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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILI 

SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 

 
ABSTRAK 

Perubahan struktur ketatanegaraan yang seiring dengan 
perubahan UUD 1945 memperluas pengertian tentang “Lembaga Negara” 
yang sebelumnya hanya dikenal Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga 
Tinggi Negara. Di sisi lain, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 
(MK) adalah untuk mengadili sengketa antar lembaga Negara yang 
dibentuk berdasarkan UUD. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-
normatif. Pendekatan yuridis-normatif diperlukan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai konsep tentang Lembaga Negara.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan 
batasan tentang “Lembaga Negara”, maka konsekuensinya adalah semua 
lembaga Negara yang kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945 
menjadi kompetensi MK. 

Sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk 
menafsirkan undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi perlu 
mengelaborasi tentang lembaga negara mana saja yang menjadi 
kompetensinya untuk diadili dalam sengketa antarlembaga negara, 
sekaligus dengan kriterianya. 
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IMPLICATION OF “STATE ORGAN” CONCEPT TO THE 
CONSTITUTIONAL COURT’S AUTHORITY IN DETERMINING 

DISPUTES OVER THE AUTHORITIES OF STATE INSTITUTIONS 
WHOSE POWERS ARE GIVEN BY THE 1945 CONSTITUTION 

 
ABSTRACT 

 
The changes of state organization which is signing the 1945 

Constitutions Amendment makes the definition of “State Organ” wider. At 
the other side, one of the constitutional court’s authorities is determining 
disputes over the authorities of state institutions whose powers are given 
by the 1945 constitution. 

The normative-juridical method is used in the research. It used 
primary and secondary data analyzed by analytic descriptive, to figure out 
the concept of “State Organ”. 

The research result summarizes that 1945 Constitution does not 
define the concept of “State Organ”. For that main reason, all of the state 
institutions whose powers are given by the 1945 constitution are bellowed 
the constitutional court’s competency.  

As the state institutions having authority in Constitutional 
interpretation, the constitutional court shall determine which state organ 
are bellowed the constitutional court’s competency and its criteria, in 
disputes over the authorities of state institutions whose powers are given 
by the 1945 constitution. 
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whose powers are given by the 1945 constitution are bellowed the 
constitutional court’s competency.  

As the state institutions having authority in Constitutional interpretation, 
the constitutional court shall determine which state organ are bellowed the 
constitutional court’s competency and its criteria, in disputes over the 
authorities of state institutions whose powers are given by the 1945 
constitution. 
 

Pendahuluan 

Proses perubahan UUD 1945 telah menyusun struktur ketatanegaraan 

baru, bahkan merubah paradigma pelaksanaan kekuasaan. Penegasan 

prinsip check and balances dalam pelaksanaan kekuasaan semakin 

membuka ruang timbulnya sengketa. Pada sisi lain, untuk lebih memperkuat 

prinsip konstitusionalisme, demokrasi dan penghormatan atas hak asasi 

manusia, dibentuk kelembagaan Negara baru baik melalui UUD maupun 

peraturan perundang-undangan lain. Pembentukan lembaga-lembaga baru 

tersebut berpengaruh terhadap konsepsi lembaga Negara dan hubungan 

antar lembaga Negara. 

Selain itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai badan 

kekuasaan kehakiman selain MA, yang salah satu kewenangannya 

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang 

kewenangangannya diberikan oleh UUD. Dengan dibentuknya MK, maka ada 

satu mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga Negara melalui 

instrument pengadilan, yang diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan 

dengan sandaran hukum  yang memadai. Persoalannya, ketentuan yudridis 
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yang menjadi pedoman MK menyelenggaakan kewenangannya tidak 

memberikan kejelasan status lembaga Negara dan lembaga-lembaga yang 

dapat bersengketa di MK. 

Meskipun struktur ketatanegaraan pasca amandemen telah berubah, 

masih ada orang menggunakan paradigma lama dalam memahami lembaga 

Negara di aman lembaga Negara dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga 

tertinggi dan tinggi Negara. Padahal konsepsi penyelenggaraan kekuasaan 

telah berubah seiring dengan perubahan UUD 1945. Oleh para penulisnya, 

kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi petunjuk dan pengetahuan 

tentang lembaga Negara. 

Seiring perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan, banyak 

penafsiran muncul sebagai ikhtiar memahami konsepsi lembaga Negara. 

Melalui buku ini berbagai penafsiran diuraikan secara terbuka dengan 

mengungkapkan berbagai argumen dan latar belakang munculnya penafsiran 

tersebut. Para peneliti menggunakan lebih dari satu penafsiran, sehingga 

tampaknya dapat membuka kemungkinan adanya perkembangan dan 

akhirnya diharapkan sampai pada satu titik yang dapat dipertemukan tentang 

konsepsi lembaga Negara ideal dan relevan dengan konteks sistem politik 

ketatanegaraan Indonesia. 

Berkaitan dengan uraian tersebut, Penulis memandang perlu untuk 

melakukan kajian tentang  “IMPLIKASI  KONSEP TENTANG “LEMBAGA 

NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
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UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG 

DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR”. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan, terdapat 3 

(tiga) permasalahan pokok yang perlu mendapatkan kajian yang lebih luas 

dan mendalam berkaitan dengan “IMPLIKASI  KONSEP TENTANG 

“LEMBAGA NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR LEMBAGA 

NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

DASAR”.  

Rumusan ketiga pokok permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana konsep tentang “Lembaga Negara” yang dimaksud oleh 

Undang-Undang Dasar 1945? 

2. Bagaimana implikasi  konsep tentang “Lembaga Negara” terhadap 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa antar 

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian “IMPLIKASI  KONSEP TENTANG “LEMBAGA 

NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG 

DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR” adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana konsep tentang “Lembaga Negara” yang 

dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Untuk mengungkapkan implikasi  konsep tentang “Lembaga Negara” 

terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa 

antar lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Dasar. 

Tinjauan Pustaka 

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu Negara atau lazim disebut 

sebagai lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna 

melaksanakan fungsi-fungsi Negara.1 Berdasarkan teori-teori klasik 

mengenai Negara setidaknya terdapat beberapa fungsi Negara yang penting 

seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan fungs 

legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan (fungsi eksekutif) dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).2 

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga Negara 

atau alat-alat kelengkapan Negara adalah selain untuk menjalankan fungsi 

Negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan 

kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses 

yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan 

                                                 
1 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media 

Pratama, Jakarta, hlm 241, dalam Arifin, Fimansyah dkk, hlm. 30. 
2 Ibid. 
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fungsi Negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah actual 

governmental process.3  

Dalam UUD 1945 tidak ditemukan penjelasan pengertian mengenai 

lembaga Negara. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, istilah lembaga 

Negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut 

membagi lembaga Negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga tertinggi 

Negara dan lembaga tinggi Negara. Lembaga tertinggi Negara adalah MPR, 

dan lembaga tinggi Negara adalah Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. 

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen sama sekali tidak 

terdapat ketentuan hukum  yang mengatur tentang definisi “lembaga Negara” 

sehingga banyak pemikir hukum  Indonesia yang melakukan “ijtihad” sendiri-

sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga 

Negara. Satu-satunya “petunjuk” yang diberikan UUD 1945 

pascaamandemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang 

menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah 

untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga Negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.4 

                                                 
3 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, 

Alumni, Bandung, 1986, dalam Arifin, Fimansyah dkk, ibid, hlm. 31. 
4 Arifin, Fimansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan 

Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 
hlm. 35. 
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Pasal 24C menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.  Di lain pihak 

keberadaan lembaga-lembaga Negara pascaamandemen tidak saja dibentuk 

berdasarkan perintah konstitusi. Ada juga lembaga Negara lain yang dibentuk 

dengan dasar perintah Undang-Undang, bahkan Keppres.5 

Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK untuk 

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara ini membawa konsekuensi 

logis bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan MPR, DPR, 

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Kementrian Negara, MA, MK, BPK, 

Komisi  Yudisial, Pemerintahan Daerah, KPU, Bank Sentral, TNI, POLRI, dan 

Dewan Pertimbangan Presiden. Namun apakah kewenangan tersebut dapat 

dikatakan terlalu luas atau terlalu sempit? Hal itu dapat diketahui jika ada 

tafsir tunggal konsep tentang “Lembaga Negara” yang kemudian digunakan 

sebagai acuan bagi MK atau siapapun yang berkepentingan. 

Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

                                                 
5 Ibid. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis-normatif diperlukan untuk mendapatkan 

gambaran kaidah hukum yang memberikan penafsiran terhadap konsep 

tentang “Lembaga Negara”. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum 

primer, bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Hasil dan Pembahasan 

Untuk mencari pengertian tentang “Lembaga Negara” para sarjana 

selalu cenderung mengelompokkan lembaga-lembaga itu dalam tiga ranah 

yang sama, yaitu ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akibatnya, timbul 

pula pemahaman seakan-akan hanya lembaga yang secara tradisional 

disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara sajalah yang dapat disebut 

sebagai lembaga negara.6 Pendekatan yang dilakukan oleh Jimly adalah dari 

segi kewenangan yang diberikan oleh UUD. Jika dikaitkan dengan hal 

tersebut, maka dapat dikemukakan pendapat Jimly bahwa dalam UUD 1945, 

terdapat tidak kurang dan 28 subyek hukum kelembagaan atau subyek 

hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaannya 

                                                 
6 Ibid., hlm. 13-14. 
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dalam UUD 1945.7 Lembaga yang keberadaannya dan kewenangannya 

ditentukan dengan tegas dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek 

jabatan. 

Berkaitan dengan pengertian tentang Lembaga Negara pula, Bagir 

Manan memberikan penjelasan dalam suatu kesempatan diskusi.8 

Menurutnya, pada umumnya keberadaan negara dikenal dari luar dan secara 

internal. Dari luar, keberadaan negara dikenal melalui bentuk negara, apakah 

kesatuan atau federasi. Termasuk hal ini adalah bentuk pemerintahan, 

apakah republik atau monarki, serta identitas kenegaraan lainnya. Sementara 

itu secara internal, keberadaaan negara dikenal melalui alat-alat kelengkapan 

negara. Kelengkapan negara inilah yang kemudian dinamakan “Lembaga 

Negara”. 

Bagir Manan mengklasifikasi lembaga negara menjadi 3 kategori, yaitu 

lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara yang bersifat 

administratif, dan yang bersifat membantu (Auxilary Agents). Adapun 

lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan sendiri digolongkan menjadi 

lembaga negara sebagai syarat keberadaan negara, dan lembaga yang tidak 

absolut terhadap keberadaan negara. Arti dari syarat keberadaan negara 
                                                 

7 Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan 
Hukum Nasional, Pidato Sambutan, disampaikan pada pembukaan Seminar 
Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005 yang diselenggarakan oleh Komisi 
Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, di Jakarta, 21 November 2005, hlm. 
12-17. 

8 Diskusi non formal ini berlangsung sesaat sebelum dimulainya rapat 
Bagian Hukum Tata Negara, di Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Sabtu, 23 
Desember 2006. 
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adalah bahwa keberadaan negara ini harus ada agar fungsi negara bisa 

berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah fungsi eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. Bagir Manan menegaskan bahwa terlepas dari bahwa trias politika 

dari Montesquieu ini dianut atau tidak, kenyataannya  pada umumnya negara 

menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam menyelenggarakan negaranya. 

Sementara itu lembaga negara yang tidak absolut berarti tanpa keberadaan 

lembaga ini fungsi-fungsi negara sudah dapat dijalankan. Contoh dari 

lembaga yang tidak absolut ini adalah BPK.  

Kategori lembaga negara lainnya adalah lembaga yang bersifat 

administratif. Artinya, bahwa keberadaan lembaga ini adalah sebagai 

pelaksana pemerintahan secara administrasi.  

Lembaga negara kategori ketiga adalah lembaga yang keberadaannya 

sebagai pendukung fungsi-fungsi kenegaraan yang dilakukan oleh lembaga 

ketatanegaraan yang absolut. Artinya sebagai organ pembantu fungsi 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Auxilary Agents). Termasuk contoh 

lembaga negara yang bersifat Auxilary ini adalah Komisi Yudisial yang 

bertugas mendukung fungsi yudikatif. 

Ketika ditanya pendapatnya tentang lembaga negara yang menjadi 

kewenangan MK dalam sengketa antarlembaga negara, secara tegas Bagir 

Manan mengatakan bahwa semua lembaga negara yang disebut sebanyak 

28 oleh Jimly adalah kompetensi MK, kecuali MA. Jawaban ini berdasarkan 

hal-hal sebagai berikut: 



RAHAYU PRASETIANINGSIH & INNA JUNAENAH 
 
 

 11

1. UUD 1945 tidak memberi batasan tentang pengertian Lembaga Negara. 

Sementara itu pula pada perkembangannya tidak dikenal lagi 

penggolongan Lembaga tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, yang 

kemudian pengertiannya mengalami perluasan. Maka dari itu, sudah 

menjadi konsekuensi, karena UUD 1945 hanya mengatakan “Lembaga 

Negara” tanpa adanya batasan. 

2. Jika Lembaga Negara yang menjadi kompetensi MK terbatas hanya pada 

alat kelengkapan negara, yang menjadi organ ketatanegaraaan, dan 

bersifat sebagai syarat berfungsinya suatu organisasi negara, maka jika 

terjadi sengketa antarlembaga negara, akan mengalami kesulitan 

terhadap lembaga mana yang akan mengadilinya. 

Berkaitan dengan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, 

menarik juga untuk diperhatikan bagaimana pendekatan menentukan 

lembaga negara melalui materi muatan konstitusi dari Sri Soemantri. 

Walaupun setiap negara berbeda-beda dalam menuangkan hal-hal yang 

akan diatur dalam konstitusinya, namun pada umumnya, setiap konstitusi 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;9 

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;10 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.11 

                                                 
9 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, 

Bandung, 1979, hlm.45 
10 Ibid., hlm. 47. 
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Merujuk kepada materi muatan konstitusi dan batasan lembaga 

negara yang dikemukakan oleh Sri Soemantri ini, maka penulis lebih 

cenderung untuk menyetujui bahwa “Lembaga Negara” yang sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 adalah DPR, DPD, MPR, Presiden dan 

Wakil Presiden, MA, dan MK. Pendapat ini didasarkan pada hal-hal berikut: 

1. Pemikiran Sri Soemantri bahwa sistem kelembagaan negara berdasarkan 

hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. Pertama, 

dalam bidang perundang-undangan. Kedua, berkaitan dengan 

pengawasan. Ketiga, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung. 

2. Penggolongan lembaga Negara yang dikemukakan oleh Bagir Manan 

yaitu lembaga Negara yang merupakan organ ketatanegaraan, dan 

bersifat absolut. Artinya, jika salah satu lembaga Negara tersebut tidak 

ada, maka akan menyebabkan tidak berfungsinya penyelenggaraan 

Negara. 

Penulis memperhatikan juga persoalan yang dipikirkan oleh Bagir 

Manan tentang siapa yang akan mengadili sengketa antarlembaga Negara 

jika pengertian “Lembaga Negara” dibatasi. Untuk menjawab persoalan ini, 

penulis melihat kemungkinan bagi MA untuk mengadilinya.12 Pemikiran ini 

didasari oleh wacana yang dikemukakan oleh Bagir Manan Pula tentang 

kewenangan MK di Amerika Serikat. Berkaitan dengan kewenangan 

                                                                                                                                           
11 Ibid., hlm. 49. 
12  
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Mahkamah Konstitusi, Bagir Manan mengambil contoh di AS, yang dalam hal 

ini memiliki dua prinsip. Pertama adalah bahwa MK pada dasarnya tidak akan 

membatalkan undang-undang. Apalagi jika pembatalan tersebut 

bersangkutan dengan kewenangan dirinya sendiri. Hal-hal yang berkaitan 

dengan keberadaan suatu undang-undang dipandang penuh dengan nuansa 

politik. Maka dari itu, jika MK ditempatkan sebagai badan peradilan, MK tidak 

ingin masuk wilayah politik. Prinsip yang kedua adalah bahwa MK tidak 

mengadili sengketa antar lembaga. Sengketa akan diadili terhadap individu 

yang benar-benar dirugikan dengan keberadaan suatu undang-undang atau 

suatu pasal dalam undang-undang. Kepentingan individu ini pun menurut 

Bagir Manan pada gilirannya merupakan representasi kepentingan 

masyarakat lain jika dalam posisi yang sama.  

Kesimpulan 

Dari penelitian ini sedikitnya dapat kita ambil beberapa kesimpulan 

yang pada intinya adalah bahwa UUD 1945 tidak memberikan batasan 

tentang “Lembaga Negara”, maka konsekuensinya adalah ada 23 lembaga 

Negara yang kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945 yang menjadi 

kompetensi MK. Pengertian tentang “Lembaga Negara” ini perlu dibatasi 

kepada lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam susunan ketatanegaraan 

secara fundamental. 

Rekomendasi 
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Sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan 

undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi perlu mengelaborasi tentang 

lembaga negara mana saja yang menjadi kompetensinya untuk diadili dalam 

sengketa antarlembaga negara, sekaligus dengan kriterianya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Proses perubahan UUD 1945 telah menyusun struktur 

ketatanegaraan baru, bahkan merubah paradigma pelaksanaan 

kekuasaan. Penegasan prinsip check and balances dalam pelaksanaan 

kekuasaan semakin membuka ruang timbulnya sengketa. Pada sisi lain, 

untuk lebih memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi dan 

penghormatan atas hak asasi manusia, dibentuk kelembagaan Negara 

baru baik melalui UUD maupun peraturan perundang-undangan lain. 

Pembentukan lembaga-lembaga baru tersebut berpengaruh terhadap 

konsepsi lembaga Negara dan hubungan antar lembaga Negara. 

Selain itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai badan 

kekuasaan kehakiman selain MA, yang salah satu kewenangannya 

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang 

kewenangangannya diberikan oleh UUD. Dengan dibentuknya MK, maka 

ada satu mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga Negara 

melalui instrument pengadilan, yang diharapkan setiap sengketa dapat 

diselesaikan dengan sandaran hukum  yang memadai. Persoalannya, 
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ketentuan yudridis yang menjadi pedoman MK menyelenggaakan 

kewenangannya tidak memberikan kejelasan status lembaga Negara dan 

lembaga-lembaga yang dapat bersengketa di MK. 

Meskipun struktur ketatanegaraan pasca amandemen telah 

berubah, masih ada orang menggunakan paradigma lama dalam 

memahami lembaga Negara di aman lembaga Negara dibagi dalam dua 

kategori yaitu lembaga tertinggi dan tinggi Negara. Padahal konsepsi 

penyelenggaraan kekuasaan telah berubah seiring dengan perubahan 

UUD 1945. Oleh para penulisnya, kehadiran buku ini diharapkan dapat 

memberi petunjuk dan pengetahuan tentang lembaga Negara. 

Seiring perubahan system dan struktur ketatanegaraan, banyak 

penafsiran muncul sebagai ikhtiar memahami konsepsi lembaga Negara. 

Melalui buku ini berbagai penafsiran diuraikan secara terbuka dengan 

mengungkapkan berbagai argumen dan latar belakang munculnya 

penafsiran tersebut. Para peneliti menggunakan lebih dari satu penafsiran, 

sehingga tampaknya dapat membuka kemungkinan adanya 

perkembangan dan akhirnya diharapkan sampai pada satu titik yang dapat 

dipertemukan tentang konsepsi lembaga Negara ideal dan relevan dengan 

konteks sistem politik ketatanegaraan Indonesia. 

Berkaitan dengan uraian tersebut, Penulis memandang perlu untuk 

melakukan kajian tentang  “IMPLIKASI  KONSEP TENTANG “LEMBAGA 

NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG 
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DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan, 

terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yang perlu mendapatkan kajian 

yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan “IMPLIKASI  KONSEP 

TENTANG “LEMBAGA NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR 

LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG DASAR”.  

Rumusan ketiga pokok permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana konsep tentang “Lembaga Negara” yang dimaksud oleh 

Undang-Undang Dasar 1945? 

2. Bagaimana implikasi  konsep tentang “Lembaga Negara” terhadap 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa antar 

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian “IMPLIKASI  KONSEP TENTANG “LEMBAGA 

NEGARA” TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG 

DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR” adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep tentang “Lembaga Negara” yang 
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dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Untuk mengungkapkan implikasi  konsep tentang “Lembaga Negara” 

terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa 

antar lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Dasar. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang implikasi  konsep tentang “Lembaga Negara” 

terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa 

antar lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kalangan 

akademisi ataupun praktisi akan konsep tentang “Lembaga Negara”. 

Pemahaman tersebut diharapkan dapat ditekankan melalui 

pengembangan bahan ajar Mata Kuliah Hukum tentang Lembaga-

Lembaga Negara. 

Penelitian ini akan mencoba memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dapat dituangkan ke dalam 

diktat atau modul.  

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan Negaranya Indonesia mengakui konsep 

Negara hukum. Pengakuan ini pernah tercantum dalam penjelasan UUD 

1945, namun sekarang sudah tidak berlaku lagi, yang berbunyi “Indonesia 

berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtsstaat)”.  Sebagai penggantinya tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) 
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perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. 

Dalam konsep Negara hukum itu sendiri mengandung syarat-syarat 

yang sejatinya tercermin dalam implementasinya. Syarat-syarat tersebut 

dikemukakan oleh para jurist Asia Tenggara dan Pasifik dalam buku The 

Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age” tentang syarat 

rule of law, sebagai berikut:1 

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain 

daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara 

prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak atas yang dijamin;

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

4. Pemilihan umum yang bebas; 

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 

6. Pendidikan civic.  

Syarat-syarat tersebut nampaknya menekankan tentang pentingnya 

keberadaan konstitusi. Di Indonesia sendiri konstitusi yang diwujudkan 

dalan UUD 1945 termasuk konstitusi yang terdokumentasi. Sejalan 

dengan itu Prof. Sri Soemantri menyebutkan tiga hal mendasar yang perlu 

menjadi materi muatan konstitusi. Ketiga hal tersebut adalah: 

1. Terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 

                                                 
1 Lihat dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas 

Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua 1985, hlm.115-
116. 
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2. Terdapat hubungan kewenangan antara organ-organ kenegaraan yang 

bersifat fundamental; 

3. Adanya jaminan hak asasi manusia. 

Sebelum perubahan, dalam UUD 1945 dikenal lembaga tertinggi 

negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR, 

dan Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK. 

Sedangkan dalam UUD 1945 Perubahan kesatu sampai keempat, 

lembaga DPA dihilangkan, sementara itu pula ditambah dengan 

keberadaan lembaga baru di antaranya adalah MK dan DPD, yang 

anggota-anggotanya menjadi anggota MPR.  

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu Negara atau lazim 

disebut sebagai lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk 

guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.2 Berdasarkan teori-teori klasik 

mengenai Negara setidaknya terdapat beberapa fungsi Negara yang 

penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan 

fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif) dan fungsi mengadili 

(fungsi yudikatif).3 

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga Negara 

atau alat-alat kelengkapan Negara adalah selain untuk menjalankan fungsi 

Negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. 

                                                 
2 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya 

Media Pratama, Jakarta, hlm 241, dalam Arifin, Fimansyah dkk, hlm. 30. 
3 Ibid. 
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Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan 

proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi Negara atau isltilah yang digunakan Prof. Sri 

Soemantri adalah actual governmental process.4  

Dalam UUD 1945 tidak ditemukan penjelasan pengertian mengenai 

lembaga Negara. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, istilah 

lembaga Negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR 

tersebut membagi lembaga Negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga 

tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Lembaga tertinggi Negara 

adalah MPR, dan lembaga tinggi Negara adalah Presiden, DPR, DPA, 

BPK, dan MA. 

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen sama sekali tidak 

terdapat ketentuan hukum  yang mengatur tentang definisi “lembaga 

Negara” sehingga banyak pemikir hukum  Indonesia yang melakukan 

“ijtihad” sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan 

konsep lembaga Negara. Satu-satunya “petunjuk” yang diberikan UUD 

1945 pascaamandemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang 

menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah 

untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga 

Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.5 

                                                 
4 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, 

Alumni, Bandung, 1986, dalam Arifin, Fimansyah dkk, ibid, hlm. 31. 
5 Arifin, Fimansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan 

Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 
Jakarta, hlm. 35. 
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Pasal 24C menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”.  Di lain pihak keberadaan lembaga-lembaga Negara 

pascaamandemen tidak saja dibentuk berdasarkan perintah konstitusi. 

Ada juga lembaga Negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah 

Undang-Undang, bahkan Keppres.6 

Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK untuk 

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara ini membawa 

konsekuensi logis bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan 

MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Kementrian Negara, MA, 

MK, BPK, Komisi  Yudisial, Pemerintahan Daerah, KPU, Bank Sentral, 

TNI, POLRI, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Namun apakah 

kewenangan tersebut dapat dikatakan terlalu luas atau terlalu sempit? Hal 

itu dapat diketahui jika ada tafsir tunggal konsep tentang “Lembaga 

Negara” yang kemudian digunakan sebagai acuan bagi MK atau siapapun 

yang berkepentingan. 

 

F. Metode Penelitian 

                                                 
6 Ibid. 
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a. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis-normatif diperlukan untuk mendapatkan 

gambaran kaidah hukum yang memberikan penafsiran terhadap konsep 

tentang “Lembaga Negara”. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-

bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan 

hukum primer, bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang telah 

mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari: 

ii. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya 

iii. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kajian. 

iv. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang yang 

ditelaah.  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat 

kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain meliputi 

risalah peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum. 

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, antara lain meliputi kamus dan ensiklopedia. 
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BAB II 
LEMBAGA NEGARA DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA 

A. Beberapa Pemikiran tentang Pengertian Lembaga Negara 
Menurut Kamus Hukum Fockema Arfdreae yang diterjemahkan 

Saleh Adiwinata dkk, kata “organ” diartikan sebagai berikut.1 

“Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis 
yang terdiri dan orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau 
anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak 
badan hukum. ...Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah 
mempunyai alat perlengkapan. Mulai dan raja (presiden) sampai pada 
pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat 
perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan 
pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang 
yang diwakilkan secara teratur dan pasti.” 

Secara definitif ditafsirkan dalam buku ini bahwa alat-alat 

kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga 

negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-

fungsi negara2. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya 

terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat 

kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi 

melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

(fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).3 Kecenderungan 

praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata 

negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan 

                                                 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat Prof. Has Natabaya, S.H. L.LM., 

“Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk, Menjaga 
Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta; 
Konstitusi Press, hlm. 60-61. Arifin, Fimansyah dkk, Lembaga Negara dan 
Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum 
Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm. 30. 

2 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya 
Media Pratama, Jakarta, hlm 241, dalam Arifin, Fimansyah dkk, Ibid. 

3 Ibid. 



 11

antara ketiga pelaksana fungsi negara tersebut. 

Materi kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum 

negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau 

perdana menteri atau raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut 

parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan 

kekuasaan yudikatif seperti mahkamah agung atau supreme court. Setiap 

alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk 

membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, 

dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu 

departemen tertentu4. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tipe-tipe 

lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai 

dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. 

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara 

atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi 

negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. 

Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan 

proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri 

Soemantri adalah actual governmental process5 Jadi, meskipun dalam 

praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa 

                                                 
4 Ibid. 
5 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, 

Alumni, Bandung, 1986, dalam Arifin, Fimansyah dkk, ibid, hlm. 31.  



 12

berbeda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan 

memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan 

untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis 

mewujudkan tujuan negara jangka panjang. 

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil 

amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, 

MA, MK, dan KY (8 lembaga negara). Pendapat ini didasarkan pemikiran 

sistem kelembagaan negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 

dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-

undangan. Kedua, berkaitan dengan pengawasan. Ketiga, berkaitan 

dengan pengangkatan hakim agung.6 

Prof. Dr. Bintan R. Saragih melakukan penggolongan lembaga 

negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif7. Tidak jauh 

berbeda dengannya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie melakukan penjelajahan 

lebih mendalam berupa pemikiran dan gagasan hakikat kekuasaan yang 

dilembagakan dan diorganisasikan ke bangunan kenegaraan. Dari lima 

ajaran teori kedaulatan8, Indonesia memilih jenis kedaulatan rakyat yang 

                                                 
6 Ibid. 

7 Lihat: Bintan R. Saragih, “Komisi-Komisi Negara dalam Sistem dan 
Struktur Pemerintahan Terkini”, makalah pada diskusi terbatas Posisi dan 
Peran Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah, 
Konsorsium Reformasi Hukum Nasionai (KRHN), Jakarta, 1 Oktober 2004. Dan 
pembagian tersebut, menurutnya, semua lembaga negara lain yang diatur 
dalam UUD 1945 adalah lembaga yang memberikan dukungan kepada ketiga 
pembagian tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan mereka. 

8 Lima teori ini adalah teori kedaulatan Tuhan (sovereignty of God), teori 
kedaulatan raja (sovereignty of the king), teori kedaulatan hukum (sovereignty of 
law), teori kedaulatan rakyat (people’s sovereignty), dan ajaran kedaulatan 
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mana, selain mewujudkan  kebentuk peraturan perundang-undangan yang 

dihasilkan, juga mewujudkan ke struktur dan mekanisme kelembagaan 

negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan 

berfungsinya sistem demokrasi. Ada dua jenis pilihan 

pengorganisasiannya, yakni pemisahan kekuasaan (separation of power) 

dan pembagian kekuasaan (distribution/division of power). Artinya, 

pascaamendemen yang terjadi adalah pemisahan kekuasaan yang bersifat 

horizontal dalam artian kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi 

yang tecermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling 

mengimbangi (checks and balances). Dengan demikian, lembaga negara 

dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan “porsi-

porsi” kekuasaan yang telah dipisah-pisahkan tersebut9. 

 

  

 

B. Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Sebelum Perubahan) 
Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang 

dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ-organ 

penyelenggara negara. Konstitusi RIS 1949, misalnya, menyebutnya 

dengan istilah “alat-alat perlengkapan federal”. Bab III dalam ketentuan 

tersebut menyatakan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia 

                                                                                                                                      
negara (state’s sovereignty). Lihat: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum 
Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, him. 131, dalam Arifin dkk, 
Lembaga Negara… hlm. 36. 

9 Ibid, him. 131-134. 
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Serikat terdiri dan Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. 

Adapun UUDS 1950 menyebutnya dengan “alat perlengkapan negara”. 

Pasal 44 UUD 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dan 

Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Satu penegasan 

ditemukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor IIl/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 

Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar-Lembaga-Lembaga 

Tinggi Negara. Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga tinggi negara 

dalam ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, ialah Presiden, Dewan Pertimbangan Agung 

(DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK); dan Mahkamah Agung (MA). 

C. Lembaga Negara Dalam UUD RIS 1949 
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, atau 

lebih dikenal dengan UUD RIS atau Konstitusi RIS adalah konstitusi yang 

berlaku di negara Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 

1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) 

hingga diubahnya kembali bentuk negara federal (RIS) menjadi negara 

kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, 

konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 

Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 
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1950.10 

Menyerupai lembaga Negara, UUD RIS 1949 atau banyak dikenal 

sebagai Konstitusi RIS menamakan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam 

Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat dikatakan bahwa 

alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah;11 

a. Presiden; 

b. Menteri-menteri; 

c. Senat; 

d. Dewan Perwakilan Rakyat; 

e. Mahkamah Agung Indonesia; 

f. Dewan Pengawas Keuangan. 

 

Selain yang disebut di atas, disinggung pula keberadaan suatu 

sidang pembuat konstitusi, yaitu Konstituante. Sidang ini bersama-sama 

dengan Pemerintah bertugas untuk selekas-lekasnya menetapkan 

Konstitusi Republik Indonesa Serikat yang akan menggantikan Konstitusi 

Sementara ini.12 

Di luar yang disebut sebagai alat-alat perlengkapan federal, Pasal 

180 ayat (1) menyebutkan keberadaaan Tentara Republik Indonesia 

Serikat yang bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Republik 

Indonesia Serikat. 

 

D. Lembaga Negara Dalam UUDS 1950 UUDS 1950 
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal 

dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik 

Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 

Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

                                                 
10http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia Serikat, Confidential, Page 15, 4/17/2010. 
11 Ketentuan Umum, Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia 

Serikat UUD RIS 1949. 
12 Pasal 186 UUD RIS 1949. 
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Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia 

Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 

dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 

Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena 

hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil 

pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 

1955 berhasil memilih Dewan Konstituante secara demokratis, namun 

Dewan Konstituante tersebut gagal membentuk konstitusi baru hingga 

berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan 

Dekrit Presiden, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. 13 

Menyerupai lembaga Negara pula, dalam UUDS 1950 dinamakan 

sebagai alat-alat perlengkapan negara. Pasal 44 Ketentuan Umum dari 

Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara menyebutkan bahwa alat-

alat perlengkapan Negara ialah: 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Menteri-menteri; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat; 

d. Mahkamah Agung Indonesia; 

e. Dewan Pengawas Keuangan. 

Di luar yang disebut sebagai alat-alat perlengkapan Negara pula, 

dalam UUDS 1950 terdapat penyebutan keberadaan Angkatan Perang 

Republik Indonesia yang bertugas melindungi kepentingan-kepentingan 

Republik Indonesia Serikat.14 

Seperti halnya UUD RIS 1949, karena Undang-Undang Dasar ini 

bersifat sementara, maka Pasal 134 mengamanatkan sidang pembuat 

konstitusi, yaitu Konstituante. Sidang ini bersama-sama dengan 

Pemerintah bertugas untuk selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi 

Republik Indonesa Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara 

                                                 
13http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia, Confidential, Page 1, 4/17/2010.  
14 Pasal 125 UUDS 1950. 
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ini. 

 

E. Setelah Perubahan UUD 1945 
Baik UUD 1945 yang berlaku sebelum UUD RIS 1949 dan UUDS 

1950, dan berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 1959, sama sekali tidak 

memberi panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ 

penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui satu kata “lembaga 

negara” pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai 

lembaga negara. Yang ada “badan”, misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) 

UUD 1945 “badan” dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” 

untuk menyebut “badan kehakiman” Dalam Pasal II  Aturan Peralihan 

dipergunakan istilah “badan”. Begitu pula untuk menyebut MPR, 

penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah “badan”. Untuk DPRD, Pasal 

18 UUD 1945 juga menggunakan istilah “badan”15.  

Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh 

dan penjelasan UUD 1945 sebagai organ negara oleh MPRS kemudian 

diubah atau ditafsirkan menjadi “lembaga”. Peristilahan lembaga negara 

muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan MPR. Istilah 

lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan MPRS 

No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam 
                                                 

15 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara,… hlm. 59., dalam 
Ibid., hlm. 32. 
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ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara RI yang 

menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi di bawah UUD, 

sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga negara 

di bawah MPR.16 Meskipun ketetapan tersebut telah menentukan skema 

kekuasaan negara, sama sekali belum menyinggung istilah “lembaga 

tertinggi” dan “lembaga tinggi negara”. Istilah lembaga negara dijumpai 

dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPPRS/1966 tentang pembentukan 

panitia ad hoc MPRS yang bertugas meneliti Iembaga-lembaga negara, 

penyusunan bagan pembagian kekuaan di antara lembaga-lembaga 

negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan rencana penjelasan 

pelengkap UUD 1945, dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia. 

Dalam UUD 1945 ini keberadaan tentang lembaga negara Negara hanya 

digolongkan ke dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi 

negara. 

Karena sidang Konstituante untuk membentuk Undang-Undang 

Dasar baru yang diharapkan bukan untuk sementara ternyata gagal, maka 

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1955 untuk kembali 

kepada UUD 1945. 

Kejatuhan Soeharto menandai berbagai perubahan besar dalam 

kehidupan ketatanegaraan. Mulai tahun 1999 terjadi beberapa perubahan 

terhadap UUD 1945 hingga sebanyak empat kali amandemen. Perubahan 

terjadi pada struktur kenegaraan, ada yang dihapus, berkurang dan 

bergeser tugas dan wewenangnya, ada pula yang baru.  

                                                 
16 Lihat Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum 
Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia. 
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Sebagai bagian dan rangkaian proses reformasi, penataan sistem 

kelembagaan negara pun dilakukan. Penataan tersebut dilakukan melalui 

perubahan fungsi dan wewenang beberapa lembaga negara ataupun 

pembentukan lembaga negara baru. Semakin banyak dan beragamnya 

lembaga-lembaga negara mengakibatkan biasnya konsepsi lembaga 

negara. 

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil amendemen sama sekali tidak 

terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi “lembaga 

negara” sehingga banyak pemikir hukum Indonesia yang melakukan 

“ijtihad” sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengkiasifikasikan 

konsep lembaga negara. Satu-satunya “petunjuk” yang diberikan UUD 

1945 pascaamendemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (i) yang 

menyebutkan salah satu kewenangan dan Mahkamah Konstitusi adalah 

untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 194517. 

Pascaamendemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk 

mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah 

“badan”18 dan “lembaga”19. Namun, perbedaan itu sama sekali tidak 

mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi 

                                                 
17 Huruf miring dari tim peneliti, Lembaga Negara dan Sengketa 

Kewenangan Antarlembaga Negara, hlm. 35. 
18 Lihat: UUD RI 1945, Khususnya dalam Bab VIIA Pasal 23F, dan Pasal 

23G tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
19 Lihat: Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 mengenai salah satu bentuk 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa 
antar-“lembaga Negara” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 
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penyelenggaraan negara dan pemerintahan20. Meskipun demikian, 

memang akan terjadi beberapa silang pendapat ketika akan 

menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggara negara dan 

penyelenggara pemenintahan karena pernah juga terdapat istilah selain 

“lembaga negara”, yakni “lembaga pemerintahan”21. 

Ketidakjelasan ketentuan UUD 1945 dalam mengatur lembaga 

negara mengakibatkan munculnya banyak ragam penafsiran. 

Ketidakjelasan itu dapat dilihat dan tidak adanya standar atau kriteria 

suatu lembaga bisa diatur atau tidak diatur dalam konstitusi (UUD). Hasil 

amandemen UUD 1945 memberikan pengaturan ada lembaga-lembaga 

yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, ada yang secara umum 

disebutkan wewenangnya ada yang tidak sama sekali. Selain itu ada 

lembaga yang disebutkan dengan menggunakan huruf (35) besar dan 

menggunakan huruf kecil. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam 

penafsiran. Salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga 

negara menjadi lembaga negara utama (main state’s organ) dan lembaga 

negara bantu (auxiliary state’s organ). Lembaga negara utama mengacu 

kepada paham triaspolitika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga 

poros, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan 
                                                 

20 Meskipun untuk hal ini ada juga yang menyebutkan perbedaan 
peristilahan merupakan bentuk ketidakkonsistenan pembentuk UUD RI karena 
melanggar asas duidlijke terminologien yang mengarah ke tujuan teknis 
perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan 
menggunakan satu istilah untuk hal atau maksud yang sama. Lihat: Machmud 
Aziz, Beberapa Catatan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi, makalah belum diterbitkan, 2004, hlm. 17. 

21 Untuk menyebut Kepresidenan UUD 1945 menggunakan istilah 
Kekuasaan Pemerintahan Negara. Lihat Bab III UUD 1945. 
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mengacu kepada ketentuan ini, yang dapat dikategorikan sebagai 

lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, 

Presiden, MA, MK, sedangkan lembaga-lembaga yang lain masuk 

kategori lembaga negara bantu. 
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BAB III  

MENINJAU PERSPEKTIF TENTANG “LEMBAGA NEGARA”  

DALAM “KACA MATA” MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Pengalaman MK memberikan Penafsiran  

 1. Perkara No. 005/ PUU-I/2003 

Meskipun UU MK tidak memberi penegasan tentang lembaga 

negara, menarik untuk menyimak putusan yang dikeluarkan MK dalam 

Perkara No. 005/ PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian UU 

No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, yang diajukan 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam putusan tersebut ada sedikit 

penjelasan mengenai “status lembaga negara”. Meskipun perlu diingat 

bahwa putusan MK sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan 

otomatis berlaku untuk lembaga lainnya. Dengan kata lain, sifat putusan 

MK per kasus saja, namun penjelasan MK tentang “lembaga negara” 

dalam putusan itu cukup relevan dan bahkan penting untuk dibahas. 

Dalam kasus tersebut salah satu permohonan yang diajukan pemohon122 

sebagai berikut: 

(Poin) 2. Penjelasan tentang KPI sebagai Lembaga Negara. 
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002: KPI 
sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal 
mengenai penyiaran. 
Ihwal “lembaga negara” itu membutuhkan suatu pengaturan 
konstitusional satu dan lain hal untuk memberikan kejelasan karena 
sekarang begitu banyak lembaga yang masuk kategori auxiliaries 
state agencies seperti Komnas HAM, KPK, KPKPN, Ombudsman, 

                                                 
1 Terdiri dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio 

Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Persatuan Perusahaan Penikianan 
Indonesia (PPPI), Asosja Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih 
Suara Indonesia (Persusi), dan Komunitas Televisi Indonesia (Komteve). 
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KHN, KPPU dan sebagainya. Adalah tugas MK sebagai “the 
ultimate interpreter of Constitution” (guardian of Constitution) untuk 
membuat kiarifikasi konstitusional mengenai apa yang disebut 
“lembaga negara” agar nantinya tidak ada konflik interpretasi. Jadi 
Para Pemohon bukannya antistatus lembaga negara, tetapi dalam 
formatnya yang sekarang bisa saja “lembaga negara” seperti KPI 
dikategorikan sebagai sesuatu yang inkonstitusional2. 

 

Sehubungan dengan permohonan itu, hakim MK menjelaskan 

dalam pertimbangannya bahwa terdapat dua pembedaan makna yang 

signifikan dan penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf 

kecil dan huruf kapital pada L dan N. Yang dimaksud “Lembaga Negara” 

tidak sama dengan “lembaga negara”. Penyebutan suatu lembaga sebagai 

“lembaga negara (dengan huruf kecil)” tidak berarti memberikan status 

“Lembaga Negara” pada lembaga yang bersangkutan3. Hal tersebut dalam 

pertimbangan MK semata-mata karena dalam melaksanakan fungsi dan 

kewenangannya KPI mendapatkan sumber dana dan negara melalui 

mekanisme yang berlaku, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)4. 

Dalam penjelasan selanjutnya MK menjelaskan kelahiran institusi-

insitusi demokratis dan “lembaga-lembaga negara” dalam berbagai bentuk, 

di antaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-

komisi. Dalam penjelasan MK disebutkan sebagai berikut.  

                                                 
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 005/PTJU- 1/2003 tentang 

perkara permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
terhadap UUD 1945 hm. 3-4, dalam Arifin, Fimansyah dkk, Lembaga Negara 
dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi 
Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm. 39. 

3 Ibid, hlm. 21-22. 
4 Ibid. 
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Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah 
konsekuensi logis dan sebuah negara demokrasi modern yang ingin 
secara lebih sempurna menjalankan prinsip checks and balances untuk 
kepentingan yang lebih besar.5 

Adapun dalam amar putusan MK tentang kasus ini, MK menyatakan 

bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” 

tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan 

dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tapi 

juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari 

peraturan di bawah konstitusi, seperti UU dan bahkan keppres6. Satu poin 

penting lainnya adalah bahwa dalam salah satu amar putusannya MK 

menyatakan lembaga negara seperti KPI tidak boleh secara sekaligus 

memiliki dan melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yustisi. 

Karena itu, KPI yang tujuan awalnya merupakan sebuah lembaga 

pengawas tidak boleh memiliki wewenang membuat peraturan pemerintah 

khusus di bidang penyiaran dan MK mengembalikan wewenang itu kepada 

Presiden (eksekutif)7. 

 

 2. Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006 

Contoh perkara lain adalah permohonan Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Walikota 

terpilih, Badrul Kamal. Dalam perkara ini menarik untuk disimak terutama 

                                                 
5 Ibid. 
6 Ibid. hlm. 40. 
7 Ibid. 
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yang berkaitan dengan penentuan apakah Mahkamah berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Selain itu 

apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 

perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagian isi pertimbangan MK 

adalah sebagai berikut: 

• “Bahwa permohonan Pemohon mengenai kewenangan KPU Kota 
Depok mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas 
putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 
01/Pilkada/2005/PT.Bdg, bukanlah sengketa kewenangan 
konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UUMK, melainkan hak yang 
timbul karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 
66 ayat (1) UU Pemda yang memuat tugas dan wewenang KPUD 
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan 
demikian objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan 
konstitusional antar lembaga negara sebagaimana ditentukan 
Pasal 61 UUMK;8  

• Bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota 
Terpilih, menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Pemda dan 
Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005), masih 
mempersyaratkan pengesahan pengangkatan oleh Menteri Dalam 
Negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh Gubernur atas 
nama Presiden, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 
111 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 102 ayat (2) PP Nomor 6 
Tahun 2005. Dengan demikian, pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Terpilih belum menjadi kepala daerah 
sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juncto UU 
Pemda juncto PP Nomor 6 Tahun 2005;”9  

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat digarisbawahi bahwa MK 

                                                 
8 Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006, hlm. 23. 
9 Ibid., hlm. 24. 
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memberi ketegasan tentang status KPU sebagai Lembaga Negara yang 

dibentuk berdasarkan UUD.  

 3. Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 

Selain dua contoh perkara di atas, satu lagi contoh adalah dalam 

perkara permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Drs. H. M. 

Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari sebagai Bupati dan Wakil Bupati 

Bekasi.  

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat sebagai berikut: 

• “… Mahkamah berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah 
lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 
1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat 
(5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18B 
ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang mendalilkan dalam 
kapasitasnya sebagai lembaga negara untuk mengajukan 
permohonan sengketa kewenangan lembaga negara 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 adalah 
sebagai Bupati Bekasi. Dalam hubungannya dengan kapasitas 
yang didalilkan yaitu Bupati, UUD 1945 mengatur dalam Pasal 18 
ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis. Selain ketentuan tersebut, Pasal 18 ayat 
(3) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dari 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang telah jelas disebut 
kewenangannya adalah pemerintahan daerah yang kewenangan 
tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kewenangan 
mengatur yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Meskipun Pasal 18 
ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan 
Walikota adalah kepala pemerintah daerah, namun Pasal ini tidak 
menyebutkan apa yang menjadi kewenangan kepala pemerintah 
daerah dan hal ini adalah wajar karena ruang lingkup kewenangan 
tersebut baru dapat ditetapkan apabila perintah Pasal 18, Pasal 
18A, dan Pasal 18B UUD 1945 dilaksanakan yaitu dengan 
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ditetapkan dalam undang-undang. Kewenangan kepala daerah 
sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, 
karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya 
akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak 
dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh 
pemerintahan daerah.10 

• Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di 
atas, Mahkamah berpendapat bahwa Bupati adalah organ 
pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses 
pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan Bupati tersebut diberikan 
oleh undang-undang, dan di dalam undang-undang tersebut tidak 
terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan 
(necessary and proper) untuk melaksanakan kewenangan pokok 
Bupati yang diberikan oleh undang-undang dasar. Dengan 
demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang terjadi 
antara Pemohon dan Termohon III bukanlah sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh undang-undang dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
24C UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak 
beralasan;…”11 

 

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat digarisbawahi sebagai 

berikut: 

1. Pemerintahan Daerah adalah Lembaga Negara yang kewenangannya 

berdasarkan UUD 1945; 

2. Bupati adalah organ pemerintahan daerah yang kewenangannya diatur 

dalam undang-undang, jadi bukan merupakan Lembaga Negara yang 

kewenangannya berdasarkan UUD 1945; 

                                                 
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, hlm. 95 
11 Ibid., hlm. 96. 
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Berdasarkan analisis dan pertimbangan yang diberikan MK dari 

ketiga perkara tersebut, bisa diambil beberapa kesimpulan penafsiran 

yuridis atas istilah lembaga negara sebagai berikut:12 

1. “Lembaga Negara” (huruf kapital pada L dan N) harus dibedakan 

dengan “lembaga negara” (huruf kecil pada l dan n) karena kedua 

penyebutan itu memiliki status dan konsekuensi yang berbeda13. 

Sayangnya, MK tidak mengelaborasi lebih lanjut lembaga mana saja 

yang dimaksud dengan “Lembaga Negara” dan apa kriterianya. 

Sebagai pendekatan, untuk menentukan kriteria ini menarik pula untuk 

disimak hasil suatu diskusi dengan Bagir Manan menyangkut klasifikasi 

organisasi Negara. Uraian ini akan penulis utarakan dalam 

pembahasan pada Bab IV; 

2. Penyebutan “lembaga negara” (dengan huruf kecil) ditujukan untuk 

lembaga-lembaga yang dibiayai negara, yaitu melalui APBN, dan 

lembaga tersebut merupakan lembaga yang independen dan bebas 

dari kekuasaan mana pun. 

                                                 
12 Arifin, Fimansyah dkk, Op.cit, hlm. 41. 
13 Mengenai hai itu ada penjelasan yang patut diketahui dan Zein 

Badjeber dalam acara Workshop Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan 
Antar Lembaga Negara, Jakarta, 17-18 Desember 2004. Menurut Zein, 
penentuan bank sentral disepakati daiam lobi. Perdebatannya apakah akan 
menggunakan Istilah Bank Indonesia atau bank sentrai. Untuk hal mi tidak 
dapat dicapai kesepakatan karena ada yang ingin tetap mempertahankan bank 
sentrai, tapi ada juga yang menghendald sistem Bank Indonesia. Karena 
kewenangan tersebut tidak dapat disepakati dan untuk nama juga tidak ada 
kesepakatan, “bank sentral” ditulis dengan huruf kecil. Soal nama akan 
diserahkan kepada DPR untuk menegaskan. Selain bank sentral, ada KPU yang 
juga ditulis dengan huruf kecil. Menurut Prof. Jimiy Asshiddiqie, KPU 
sebagaimana terdapat daiam Pasal 20 bukanlah sebuah nama. Dengan 
demikian, UUD tidak menyebut organnya, tetapi menyebut fungsinya. 
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3. Komisi independen (merujuk kepada KPI sebagai “lembaga negara”) 

bertujuan untuk menjalankan Prinsip checks and balances untuk 

kepentingan publik.  

4. Suatu “lembaga negara” tidak boleh melaksanakan secara sekaligus 

fungsi legislatif, eksekutif, dan yustisi berdasarkan prinsip pembatasan 

kekuasaan negara hukum14. 

Secara eksplisit MK membedakan antara “status” Lembaga Negara 

(huruf kapital) dan lembaga negara (huruf kecil), meski tidak menjelaskan 

apa perbedaan status tersebut. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 

24C ayat (i), status tersebut bisa berdasarkan kewenangan yang diberikan 

melalui UUD atau bukan UUD, atau status sebagai Lembaga Negara yang 

bersifat politis (political institutions) atau bukan. Selain itu, pembatasan 

yang berhubungan dengan “lembaga negara” adalah bahwa “lembaga 

negara” tidak boleh secara sekaligus melaksanakan tiga fungsi negara 

yang paling pokok, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yustisi. 

Pembatasan itu penting sebagai sebuah pedoman dalam menentukan 

kewenangan “lembaga negara”. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa diambil dua kategori besar 

lembaga negara, yaitu “Lembaga Negara” (dengan huruf kapital) yang 

apabila kita kembali ke konsep negara, fungsi negara, dan alat-alat 

kelengkapan negara, pengertian itu harus dipersempit menjadi lembaga-

lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal ini legislatif, 

                                                 
14 Ibid, hlm. 42. 
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eksekutif, dan yudikatif. Selain itu ada “lembaga negara” (dengan huruf 

kecil) yang merupakan bagian dan sistem pemerintahan dan lembaga 

negara yang berfungsi sebagai “pengawas” jalannya pemerintahan. 

Sebagai kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan itu, 

dengan bertitik tolak pada ketentuan UUD yang memberi kewenangan 

kepada MK untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, ada dua macam 

lembaga negara; yaitu, pertama, lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan berdasarkan UUD 1945. Lembaga negara yang diatur dalam 

UUD 1945 bisa dibagi dua, yaitu Lembaga Negara (dicetak dengan huruf 

kapital pada huruf L dan N) dan lembaga negara (dengan huruf kecil). 

Kedua, lembaga negara yang dasar hukum pembentukannya selain UUD 

1945 atau dengan kata lain “lembaga negara” (dengan huruf kecil) yang 

kewenangannya diberikan oleh peraturan lain di luar UUD 1945. 

 

B. Potensi Sengketa Antar Lembaga Negara 

Salah satu kewenangan MK juga adalah mengadili sengketa 

kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945. Seperti juga Austria, dari sembilan kewenangan, mahkamah 

konstitusinya berwenang mengadili sengketa kewenangan antar lembaga 

negara.15 Tercatat 9 (sembilan) macam kewenangan yang dimiliki oleh 

                                                 
15 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai 

Negara, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. hlm. 113. 
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Mahkamah Konstitusi Austria. Yang terpenting di antaranya adalah 

pengujian konstitusionalitas undang-undang (statues).16 Kesembilan 

kewenangan itu adalah: 

1. pengujian konstitusionalitas undang-undang;17 

2. pengujian legalitas peraturan di bawah UU;18 

3. pengujian perjanjian internasional;19 

4. perselisihan pemilihan umum;20 

5. peradilan impeachment;21 

6. kewenangan sebagai pengadilan administrasi khusus yang terkait 

dengan “constitutional complaint” individu warga Negara;22 

7. sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian 

dan antara negara bagian dengan Federal;23 

8. sengketa kewenangan antar lembaga Negara;24 

9. kewenangan memberikan penafsiran UUD;25 

Selain uraian di atas, Jimly mengemukakan pula tentang peta 

potensi sengketa antarlembaga negara.26 Potensi sengketa ini berangkat 

dari kewenangan yang telah diberikan oleh UUD kepada setiap lembaga 

negara. 

                                                 
16 Ibid. hlm.106. 
17 Ibid.  
18 Ibid. hlm. 108. 
19 Ibid. hlm. 109. 
20 Ibid. hlm. 110. 
21 Ibid. hlm. 111. 
22 Ibid. 
23 Ibid. hlm. 112. 
24 Ibid. hlm. 113. 
25 Ibid.  
26 Arifin, Fimansyah dkk, Op.cit, hlm. 155-162. 
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1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Di antara kewenangan konstitusional MPR yang telah ditetapkan 

UUD, ada dua kewenangan yang akan bersinggungan dengan lembaga 

negara, dan dan kedua kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan 

sengketa Potensi sengketa hanya kemungkinan dapat timbul antar MPR 

dan Presiden. Pertama, kewenangan MPR untuk memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dalam konteks 

kewenangan itu, MPR sangat terkait dengan tiga institusi; Presiden yang 

terancam pemberhentiannya, DPR lembaga yang berhak mengusulkan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MK, dan MK sebagai 

lembaga yang berwenang untuk menilai kebenaran dugaan DPR atas 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden27. Kedua, kewenangan MPR untuk memilih Wakil Presiden 

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya. Kewenangan ini terkait dengan Presiden karena MPR 

selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari harus menyelenggarakan sidang 

untuk memilih Wakil Presiden dan dua calon yang diusulkan Presiden.28 

 

2. Presiden 

Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan menyebabkan 

hampir semua kewenangan Presiden bersinggungan dengan lembaga 

                                                 
27 Pasal 7A dan 7B ayat (7) UUD 1945. 
28 Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. 
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negara yang lain. Dari ketentuan UUD, sedikitnya tercatat ada 20 

kewenangan Presiden dan dan kewenangan tersebut paling banyak 

berhubungan dengan DPR. 

Kewenangan Presiden yang secara khusus bersinggungan dengan 

DPR yakni mengajukan RUU kepada DPR; menyatakan perang, membuat 

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; menyatakan keadaan 

bahaya; mengangkat duta dan konsul; memberi amnesti dan abolisi; 

berwenang mengajukan RUU; membahas dan melakukan persetujuan 

bersama setiap RUU; mengesahkan RUU yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama; menetapkan peraturan pemenintah pengganti UU 

(perpu).29 

Kewenangan Presiden untuk mengajukan RUU anggaran dan 

belanja negara selain bersinggungan dengan DPR, juga dengan DPD. 

Dalam membahas anggaran dan belanja negara Presiden harus 

memperhatikan pertimbangan  DPD.30 

Presiden memiliki kewenangan meresmikan anggota BPK. 

Kewenangan itu bersinggungan dengan DPR sebagai lembaga yang 

mengajukan calon anggota BPK, DPD yang harus diberikan kesempatan 

untuk membenikan pertimbangan, dan BPK itu sendiri31. 

Kewenangan Presiden untuk menetapkan hakim agung 

bersinggungan dengan dua lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial dan 

                                                 
29 Pasal 5 ayat (i), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (i). Pasal 14 ayat (2), 

Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 
30. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. 
31 Pasal 25F ayat (1)UUD 1945. 
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DPR Komisi Yudisial adalah lembaga yang berhak mengajukan calon 

anggota hakim agung kepada DPR, sedangkan DPR yang akan memilih 

dan menentukan hakim agung, untuk ditetapkan sebagai hakim agung 

melalui keputusan presiden32. Selain kewenangan tersebut, ada lagi 

kewenangan Presiden yang bersinggungan dengan Komisi Yudisial dan 

DPR, yaitu dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi 

Yudisial33. 

Kewenangan Presiden yang bersinggungan dengan MA secara 

khusus yaitu dalam memberi grasi dan rehabiitasi karena dalam 

kewenangan tersebut Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA. 

Kewenangan Presiden dalam menetapkan sembilan anggota hakim 

konstitusi bersinggungan dengan MK, MA, dan DPR. Hakim konstitusi 

diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga 

orang oleh Presiden.34 Selain itu, ada juga kewenangan Presiden yang 

bersinggungan dengan TNI, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas AD, 

AL, dan AU35. 

 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Kewenangan DPR yang secara khusus bersinggungan dengan 

kewenangan Presiden tercatat ada lima kewenangan, yaitu membentuk 

UU yang dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan; memberikan 

                                                 
32 Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. 
33 Pasal 24B ayat (3) UUD 1945. 
34 Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. 
35 Pasal 10 UUD 1945. 
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persetujuan atas perpu; melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan UU APBN dan kebijakan pemerintah; memberikan 

pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima 

penempatan duta negara lain, dalam memberikan amnesti dan abolisi; dan 

memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat 

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara dan/atau pembentukan UU.36 

Kewenangan DPR yang secara khusus bersinggungan dengan DPD 

tercatat paling tidak ada tiga, yaitu menerima dan membahas usulan RUU 

yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu; 

memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;37 serta membahas dan 

menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan 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 agama38. 

Dalam menetapkan APBN bersama DPR harus memperhatikan 

pertimbangan DPD. Kewenangan DPR untuk memilih anggota BPK pun 

                                                 
36 Pasal 20 ayat (i) dan (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 20A ayat (i), Pasal 22 

ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2). 
37 Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945.  
38 Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. 
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bersinggungan dengan BPK dan DPD. Dalam memilih anggota BPK, DPR 

harus memperhatikan pertimbangan DPD.39 Dalam membahas dan 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 

negara yang disampaikan BPK, DPR bersinggungan dengan BPK dan 

Presiden.40 

Dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi 

Yudisial, DPR bersinggungan dengan lembaga Komisi Yudisial dan 

Presiden. Selain itu, dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim 

agung, DPR bersinggungan dengan Komisi Yudisial, Presiden, dan MA.41 

Kewenangan DPR mengajukan tiga hakim konstitusi bersinggungan 

dengan Presiden dan MK karena DPR yang akan menetapkan hakim 

konstitusi.42 

 

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Ada tiga kewenangan DPD yang bersinggungan dengan DPR, 

pemda, dan Presiden secara bersamaan; yaitu kewenangan DPD untuk 

mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Begitu 

pula dalam proses pembahasan RUU yang dimaksud dan pengawasan 

                                                 
39 Pasal 22F ayat (1) UUD 1945 
40 Pasal 23E ayat (2) dan (3) UUD 1945. 
41 Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. 
42 Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. 
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atas pelaksanaan UU tersebut. 

Kewenangan lain dan DPD yaitu memberikan pertimbangan dalam 

pemilihan angota BPK. Dalam hal itu, DPD bersinggungan dengan DPR 

sebagai lembaga yang memilih anggota BPK dan Presiden yang 

berwenang menetapkan Ketua BPK dan anggota BPK. Selain itu, DPD 

memiliki wewenang untuk menerima hasil pemeriksaan keuangan negara 

dan BPK. 

 

5. Mahkamah Agung (MA) 

Salah satu kewenangan MA adalah menguji peraturan perundang-

undangan di bawah UU. Dalam melaksanakan kewenangan itu MA 

bersinggungan dengan Presiden karena peraturan yang akan diuji dapat 

dipastikan produk dan Presiden atau pemerintah. Kewenangan lain MA 

yang bersinggungan dengan kewenangan lembaga negara lainnya adalah 

mengajukan tiga hakim konstitusi. Kewenangan itu bersingungan dengan 

DPR dan pemerintah yang memiliki kewenangan sama untuk mengajukan 

hakim konstitusi, serta MK itu sendiri. 

Satu lagi kewenangan MA yang dapat bersinggungan dengan 

lembaga lain yaitu terkait dengan wewenang lain yang diberikan oleh UU. 

Dalam hal tersebut MA bersinggungan dengan DPR dan Presiden sebagai 

institusi yang berwenang membahas dan mengesahkan UU. 

 

6. Mahkamah Konstitusi 
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Menurut UUD, MK memiliki lima kewenangan, yaitu menguji UU 

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, 

memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, 

dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Dalam kewenangan menguji UU terhadap UUD, MK bersinggungan 

dengan Presiden dan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk 

membahas dan menetapkan UU. Pada kondisi tertentu DPD juga dapat 

bersinggungan dengan MK karena DPD dapat mengajukan dan 

membahas RUU tertentu. Sementara itu, dalam memutus sengketa 

lembaga negara, MK akan bersinggungan dengan semua lembaga 

negara. 

Dalam kewenangan MK memutus pembubaran partai politik, MK 

bersinggungan dengan Presiden karena pemerintah yang mengesahkan 

keberadaan partai politik dan berwenang mengajukan pembubaran partai 

politik 

Untuk memutus perselisihan hasil pemilu, MK akan bersinggungan 

dengan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Adapun terkait 

dengan kewenangan MK dalam proses impeachment Presiden dan/atau 

Wakil Presiden, MK bersinggungan dengan DPR dan Presiden. DPR 

sebagai lembaga yang mengajukan permohonan dan Presiden sebagai 

pihak terkait yang terancam pemberhentian. 
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7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

BPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan bertanggung 

jawab tentang keuangan negara. Dalam kewenangan itu BPK 

bersinggungan dengan Presiden sebagai penanggung jawab pengelolaan 

keuangan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan keuangan negara 

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, 

kewenangan tersebut sangat bersinggungan dengan DPR dan DPD 

sebagai lembaga yang menerima hasil pemeriksaan BPK. 

 

8. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan utama, yaitu 

mengusulkan calon hakim agung kepada DPR dan mempunyai 

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk kewenangan yang 

pertama Komisi Yudisial akan bersinggungan dengan DPR sebagai 

lembaga yang memilih calon hakim agung, Presiden yang akan 

menetapkan hakim agung, dan MA. Untuk kewenangan kedua, Komisi 

Yudisial akan bersinggungan dengan MA dan MK sebagai lembaga yang 

akan menjadi objek pengawasan. Namun sekarang kewenangan KY untuk 

mengawasi Hakim Konstitusi telah di-constitutional review oleh MK. 

 

9. Pemerintah Daerah 

Ada tiga kewenangan yang dimiiki pemda, yaitu mengatur dan 



 40

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan; menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; 

dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari kewenangan-

kewenangan tersebut pemda akan akan bersinggungan dengan DPD 

sebagai perwakilan daerah di parlemen dan Presiden sebagai pemimpin 

pemerintahan pusat. 

Melihat ke negara lain, Mahkamah Konstitusi Austria diberi 

kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara 

berkenaan dengan isu kewenangan konstitusional. Sengketa itu dapat 

terjadi antara pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa 

dengan pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) atau “Bundes-

verwaltungsgerichtshof’, atau bahkan dengan Mahkamah Konstitusi itu 

sendiri (Bundes-Verfassungsgerichtshof). Sengketa kewenangan juga 

dapat terjadi antar negara bagian (Lander) atau antara negara bagian 

(Lander) dengan Federasi (Bundes). Jimly mencatat bahwa selama tahun 

2000, perkara yang berkaitan dengan hal ini tercatat ada 7 kasus, 

sedangkan pada tahun 2001 tercatat ada 16 perkara.43 

Mahkamah Konstitusi dapat pula memutus sengketa yang timbul 

dan perjanjian-perjanjian internasional antara Federasi (Bundes) dengan 

Negara Bagian (Lander), dan antar Negara Bagian (Lander) yang satu 

                                                 
43 Lihat article 141 Konstitusi Austria 
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dengan Negara Bagian (Lander) yang lain. Mahkamah juga dapat menguji 

kewenangan Badan Audit Keuangan (Rechnungshof)44 dan Kantor-kantor 

Advokat Publik (Volksanwaltschaft).45 

 

C. Mencari Perspektif pada Mahkamah Konstitusi 

Di atas telah dikemukakan bahwa lembaga Negara ada yang 

dibentuk berdasarkan UUD, undang-undang, dan Keppres. Jika dikaitkan 

dengan hal tersebut, maka dapat dikemukakan pendapat Jimly bahwa 

dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dan 28 subyek hukum 

kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara yang 

disebut keberadaannya dalam UUD 1945.46 Subyek-subyek hukum 

kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti 

yang luas. Secara tekstual, di bawah ini dapat dikemukakan organ-organ 

dimaksud itu satu per satu menurut urutan pasal yang mengaturnya dalam 

UUD 1945, yaitu sebagai berikut: 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 

1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Bab III 

ini berisi 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, 

Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 (tiga) ayat; 

                                                 
44 Seperti Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia, lihat article 126a 

Konstitusi Austria. 
45 Article 148f Konstitusi Austria. 
46 Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap 

Pembangunan Hukum Nasional, Pidato Sambutan, disampaikan pada 
pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005 yang 
diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, di 
Jakarta, 21 November 2005, hlm. 12-17. 
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2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai 

dan Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan 

Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal; 

3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu 

pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, 

“Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang 

Wakil Presiden”; 

4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V 

UUD 1945, yaltu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); 

5) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III 

tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden 

membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur 

dalam undang-undang”47 

6) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2); 

7) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat(1); 

8) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 

9) Gubernur Kepala Pemerintah  Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD 1945; 

                                                 
47 Sebelum Perubahan  Keempat UUD 1945 yang ditetapkan MPR pada 

tahun 2002, ketentuan Pasal 16 ini berisi 2 (dua) ayat, dan ditempatkan dalam 
Bab V dengan judul Dewan Pertimbangan Agung. Artinya, Dewan Pertimbangan 
Agung bukan bagian dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, melainkan sebagai 
Iembaga tinggi negara yang berdiri sendiri. 
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10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat 3 UUD 1945; 

11) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 

12) Bupati Kepala Pemerintah  Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 

14) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 

15) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 

18 ayat (3) UUD 1945; 

17) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 

1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B; 

18) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang 

terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D; 

19) Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus 

diselenggarakan OIeh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri; 
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20) Bank Sentral yang disebut eksplisit oteh Pasal 23D, yaitu “Negara 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”; 

21) Bagian Pemeriksa Keuangan yang diatur tersendiri dalam Bab VIllA 

dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas 3 pasal, 

yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat); 

22) Mahkamah Agung yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 

dan Pasal 24A UUD 1945; 

23) Mahkamah Konstitusi yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, 

Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945; 

24) Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945; 

25) Tentara Nasionai Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, 

yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada 

Pasal 30 UUD 1945; 

26) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga diatur dalam Bab XII 

Pasal 30 UUD 1945; 

27) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa 

seperti dimaksud oleh Pasal 188 ayat(1) UUD 1945, diatur dengan 

undang-undang; 

28) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti 

kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Badan-badan lain yang 



 45

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang”.48 

28 organ atau subjek tersebut, tidak semuanya ditentukan dengan 

jelas, keberadaannya dan kewenangannya daIam UUD 1945. Lembaga 

yang keberadaannya dan kewenangannya ditentukan dengan tegas dalam 

UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek jabatan, yaitu: 

i. Presiden dan Wakil Presiden; 

ii. Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri); 

iii. Menteri dan Kementerian Negara; 

iv. Dewan Pertimbangan Presiden; 

v. Pemerintahan Daerah Provinsi; 

vi. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah; 

vii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 

viii. Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

ix. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupatén; 

x. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

xi. Pemerintahan Daerah Kota; 

xii. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota; 

xiii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; 
                                                 

48 Dalam rancangan perubahan UUD. semula tercantum pengaturan 
mengenai Kejaksaan Agung. Akan tetapi, karena tidak mendapatkan 
kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan Pasal 24 ayat (3) 
tersebut. Maka dari itu, perkataan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman” dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan 
salah satunya adalah Kejaksaan Agung. Di samping itu, sesuai dengan amanat 
UU, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut 
sebagai contoh lain mengenai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman. 
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xiv. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

xv. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

xvi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

xvii. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

xviii. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu dinamakan 

Komisi Pemilihan Umum; 

xix. Badan Pemeriksa Keuangan; 

xx. Mahkamah Agung; 

xxi. Mahkamah Konstitusi; 

xxii. Komisi Yudisial; 

xxiii. Tentara Nasional Indonesia (TNI); 

xxiv. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

Sedangkan empát organ lainnya, yaitu (i) bank sentral; (ii) duta; (iii) 

konsul; dan (iv) badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman, tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam UUD 

1945. Duta dan konsul hanya disebut begitu saja dalam Pasal 13 UUD 

1945. Bahkan konsul hanya disebut dalam Pasal 13 ayat (1) yang 

berbunyi, “Presiden mengangkat duta dan konsul”’. Rumusan ini berasal 

dan naskah asli UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Sedangkan mengenai duta, masih diatur Iebih lanjut dalam Pasal 13 ayat 

(1), yaitu bahwa “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, dan ayat (2)-nya menyatakan, 
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“Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR”. 

Mengenai keberadaan bank sentral, dapat dikatakan memang 

ditentukan secara tegas dalam Pasal 23D. Pasal ini menentukan, “Negára 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. 

Artinya, keberadaanya lembaga bank sentral itu dianggap memiliki 

constitutional importance atau dinilai demikian pentingnya sehingga 

keberadaannya harus disebutkan dalam UUD. Namun, namanya apa, 

susunannya bagaimana, kedudukan, kewenangan, dan tanggungjawabnya 

apa, serta bagaimana pula independensinya, sepenuhnya diserahkan 

pengaturannya lebih lanjut dengan undang-undang yang tersendiri. 

Di samping itu, adanya ketentuan Pasal 24 ayat (3), juga membuka 

peluang akan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman yang dapat dikategorikan pula sebagai lembaga 

negara yang dapat memiliki constitutional importance. Misalnya, kejaksaan 

agung, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 

1945, namun keberadaanya dalam sistem hukum setiap negara sangatlah 

penting. Dalam sistem penegakan hukum, pentingnya kejaksaan itu sama 

dengan kepolisian negara, yang terbukti diatur dengan tegas dalam Pasal 

30 UUD 1945. Pengaturan mengenai kepolisian itu dalam UUD 1945 tentu 

dapat dimengerti karena adanya latar belakang politik yang mewarnai 

keberadaannya di masa sebelum reformasi yang terkait erat dengan 
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keberadaanya TNI yang tergabung bersama kepolisian dalam organisasi 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Karena itu, pengaturan 

mengenai kepolisian dan tentara nasional Indonesia diatur jelas dalam 

Pasal 30 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. 

Artinya, hal tidak diaturnya lembaga kejaksaan agung yang 

berbanding terbaik dengan diaturnya lembaga kepolisian negara secara 

eksplisit dalam pasal-pasal UUD 1945, tidak dapat ditafsirkan bahwa 

kedudukan keduanya memiliki derajat constitutional importance yang 

berbeda. Dalam rangka penegakan hukum, kepohisian sebagai pejabat 

penyidik dan kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum sama sama 

penting kedudukannya dalam sistem negara hukum di manapun juga. 

Karena itu, daftar 24 lembaga tersebut di atas hanyalah daftar lembaga 

negara yang kewenangannya secara eksplisit ditentukan dalam UUD 1945, 

sedangkan keempat lainnya kewenangannya tidak disebut secara eksplisit. 

Bahkan, dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, maka 

badan-badan lain yang tidak disebut dalam UUD 1945, seperti kejaksaan 

agung, dapat pula disebut sebagai lembaga yang memiliki constitutional 

importance yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, 

sehingga dapat saja disebut sebagai lembaga negara yang ke-28 yang 

dapat disebut sebagai lembaga konstitusional menurut UUD 1945. 

Bahkan, oleh karena yang disebut sebagai badan yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (3) UUD 

1945 adalah badan-badan lain, maka jumlahnya pun dapat saja lebih dan 
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satu lembaga. Artinya, jumlah lembaga negara yang dapat dikategorikan 

sebagai lembaga konstitisional menurut UUD 1945 sangat mungkin lebih 

dan 28 buah jumlahnya. 

Agak berbeda menyangkut status lembaga lainnya, Polri, Denny 

Indrayana berpendapat bahwa Polri adalah State Organ bukan 

Constitutional Organ. Tanggung jawabnya ada pada eksekutif, namun 

mandiri.49 Artinya penentuan penempatan jabatan-jabatan di bawahnya 

ditentukan sendiri. Polri adalah alat negara, berbeda dengan lembaga 

negara. Teori Montesquieu dalam hal hal ini mungkin agak kurang up to 

date. Lihat fakta bahwa ada lembaga negara yang bukan termasuk 

lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif, contohnya BI ada di mana? Polri 

bukan berada pada fungsi ketiganya. Jika alat negara, dia lepas dari ketiga 

fungsi tersebut, namun di bawah tanggung jawab presiden. Jika lembaga 

Polri ada di bawah departemen, maka intervensi presiden akan lebih besar. 

Sehubungan dengan perlunya pengaturan perlakuan hukum 

terhadap orang-orang yang menduduki jabatan, Jimly membedakan 

lembaga negara dari segi hierarkinya.50 Untuk itu ada dua kriteria yang 

dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang 

menentukan kewenangannya; dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat 

utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. 

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dan segi 

fungsinya, ke-28 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, 
                                                 
49  

50 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, 
Konpress, Jakarta, 2005,., hlm. 58-60. 
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dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). 

Sedangkan dan segi hirarkinya, ke-28 lembaga itu dapat dibedakan ke 

dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi 

negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, 

sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar 

sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi 

negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ- organ konstitusi 

pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu: 

1) Presiden dan Wakil Presiden; 

2) Dewan Perwakilan Rakyat; 

3) Dewan Perwakilan Daerah; 

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

5) Mahkamah Konstitusi; 

6) Mahkamah Agung; 

7) Badan Pemeriksa Keuangan. 

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang 

mendapatkan kewenangannya dan UUD, dan ada pula yang mendapatkan 

kcwenangannya dan undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan 

dan UUD, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, 

dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya 

adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran 

Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara 

tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya 
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meskipun tidak Iebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya 

disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat 

ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang-

undang. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu 

adalah: 

1) Menteri Negara; 

2) Tentara Nasional Indonesia; 

3) Kepolisian Negara; 

4) Komisi Yudisial; 

5) Komisi pemilihan umum; 

6) Bank Sentral.; 

7) Dewan Pertimbangan Presiden. 

Dari keenam organ tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan 

nama dan kewenangannya oleh UUD 1945 Menteri Negara, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi 

Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya sebagai 

penyelenggara pemilihan umum. Tetapi, nama organnya tidak secara tegas 

disebut karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan 

huruf besar. 

Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri “. Sedangkan ayat (6)-nya berbunyi, “Ketentuan lebih 

lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang“. Karena itu, 
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dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum 

dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang dapat 

saja memberi nama kepada lembaga ini bukan Komisi Pemilihan Umum. 

Melalui pendekatan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi 

untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ada penjelasan 

Fatkhurahman untuk memahami keberadaan MK.51 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), salah satu kewenangan dan 

Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antara 

lembaga negara, yang kewenangannya diberi oleh undang-undang dasar. 

Sejalan dengan pendapat Fatkhurahman, konsepsi tentang lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, 

mengandung interpretasi yang beragam. Hal ini  disebabkan pasca 

amandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang 

lembaga negara. Kenyataan ini berbeda dengan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IIl/MPR/ 1978 tentang 

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/atau Antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang menyebutkan 

jenis dan kewenangan lembaga negara yang ada. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi ternyata juga tidak memberikan kejelasan konsepsi 

tentang lembaga negara. 
                                                 

51 Fatkhurahman, Dian Aminudin, Sirajuddin, Memahami Keberadaan 
Mahkamah Konstitusi di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 
35-43. 
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Tidak adanya kejelasan konsepsi tentang lembaga negara menjadi 

kompetensi Mahkamah Konstitusi memang dapat menimbulkan penafsiran 

yang beragam. 

Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan negara. 

Pergeseran ini ditandai dengan direduksinya status Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya 

kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal Iagi istilah Lembaga 

Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, yang ada hanyalah 

Lembaga Negara. Paradigma ini telah dipraktekkan dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). 

Di samping itu, ada beberapa lembaga yang sebelumnya 

merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun, setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, Iembaga-lembaga tersebut independensinya 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Komisi Pemilihan 

Umum dan Bank Indonesia.  

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya lembaga negara kerap kali 

melakukan kerja sama/hubungan, hubungan antara lembaga-lembaga 

negara memungkinkan konflik, yaitu manakala suatu lembaga negara yang 

merupakan bagian dan sistem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana 
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mestinya. Agar sistem itu tetap bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik 

harus diselesaikan.52 Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah 

lembaga peradilan. 

Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai 

lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

undang-undang dasar dalam kerangka mekanisme check and balances 

dalam menjalankan kekuasaan negara. 

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah 

disebutkan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk .., memutus 
sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang 
kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar” 
 

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 

“Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyal 
kepentingan Iangsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan “. 

 
Namun, terdapat pengecualian, dalam Pasal 65 ditegaskan bahwa: 

“Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945’. 

 

                                                 
52 Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung, 

1985), hIm. 277. 
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Dan rumusan pasal-pasal tersebut di atas jika dielaborasi, terdapat 3 

(tiga) syarat suatu sengketa kewenangan lembaga negara dapat menjadi 

wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

Pertama: Merupakan sengketa kewenangan antar lembaga negara; 

Kedua : Kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; dan 

Ketiga : Lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap 

kewenangan yang dipersengketakan. 

Terlihat di sini, ketentuan-ketentuan tersebut belum mampu 

memberikan konsepsi yang jelas tentang lembaga negara yang menjadi 

kompetensi Mahkamah Konstitusi. 

Konsepsi tentang lembaga negara yang kewenangannya diberikan  

oleh undang-undang dasar, memang mengandung interpretasi yang 

beragam. Hal ini disebabkan pasca amandemen, konstitusi tidak 

memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara. Kenyataan ini 

berbeda dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor IIl/MPR11978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 

Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar-Lembaga-Lembaga 

Tinggi Negara, yang menyebutkan jenis dan kewenangan lembaga negara 

yang ada. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor III/MPR 1978 disebutkan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan lembaga tertinggi negara dalam ketetapan 
ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut 
Majelis.”  
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Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga tinggi negara dalam 

ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-

Undang Dasar 1945, ialah: 

a. Presiden; 

b. Dewan Pertimbangan Agung; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat; 

d. Badan Pemeriksa Keuangan; dan 

e. Mahkamah Agung. 

Namun, berdasarkan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status 

Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 

1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor 111/1978 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Praktis sekarang tidak ada lagi ketentuan yang mengatur mengenai hal 

sejenis. 

Konsepsi lain tentang lembaga negara disampaikan oleh A. Mukhtie 

Fadjar, bahwa lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, antara lain: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

2. Presiden (dan Wakil Presiden); 

3. Dewan Perwakilan Rakyat; 
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4. Dewan Perwakilan Daerah; 

5. Badan Pemeriksaan Keuangan; 

6. Mahkamah Agung; 

7. Mahkamah Konstitusi; 

8. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Komisi Pemilihan Umum; 

10. Komisi Yudisial; serta 

11. TNI dan Polri.53 

Pemaparan konsepsi lembaga negara tersebut tidak dimaksudkan 

untuk mencari konsepsi mana yang baik dan mana yang tidak. Namun, 

dimaksudkan untuk membantu dalam mengidentifikasi lembaga negara 

mana sajakah yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat digunakan teori 

pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Mengenal hal ini, 

ada 1 (satu) teori yang terkenal dan Montesquieu, yaitu teori Trias Politika 

yang memisah secara tegas kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) 

kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan 

kekuasaan yudikatif. 

Secara gramatikal, Undang-Undang Dasar 1945 teramandemen 

dapat dikatakan mengikuti teori tersebut, oleh karena dalam Undang-

                                                 
53 Ibid., A. Muktie Fadjar. 
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Undang Dasar 1945 hanya disebutkan 3 (tiga) kekuasaan dalam negara,54 

yaitu: 

1. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden (Pasal 4 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945); 

2. Kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945); 

dan 

3. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). 

Demikian juga menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia di 

bawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandemen menganut teori “ 

pemisahan kekuasaan. Dengan alasan lembaga negara yang ada 

sekarang tidak lagi mendapatkan kewenangan melalui pembagian 

kekuasaan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaku 

sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana paradigma yang dianut oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Kini lembaga-lembaga 

negara tersebut mendapatkan kewenangannya secara Iangsung dari 

Undang-Undang Dasar 1945.55  

Teori Trias Politika Montesquieu tersebut di atas banyak mendapat 

kritikan, penyebabnya adalah tidak ada kejelasan konsepsi tentang 

                                                 
54Paradigma ini yang sepertinya digunakan dalam pola rekruitmen 

Hakim Konstitusi, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan 
Mahkamah Agung diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk 
mengajukan Hakim Konstitusi yang kemudian ditetapkan oleh presiden. 

55 Jimly Asshiddiqie, “Tidak Bisa Lagi Berlebihan Berterima Kasih”, 
daiam www.hukumonline.com., TgI. 16 Agustus 2003. 
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pemisahan kekuasaan dimaksud. Oleh karenanya, teori tersebut dalam 

ilmu hukum dijabarkan dalam teori fungsi dan teori organ.56 

Dalam teori, lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu 

negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (Die Staatsorgane). Lebih 

lanjut, alat perlengkapan negara itu didefinisikan sebagai alat perlengkapan 

negara yang menentukan ataupun membentuk kehendak ataupun 

kemauan negara serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk 

melaksanakannya. Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dibentuk 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.57 

Mengenai hal ini, ada usaha untuk mencari peristilahan yang lebih 

mendekati kenyataan. Salah satu usaha ke arah itu dapat dilihat dan 

analisis Gabriel A. Almond, yang telah menggunakan istilah rule-making 

function untuk menggantikan istilah legislatif (hal ini bertujuan 

menghindarkan pengertian seolah-olah ketentuan-ketentuan dan 

perundang-undangan yang akhirnya mengikat masyarakat hanya 

ditentukan oleh badan legislatif), istilah rule-application function mengganti 

istilah eksekutif, dan istilah rule-adjudication function mengganti istilah 

yudikatif.58 Jika analisis tersebut dikaitkan dengan sistem kelembagaan 

negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka 

                                                 
56 ibid., Didit Hariadi E. & Suhartono (Ed), him. 124, mengutip A. Hamid 

S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
PenyeIenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Men genai 
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - 
Pelita V (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990), hIm. 152. 

57 Ibid., hIm. 123 - 124, mengutip Padmo Wahjono, Negara Republik 
Indonesia (Jakarta, 1982) hIm. 70. 

58 Ibid., Miriam Budiardjo, hIm. 158. 
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lembaga-lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dapat dikelompokkan seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1 
Tentang Pemisahan Kekuasaan Negara Indonesia 

(Pemisahan Fungsi) 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Teramandemen 

 
Kekuasaan Negara 

Rule-making 
function 

Rule-application 
function 

Rule-adjudication 
function 

DPR + Presiden Presiden MA 
MPR TNI-Polri ** MK 
DPD BI ** Komisi Yudisial*** 
BPK* KPU**  

 

Keterangan: 

* : Badan Pemeriksaan Keuangan tidak memegang fungsi legislatif. 

Namun, Badan Pemeriksaan Keuangan memegang tungsi

pemeriksaan yang merupakan bagian dan fungsi pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 

** : Merupakan alat perlengkapan negara yang independensinya

dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, walaupun pada 

dasarnya lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi 

pemerintahan (eksekutif). 

*** : Pada dasarnya Komisi Yudisial bukan lembaga peradilan.

Namun, lebih menyerupai “Dewan Kehormatan” Mahkamah

Agung (MA) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar 1945. 
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Uraian di atas, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia pasca 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori pemisahan 

kekuasaan (pemisahan fungsi). Oleh karena lembaga-lembaga negara 

yang ada mendapatkan kewenangannya secara langsung dan Undang-

Undang Dasar 1945 dan 1 (satu) fungsi negara dijalankan oleh lebih dan 1 

(satu) lembaga. 

Jika hipotesis ini digunakan untuk mengidentifikasi lembaga negara 

yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, semua lembaga negara 

yang kewenangannya dan/atau independensinya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar 1945, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan 

Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, 

termasuk dalam kualifikasi lembaga negara yang menjadi kompetensi 

Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Mahkamah Agung sudah ditegaskan 

dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak dapat 

menjadi pihak dalam peradilan ini. 

Dalam hal ini tepat sekali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tidak memberikan batasan secara rinci lembaga negara mana saja yang 

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika disebutkan secara rinci, 

ada peluang Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan fungsinya 

dalam melakukan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara 

secara maksimal. Oleh karena ada kemungkinan pembentuk undang-
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undang dengan alasan tertentu tidak berkehendak memasukkan lembaga 

negara tertentu dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, 

hal ini diharapkan dapat mengakomodir kehadiran lembaga negara baru 

yang nantinya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Namun, hal ini juga berisiko oleh karena dapat diprediksi Mahkamah 

Konstitusi akan ‘kebanjiran” permohonan. Hal ini diakibatkan setiap 

lembaga negara yang merasa kewenangannya telah dirambah oleh 

lembaga lainnya, besar kemungkinan akan mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah Konstitusi tanpa melihat apakah Mahkamah Konstitusi 

berwenang ataukah tidak menangani sengketa tersebut. Mengingat euforia 

demokrasi dan independensi tengah merebak dalam sistem kelembagaan 

negara di Indonesia. 

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 

wewenang ini dapat secara leluasa melakukan penafsiran konstitusi dalam 

menentukan apakah suatu lembaga negara menjadi kompetensinya 

ataukah tidak. Demi terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum 

kesejahteraan yang demokratis dan konstitusional. 



 63

BAB IV 

IMPLIKASI  KONSEP TENTANG “LEMBAGA NEGARA” TERHADAP 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILI 

SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 

 

A. “Lembaga Negara” dalam UUD 1945: Mencari Perspektif 

Telah dijelaskan dalam pembahasan lalu bahwa apabila mengacu 

kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang salah satunya mengatur 

kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa kewenangan 

antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dengan 

menggunakan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada pula lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan selain UUD 1945. Artinya, lembaga-lembaga negara memiliki 

kewenangan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. 

Jimly mengemukakan tentang hal yang berkaitan dengan subyek 

dan obyek sengketa antar lembaga negara dalam rangka jurisdiksi MK.1 

Menurutnya, yang menjadi obyek sengketa adalah persengketaan 

(dispute) mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. 

Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, 

melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional dalam 

                                                 
1 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konpress, Jakarta, 

2005, hlm. 13-15. 
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pelaksanaannya. Apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama 

lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang 

sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut 

adalah MK.  

Hal ini penting karena kebanyakan orang biasa hanya 

memperdebatkan aspek subyektifnya saja, yaitu apakah yang dimaksud 

dengan lembaga negara, lembaga negara seperti apa yang dimaksudkan 

oleh UU No. 24 Tahun 2003 dapat menjadi pemohon dalam perkara 

sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? 

Dengan bertitik tolak dari subjek lembaga negara biasanya 

membawa kita pada persoalan definisi lembaga negara yang cenderung 

diartikan menurut kerangka pemikiran lama tentang lembaga negara, 

yaitu lembaga negara dalam kobteks tiga cabang tradisional alat 

perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai 

doktrin trias politica Montesquieu. Padahal, sejak awal tahun 1945, UUD 

1945 sama sekali tidak menganut ajaran trias politica ala Montesquieu 

tersebut. 

Dalam pandangan Montesquieu, ketiga cabang kekuasan itu 

terpisah secara tegas dan dijalankan oleh tiga organ juga secara pasti, di 

mana setiap organ hanya menjalankan satu functie yang tidak boleh 

tercampur satu sama lain. Dari pengertian demikian, timbul kesimpulan 

seolah-olah lembaga negara itu hanya ada tiga saja, yaitu lembaga yang 

menjalankan fungsi legislatif adalah parlemen, eksekutif adalam 
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pemerintah, dan yudikatif adalah pengadilan. 

Kalaupun jumlah lembaga-lembaga negara dimaksud ditambah 

dengan lembaga-lembaga lain, para sarjana selalu saja cenderung 

mengelompokkan lembaga-lembaga itu dalam tiga ranah yang sama, 

yaitu ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akibatnya, timbul pula 

pemahaman seakan-akan hanya lembaga yang secara tradisional 

disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara sajalah yang dapat 

disebut sebagai lembaga negara.2  

Oleh karena itu, di samping mendekati persoalan ini dan segi 

subyek lembaga negaranya, Jimly juga mendekatinya dan segi obyek 

kewenangan konstitusional yang dipersengketakan di antara lembaga 

negara yang bersangkutan. Yang menjadi pokok persoalannya adalah 

kewenangan apakah yang diatur dan ditentukan dalam UUD yang 

dinisbatkan sebagai fungsi sesuatu organ yang disebut dalam UUD, dan 

apakah untuk melaksanakan kewenangannya itu terhambat atau 

terganggu karena adanya keputusan tertentu dari lembaga negara 

lainnya. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

IIl/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga 

Tertinggi Negara dengan/atau Antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, 

menyebutkan secara eksplisit tentang lembaga negara. Yang dimaksud 

                                                 
2 Ibid., hlm. 13-14. 
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dengan lembaga-lembaga tinggi negara dalam ketetapan ini, sesuai 

dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

ialah Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan Mahkamah 

Agung (MA). 

Walaupun ketetapan ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, 

namun bukan berarti sama sekali tidak ada gambaran untuk 

mempermudah penentuan instutusi mana saja yang sekarang menjadi 

lembaga negara. Perbedaan prinsipnya semata-mata bukan karena 

masalah pencabutan ketetapan tersebut. Perbedaan yang lebih 

mendasar adalah karena terjadi penghapusan pada salah satu lembaga 

yang telah disebutkan dalam ketetapan ini, dan ada pula lembaga yang 

dapat ditempatkan sejajar. Yang perlu dicatat di sini adalah pendapatnya 

Bagir Manan bahwa pendekatan dari TAP MPR yang sudah dicabut 

tersebut hanya dapat dipakai oleh hakim dalam pertimbangan hukum 

suatu putusan. Artinya, keberadaannya harus terkait dengan suatu 

perkara, agar dapat dipahami latar belakang pertimbangan tersebut. 

 

B. Lembaga Negara dalam Kompetensi MK 

Pencarian pengertian tentang lembaga negara sebetulnya tidak 

terlalu penting dilakukan jika tidak ada dampak kepada sejauh mana MK 

memiliki kompetensi terhadap lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 

1945. 
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Berkaitan dengan pengertian tentang Lembaga Negara pula, Bagir 

Manan memberikan penjelasan dalam suatu kesempatan diskusi.3 

Menurutnya, pada umumnya keberadaan negara dikenal dari luar dan 

secara internal. Dari luar, keberadaan negara dikenal melalui bentuk 

negara, apakah kesatuan atau federasi. Termasuk hal ini adalah bentuk 

pemerintahan, apakah republik atau monarki, serta identitas kenegaraan 

lainnya. Sementara itu secara internal, keberadaaan negara dikenal 

melalui alat-alat kelengkapan negara. Kelengkapan negara inilah yang 

kemudian dinamakan “Lembaga Negara” (Tabel 1). 

Tabel 2 
Sumber: Bagir Manan 

 
 
 

Bagir Manan mengklasifikasi lembaga negara menjadi 3 kategori, 

yaitu lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara 

yang bersifat administratif, dan yang bersifat membantu (Auxilary 

Agents). Adapun lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan sendiri 

                                                 
3 Diskusi non formal ini berlangsung sesaat sebelum dimulainya rapat Bagian Hukum 

Tata Negara, di Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Sabtu, 23 Desember 2006. 

 
ORGANISASI NEGARA 

 
DARI LUAR 

 
INTERNAL 

 
Alat kelengkapan negara 

                   LEMBAGA NEGARA 

 
Ǒ Bentuk Negara 
Ǒ Identitas negara lainnya 
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digolongkan menjadi lembaga negara sebagai syarat keberadaan negara, 

dan lembaga yang tidak absolut terhadap keberadaan negara. Arti dari 

syarat keberadaan negara adalah bahwa keberadaan negara ini harus 

ada agar fungsi negara bisa berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah 

fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagir Manan menegaskan bahwa 

terlepas dari bahwa trias politika dari Montesquieu ini dianut atau tidak, 

kenyataannya  pada umumnya negara menjalankan fungsi-fungsi 

tersebut dalam menyelenggarakan negaranya. Sementara itu lembaga 

negara yang tidak absolut berarti tanpa keberadaan lembaga ini fungsi-

fungsi negara sudah dapat dijalankan. Contoh dari lembaga yang tidak 

absolut ini adalah BPK.  

Kategori lembaga negara lainnya adalah lembaga yang bersifat 

administratif. Artinya, bahwa keberadaan lembaga ini adalah sebagai 

pelaksana pemerintahan secara administrasi.  

Lembaga negara kategori ketiga adalah lembaga yang 

keberadaannya sebagai pendukung fungsi-fungsi kenegaraan yang 

dilakukan oleh lembaga ketatanegaraan yang absolut. Artinya sebagai 

organ pembantu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Auxilary Agents). 

Termasuk contoh lembaga negara yang bersifat Auxilary ini adalah Komisi 

Yudisial yang bertugas mendukung fungsi yudikatif (Tabel 2).  

Ketika ditanya pendapatnya tentang lembaga negara yang menjadi 

kewenangan MK dalam sengketa antarlembaga negara, secara tegas 

Bagir Manan mengatakan bahwa semua lembaga negara yang disebut 
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sebanyak 28 oleh Jimly adalah kompetensi MK, kecuali MA. Jawaban ini 

berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. UUD 1945 tidak memberi batasan tentang pengertian Lembaga 

Negara. Sementara itu pula pada perkembangannya tidak dikenal lagi 

penggolongan Lembaga tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, yang 

kemudian pengertiannya mengalami perluasan. Maka dari itu, sudah 

menjadi konsekuensi, karena UUD 1945 hanya mengatakan “Lembaga 

Negara” tanpa adanya batasan. 

Jika Lembaga Negara yang menjadi kompetensi MK terbatas 

hanya pada alat kelengkapan negara, yang menjadi organ 

ketatanegaraaan, dan bersifat sebagai syarat berfungsinya suatu 

organisasi negara, maka jika terjadi sengketa antarlembaga negara, akan 

mengalami kesulitan terhadap lembaga mana yang akan mengadilinya. 
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Tabel 2 
Sumber: Bagir Manan 

 

 
  

Berkaitan dengan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, 

menarik juga untuk diperhatikan bagaimana pendekatan menentukan 

lembaga negara melalui materi muatan konstitusi dari Sri Soemantri. 

Walaupun setiap negara berbeda-beda dalam menuangkan hal-hal yang 

akan diatur dalam konstitusinya, namun pada umumnya, setiap konstitusi 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;4 

                                                 
4 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1979, 

hlm.45 
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2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;5 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental.6 

Merujuk kepada materi muatan konstitusi dan batasan lembaga 

negara yang dikemukakan oleh Sri Soemantri ini, maka penulis lebih 

cenderung untuk menyetujui bahwa “Lembaga Negara” yang 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 adalah DPR, DPD, 

MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, dan MK. Pendapat ini didasarkan 

pada hal-hal berikut: 

1. Pemikiran Sri Soemantri bahwa sistem kelembagaan negara 

berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga 

bidang/fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan. Kedua, 

berkaitan dengan pengawasan. Ketiga, berkaitan dengan 

pengangkatan hakim agung. 

2. Penggolongan lembaga Negara yang dikemukakan oleh Bagir Manan 

yaitu lembaga Negara yang merupakan organ ketatanegaraan, dan 

bersifat absolut. Artinya, jika salah satu lembaga Negara tersebut tidak 

ada, maka akan menyebabkan tidak berfungsinya penyelenggaraan 

Negara. 

 

Penulis memperhatikan juga persoalan yang dipikirkan oleh Bagir 

Manan tentang siapa yang akan mengadili sengketa antarlembaga 

Negara jika pengertian “Lembaga Negara” dibatasi. Untuk menjawab 

                                                 
5 Ibid., hlm. 47. 
6 Ibid., hlm. 49. 
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persoalan ini, penulis melihat kemungkinan bagi MA untuk mengadilinya.7 

Pemikiran ini didasari oleh wacana yang dikemukakan oleh Bagir Manan 

Pula tentang kewenangan MK di Amerika Serikat. Berkaitan dengan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bagir Manan mengambil contoh di 

AS, yang dalam hal ini memiliki dua prinsip. Pertama adalah bahwa MK 

pada dasarnya tidak akan membatalkan undang-undang. Apalagi jika 

pembatalan tersebut bersangkutan dengan kewenangan dirinya sendiri. 

Hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan suatu undang-undang 

dipandang penuh dengan nuansa politik. Maka dari itu, jika MK 

ditempatkan sebagai badan peradilan, MK tidak ingin masuk wilayah 

politik. Prinsip yang kedua adalah bahwa MK tidak mengadili sengketa 

antar lembaga. Sengketa akan diadili terhadap individu yang benar-benar 

dirugikan dengan keberadaan suatu undang-undang atau suatu pasal 

dalam undang-undang. Kepentingan individu ini pun menurut Bagir Manan 

pada gilirannya merupakan representasi kepentingan masyarakat lain jika 

dalam posisi yang sama.  

 

 

 

                                                 
7 Bagir Manan, loc.cit. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian ini sedikitnya dapat kita ambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. UUD 1945 tidak memberikan batasan tentang “Lembaga Negara”, 

maka konsekuensinya adalah ada 23 lembaga Negara yang 

kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945 yang menjadi 

kompetensi MK. Pengertian tentang “Lembaga Negara” ini perlu 

dibatasi kepada lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam susunan 

ketatanegaraan secara fundamental. 

2. Ada keniscayaan perubahan pada UUD 1945, yang akan memberi 

ketegasan tentang batasan “Lembaga Negara”, seperti yang diatur 

dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. 

 

B. Saran 

Sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk 

menafsirkan undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi perlu 

mengelaborasi tentang lembaga negara mana saja yang menjadi 

kompetensinya untuk diadili dalam sengketa antarlembaga negara, 

sekaligus dengan kriterianya. 
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