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Persidangan MPR yang mulai dilakukan setelah pelantikkan ternyata berjalan

cukup alot. Salah satu masalah yang mengemuka adalah komposisi pimpinan MPR.

Kelompok koalisi kebangsaan, sesuai dengan draft, menginginkan komposisi 3:1 antara

unsur DPR dan DPD. Sedangkan kelompok DPD yang didukung oleh koalisi kerakyatan

menginginkan komposisi 2:2. Sebelum akhirnya tercapai kesepakatan, koalisi kebangsaan

sempat menyatakan akan mengajukan masalah ini ke MA atau MK karena menilai bahwa

komposisi 2:2 mencederai konstitusi dan mengarah ke federalisme.

Kasus di atas menggambarkan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara

potensial banyak terjadi di masa yang akan datang. DPR dan DPD misalnya, sangat

mungkin bersengketa karena kewenangan kedua lembaga ini terkait erat dalam hal

legislasi dan pengawasan. Sengketa kewenangan ini sesungguhnya juga sudah pernah

terjadi sebelumnya seperti pada kasus sengketa antara Presiden Abdurrahman Wahid dan

DPR/MPR tentang penonaktifan Kapolri dan dikeluarkannya Maklumat Presiden,

sengketa antara Ketua MA dan DPR dalam pengangkatan Wakil Ketua MA, dan baru-

baru ini ada kasus sengketa antara DPR yang menyetujui RUU Free Trade Zone padahal

Pemerintah tidak menyetujui.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur bagaimana

penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pada saat itu, jalur yang

digunakan adalah mengajukan permohonan fatwa MA. Namun sebagaimana diakui
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sendiri oleh Ketua MA Bagir Manan, fatwa atau pendapat hukum (legal opinion) MA

bersifat tidak mengikat. Sengketa kewenangan antar lembaga negara ini pada akhirnya

diselesaikan dengan mekanisme kekuatan politik.

Setelah Perubahan UUD 1945, ketentuan tentang sengketa kewenangan antar

lembaga negara selanjutnya diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Permasalahan awal

yang harus dijawab adalah lembaga negara mana yang dapat mengajukan sengketa

kewenangan antar lembaga negara?

***

Salah satu ciri Negara-negara demokrasi modern terkait dengan upaya

pembatasan kekuasaan adalah dianutnya teori pemisahan kekuasaan (separation of

powers). Hal ini sekaligus membedakan negara demokrasi dengan negara monarki.

Terdapat beberapa teori pemisahan kekuasaan, diantaranya adalah yang dikemukakan

oleh Aristoteles, John Locke, dan Montesqiue yang kemudian disempurnakan oleh

Immanuel Kant. Diantara beberapa teori tersebut, yang paling banyak dipakai dan sesuai

dengan kondisi negara-negara modern adalah teori Montesqiue yang membagi fungsi

kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Selanjutnya dikatakan bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus dipegang oleh

lembaga-lembaga yang berbeda demi terpenuhinya kebebasan politik. Montesquieu

dalam The Spirit of Law Book XI – 6 menyatakan “In order to have this liberty, it is

requisite the government be so constituted as one man need not be afraid of another.



When legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body

of magistrates, there can be no liberty; because apprehension may arise, lest the same

monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannic manner.

Again, there is no liberty, if the judiciary power not be separated from legislative and

executive.”

Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, yang ada adalah

pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan. Dalam hal pembentukan hukum

misalnya, dapat didistribusikan kepada beberapa lembaga. Walaupun demikian lembaga

yang disebut dengan legislatif tetap hanya satu. Dalam konteks Indonesia, Ismail Sunny

menyatakan tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, yang ada adalah

pemisahan kekuasaan formal atau dapat disebut sebagai pembagian kekuasaan.

Disamping itu, perkembangan negara-negara modern menunjukkan tidak hanya terdapat

tiga fungsi kekuasaan dan tiga lembaga negara. Padmo Wahyono mengemukakan

terdapat delapan fungsi (tugas) negara berdasarkan UUD 1945.

Jimmly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia,

mengemukakan bahwa bentuk keorganisasian negara-negara modern telah banyak

mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan organisasi

kelembagaan negara tersebut terdiri dari dua hal, yaitu; pertama, muncul kesadaran yang

semakin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi militer, Kepolisian,

Kejaksaan, dan Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi

lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepetingan menjamin pembatasan kekuasaan dan

demokratisasi yang lebih efektif. Untuk kasus Indonesia, yang telah menikmati



independensi adalah Militer TNI, Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia

sebagai Bank Central.

Kedua, adalah munculnya perkembangan berkenaan dengan kasus-kasus khusus

seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum

(KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Penyiaran

Indonesia, dan lain-lain berdasarkan suatu Undang-Undang. Bahkan terdapat Komisi

Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Komisi-komisi

tersebut selalu diidealkan bersifat independent dan menjalankan fungsi-fungsi secara

campuran, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di banyak negara juga muncul

istilah “independent and self regulatory bodies”, yang di Amerika Serikat misalnya

terdapat lebih dari 30 jumlahnya.

Setiap lembaga negara memiliki kewenangan tertentu secara terbatas sebagaimana

biasanya disebutkan dalam landasan hukum berdirinya lembaga negara tersebut. Hal ini

merupakan wujud dari pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi. Kewenangan

adalah hak, kewajiban, dan fungsi yang dimiliki oleh suatu lembaga negara berdasarkan

aturan hukum yang berlaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kewenangan dalam

bahasa Inggris disebut dengan authority yang berarti “the rights or permission to act

legally on another’s behalf; the power delegated by a principal to an agent.”

Dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya, masing-masing lembaga

negara berhubungan dengan lembaga-lembaga negara lain. Hubungan-hubungan tersebut

dapat menimbulkan sengketa antar lembaga-lembaga negara. Sengketa atau dispute

adalah “a conflict or controversy”, sebuah pertentangan atau ketidaksesuaian.



Pertentangan atau ketidaksesuaian dalam hal ini adalah tentang kewenangan antar

lembaga negara.

***

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, terdapat 18 lembaga

yang diatur yaitu; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Rakyat;

(3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden; (5) Wakil Presiden; (6) Dewan

pertimbangan Presiden; (7) Menteri-menteri; (8) Pemerintah Daerah Propinsi; (9)

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; (10) Pemerintah Daerah Kota; (11) komisi

pemilihan umum; (12) Bank Sentral; (13)  Badan Pemeriksa Keuangan; (14) Mahkamah

Agung; (15) Mahkamah Konstitusi; (16) Komisi Yudisial; (17) Tentara Nasional

Indonesia; dan (19) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Selain 19 lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,

juga terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Lembaga-

lembaga tersebut misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawasan

Persaingan Usaha, dan Komisi Penyiran Indonesia. Bahkan terdapat lembaga yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden seperti Komisi Hukum Nasional. Lembaga-

lembaga menjadi lembaga-lembaga yang relatif independen dari eksekutif, legislatif

ataupun yudikatif. Lembaga-lembaga ini sering disebut dengan “independent and self

regulatory bodies”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah membatasi hanya lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 mengeluarkan Mahkamah Agung dari kemungkinan sebagai pemohon.



Maka lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 dapat dikesampingkan,

demikian pula halnya dengan MA.

Untuk menentukan lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa

kewenangan antar lembaga negara, dapat digunakan dua kreteria utama , yaitu (1)

lembaga tersebut mandiri dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain, (2) lembaga

tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD.

Berdasarkan kreteria pertama, maka lembaga-lembaga yang jelas bukan

merupakan lembaga mandiri serta merupakan subordinat dari lembaga lain adalah

menteri, dewan pertimbangan presiden, TNI, dan Polri . Menteri adalah pembantu

presiden berdasarkan Pasal 17 UUD 1945. Dewan pertimbangan presiden dibentuk oleh

presiden yang tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden

berdasarkan Pasal 16 UUD 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi TNI

berdasarkan Pasal 10 UUD 1945. Demikian pula halnya dengan Polri yang

kedudukannya di bawah presiden.

Lembaga-lembaga negara yang membutuhkan klarifikasi lagi adalah Pemerintah

Daerah dan Polri. Pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten atau kota, kewenangannya

adalah terkait dengan otonomi daerah yang tidak merupakan kewenangan pusat. Menurut

Pasal 18 A UUD 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

selanjutnya akan diatur dalam UU. Ketentuan Pasal 18A UUD 1945 menunjukkan prinsip

utama dalam negara kesatuan bahwa desentralisasi diselenggarakan oleh sentralisasi.

Seberapa besar kewenangan daerah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh

pusat. Walaupun otonomi daerah yang diterapkan adalah model local democracy, namun

Pemerintah Daerah semestinya tetap subordinat terhadap pemerintah pusat. Maka



Pemerintah Daerah bukan merupakan lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa

kewenangan antar lembaga negara.

Berdasarkan kreteria ke 2, lembaga yang kewenangannya tidak diberikan secara

jelas oleh UUD adalah Wakil Presiden. Disamping itu, Wakil Presiden sesungguhnya

juga bukan merupakan lembaga tersendiri, tetapi menyatu dalam lembaga kepresidenan.

Dengan demikian paling tidak lembaga-lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa

kewenangan antar lembaga negara adalah; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2)

Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden; (5) komisi

pemilihan umum; (6) Bank Sentral; (7)  Badan Pemeriksa Keuangan; dan (8) Komisi

Yudisial.


