
 

 v

Executive Summary 

 

Tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea ke empat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” merupakan 

amanat bangsa yang harus dicapai. 

Pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara tersebut amat tergantung pada 

kinerja lembaga-lembaga negara yang tertata dalam suatu sistem kelembagaan 

pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam batang tubuh Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia. Terkait dengan pemikiran tersebut, dalam realitas saat ini 

banyak pakar berpendapat bahwa terdapat permasalahan pada tatanan system 

kelembagaan pemerintahan negara yang perlu segera diselesaikan demi 

tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data 

melalui focus group discussion yang melibatkan para pakar dan akademisi dari 

Universitas – Universitas terkemuka di Indonesia. Dari hasil Focus Group Discussion 

yang dilakukan, permasalahan dalam system kelembagaan pemerintahan negara 

dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu : 

(1) permasalahan dari aspek formal kelembagaan yang terkait dengan eksistensi, 

tugas fungsi dan pola hubungan atau aturan main dan permasalahan yang 

secara tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar ataupun Undang-

Undang. Dari aspek formal permasalahan system kelembagaan pemerintah 

negara terdiri dari:  

 ketidakjelasan konsep dalam UUD 1945;  

 belum terciptanya check and balances;  

 terdapat sistem multi partai yang rumit;  

 adanya ketidaksinkronan, diskoordinasi dan distrust antar lembaga 

negara, antar lembaga pemerintah pusat dan antar lembaga pemerintah 
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daerah serta antara lembaga – lembaga ditiga level pemerintahan yaitu 

negara, pusat dan daerah;  

 tumbuhnya lembaga yang dibiayai pemerintah secara tidak terkendali. 

(2) permasalahan dari aspek non formal, yang terkait dengan perilaku dan budaya 

organisasi yang tidak tertuang secara tertulis. Dari aspek non formal, 

permasalahan sistem kelembagaan pemerintahan negara terdiri dari:  

 belum adanya transparansi dan sistem pengawasan yang memadai; 

 krisis kepemimpinan;  

 netralitas dan profesionalitas pejabat negeri; serta 

 profesionalitas pejabat negara.  

Dari permasalahan dalam sistem kelembagaan pemerintahan negara yang 

berhasil diidentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi dan road map yang 

ditawarkan oleh pakar dan akademisi yang disampaikan dalam kegiatan focus group 

discussion. Kemudian dengan melihat pada kompleksitas permasalahan yang ada, 

terdapat empat bagian solusi yang disusun berdasarkan aspek formal dan non 

formal serta periode waktu perubahan yang diperlukan yaitu dalam jangka panjang 

dan dalam jangka pendek. Solusi dari aspek formal dalam jangka pendek dilakukan 

dengan; (1) melakukan beberapa perubahan dalam undang-undang yang terkait 

dengan lembaga negara yang memiliki permasalahan pada saat ini dan (2) 

membentuk beberapa peraturan perundangan yang baru yang mengatur tentang 

perbaikan dalam sistem pemerintahan negara. Solusi dari aspek formal dalam 

jangka panjang dilakukan dengan amandemen UUD 1945 yang memiliki konsep 

yang jelas serta menegakkan check and balances. Solusi dari aspek non formal 

dalam jangka pendek dilakukan dengan konvensi (perubahan) terhadap 

pelaksanaan UUD 1945 secara bersama-sama antara pejabat negara, pejabat 

pemerintah dan diketahui oleh masyarakat. Sedangkan solusi dari aspek non formal 

dalam jangka panjang dilakukan dengan membudayakan perilaku yang positif dalam 

masyarakat untuk membentuk sistem kelembagaan pemerintahan negara yang lebih 

baik. 


