

pembatasan bahwa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.” 

Artinya, bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat 

sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang 

kewenangannya tidak diberikan oleh UUD, tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi, 

UUD 1945 tidak menentukan dengan tegas lemaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai 

pihak dalam sengketa tersebut. 

Pembatasan serupa ditentukan di dalam Pasal 61 UU MK, bahwa; “Pemohon adalah lembaga  
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negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.” Di sini 

terdapat penegasan mengenai lembaga negara yang dapat bertindak sebagai pihak pemohon. Lembaga 

negara tersebut harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan mempunyai 

kepentingan langsung langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut.  

Tetapi, sama halnya dengan ketentuan UUD 1945, UU MK juga tidak menentukan mengenai 

lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara di MK. 

Sebaliknya, UU MK menambahkan pembatasan, yang mereduksi kewenangan MK. Pembatasan tersebut 

terdapat pada ketentuan Pasal 65 UU MK, bahwa; “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Kostitusi.” Karena itu, MA dikecualikan dari 

statu sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Artinya bahwa MA tidak dapat 

berstatus sebagai pihak pemohon maupun sebagai termohon, padahal UUD 1945 dengan tegas 

memberikan kewenangan kepada MA, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 24A. Di samping itu, 

secara  faktual terdapat potensi sengketa lembaga negara oleh MA dengan lembaga negara lain.63 

Jimly Asshiddqie mengatakan bahwa tidak begitu jelas alasan mengapa MA dikecualikan sebagai 

pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Alasan itu tampak dari proses pembahasan 

RUU MK. Di situ berkembang pengertian bahwa MA merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang 

bersifat independen dan putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, lebih lanjut dikatakan bahwa 

hal itu tidak logis digunakan sebagai alasan. Karena dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga 

negara, yang dipersoalkan bukanlah putusan MA terkait dengan perkara, melainkan hal-hal lain yang 

menyangku pelaksanaan ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan MA sebagai lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.64 

Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan 

hukum pembentukkannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan undang-

undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).65 Lembaga-lembaga negara yang terdapat 

di dalam UUD 1945 jumlahnya 2  lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
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1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu 

MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah 

provinsi,pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI; 

2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalamUUD, tetapi wewenangnya 

diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU; 

3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah 

bank sentral. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa, masih terdapat beragam penafsiran mengenai 

lembaga negara yang menjadi pihak dalamsengketa wewenang antarlembaga negara di MK. Penafsiran 

secara luas mengatakan bahwa semua lembaga negara yang kewenangannya ditentukan di dalam UUD 

1945, baik secara eksplisit maupun secara implisit, kecuali MK, MA, duta, konsul, dan bank sentral 

merupakan pihak dalam sengketa antarlembaga negara di hadapan MK. Sebaliknya, penafsiran moderat 

mengatakan bahwa lembaga negara yang dapat sebagai pihak terbatas pada lembaga-lembaga negara 

menurut paradigma lama, yaitu lembaga tertingi dan lembaga tingi negara. Dengan demikan, maka 

lembaga negara yang dimaksud yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, DAN MK. 

5.Otoritas Yang Berwenang  Dalam Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. 

 Pada masa lalu, sebelum amandement UUD 1945 belum ada lembaga maupun mekanisme yang 

dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara , sengketa yang terjadi diselesaikan 

melalui mekanisme politik bukan hukum. Dengan dilakukannya amandement  terhadap UUD 1945, maka 

dibentuk suatu lembaga yang emmpunyai kewenangan secara hokum untuk menyelesaikan sengketa 

kewenangan antarlembaga negara yang terjadi. 

 Hampir sebagian besar negara-negara di dunia memiliki mekanisme untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi, hanya saja masing-masing negara memiliki mekanisme yang berbeda, disesuaikan 

dengan sistem dan karakteristik negara yang bersangkutan. Kewenangan memutus sengketa 

kewenangan antarlembaga negara ada yang diberikan kepada MA (supreme court)  seperti di Amerika 

Serikat, dan ada pula yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana berlaku di Jerman, 

Korea Selatan, Rusia dan Thailand. Jerman, Korea Selatan dan Rusia selain mengatur kewenangan MK 

dalam Konstitusi juga diatur dalam UU tentang MK. Sedangkan di Thailand tidak memiliki UU tentang 

MK, karena hal tersebut sudah diatur secara terperinci dalam Konstitusi. 
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Di Indonesia, hasil amandement terhadap UUD 1945 telah membentuk dan mengatur 

mekanisme penyelesaian sengketa antarlembaga negara yakni melalui  Mahkamah Konstitusi.  Salah 

satu kewenangan pokok dari MK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 

10 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 adalah; “Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD”.  Dengan demikian maka UUD 1945 telah memberikan batasan 

dengan tegas bahwa sengketa yang dapat diajukan ke MK adalah: 

1.Menyangkut sengketa kewenangan. Jadi pokok sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa 

kewenangan bukan sengketa yang lain. 

2.Yang bersengketa adalah lembaga negara, yakni lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD. 

  Dalam UU  MK juga memberikan batasan bahwa lembaga negara yang dapat mengajukan 

permohonan ke MK dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara adalah lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD dan lembaga negara tersebut mempunyai kepentingan langsung 

terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Pasal 61 Ayat. 1 UU MK). Dari ketentuan tersebut maka 

ada 3 kriteria untuk mengajukan perkara ke MK yakni: 

1. Menyangkut sengketa kewenangan, dan bukan sengketa yang lain; 

2. Yang menjadi pihak adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 

3. Lembaga negara yang dimaksud, memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang 

dipersengketakan. 

Dari pemaparan tersebut diatas, maka jelas bahwa lembaga negara yang diberi kewenangan 

oleh UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

adalah Mahkamah Konstitusi, dimana peradilannya merupakan peradilan tingkat perama dan terakhir 

sehingga putusannya bersifat final. 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang melaksnakan kekuasaan kehakiman, 

sebgaimna ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945, dimana MK berfungsi sebagai lembaga yang 

menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar 

dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman MK terikat pada prinsip-prinsip 

umum untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan  
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lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan MK menerapkan prinsip 

checks and balances , yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga 

terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Keberadaan MK mer upakan langkah nyata 

untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. 
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BAB V 

KASUS SENGKETA WEWENANG 

 Dalam praktek ada berbagai kasus sengketa wewenang yang terjadi antara lembaga-

lembaga negara yang ada, baik lembaga negara yang merupakan primary organ maupun 

auxilary organ. Sebagai contoh misalnya sengketa antara Presiden, DPR dan BPK. Sengketa 

antara MA dan KY, antara  Presiden dengan DPR dan sebagainya.  

 Lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan adalah Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945. 

Tugas : Identifikasi sengketa yang pernah terjadi dalam praktek ketatanegaraan Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



DAFTAR  PUSTAKA 

Adolf, Huala; Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 

Alfian; Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia – Kumpulan Karangan, Cetakan kedua, PT Gramedia, 

jakarta. 

Ali, Lukman dkk; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta. 

Arifin, Firmansyah dkk; Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Cetakan I, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 

(KRHN), Jakarta, 2004. 

_______; Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan I, Konsorsium 

Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005 

Black, Henry Campbell; Black’s Law Dictionary,  Sixth Edition,  ST. Paulus Min West Publishing Co, 1990. 

Djatmiati, Tatiek Sri; Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003. 

Echols, John M.   dan Hassan Shadily; Kamus Inggris Indonesia, Cetakan XIII, Gramedia, Jakarta. 

Hadjon, Philipus M.,  Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu 

Analisis Hukum dan Kenegaraan, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. 

_______, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ( Introduction to the Indonesian         Administrative 

Law ), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. 

Lukman, Marcus; Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis 

Nasional Di Daerah, Unpad, Bandung, 1996. 

Mulyosudarmo, Suwoto; Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. 

Rapar, J.H.; Filsafat Politik Aristoteles, Edisi 1, Cetakan 1, CV. Rajawali, Jakarta, 1988. 

Wahyono, Padmo; Ilmu Negara, Indo Hil. Co, Jakarta, 2003. 

 

 

 

 

53 



 


