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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Salah  satu  yang  menjadikan  alasan  untuk  dilakukannya  kajian  Penataan 

Mekanisme Hubungan Antar  Lembaga Negara  adalah  untuk mencari  solusi  ataupun 

strategi  yang  perlu  dilakukan  dalam  menghadapi  persoalan‐persoalan  disharmoni 

dalam hubungan antar  lembaga negara. Hubungan antar  lembaga negara yang  telah 

dibatasi  pada  hubungan  antara  Presiden  dengan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 

(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah 

Konstitusi  (MK),  Mahkamah  Agung  (MA),  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) 

menjadi  fokus pada pembahasan kajian  ini, yang diawali dengan merujuk pada UUD 

1945 amandemen keempat.  

Dalam  hubungan  mekanisme  antara  Presiden  dengan  MPR,  terjadi  pada  saat 

proses  pelantikan  yang  mengacu  pada  Pasal  3  ayat  2  UUD  1945,  yang  merupakan 

suatu kegiatan yang sifatnya sebagai proses peresmian (ceremonial) atau  formalitas. 

Karena  jika  diperhatikan,  sebelum dilakukannya  proses  atau mekanisme pelantikan 

tersebut, MPR selalu dihadapkan dalam suatu kondisi yang harus menghasilkan suatu 

keputusan  dengan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  keterlibatan  dari  lembaga 

negara  lain.  Dalam  konteks  tersebut  hubungan  yang  terjadi  bersifat  mutual 

adjustment, karena  proses  peresmian  yang  dilaksanakan  dapat  terjadi  dalam  empat 

kondisi dengan mekanisme atau  tata cara atau aturan yang telah ditentukan dengan 

cukup jelas. 

Dalam  kondisi  mekanisme  hubungan  antara  Presiden  dengan  DPR  terkait 

dengan  adanya pembahasan  suatu  undang‐undang,  jika  dicermati  sebenarnya dapat 

terjadi  dalam  2  kondisi,  yaitu  pembahasan  suatu  RUU  inisiatif  dari  DPR,  dan 

pembahasan RUU inisiatif Presiden (Pemerintah). Namun analisis telah arahkan untuk 

memadukan  mekanisme  pembahasan  agar  menghasilkan  suatu  pemahaman  yang 

sama  yaitu  dengan  memberikan  mekanisme  yang  lebih  transparan  dalam 

pembentukan suatu undang‐undang, yang dimulai  sejak penyusunan sampai dengan 

pemberian  persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan  atas  sebuah  undang‐

undang  (mutual  adjustment).  Mekanisme  yang  transparan  yang  dimaksud  adalah 

pengaturan  kewajiban  untuk  menyatakan  persetujuan  atau  tidak  memberikan 

persetujuan  secara  terbuka  di  dalam  sidang majelis  yang  telah  ditentukan.  Dimana 

dengan pelaksanaan mekanisme ini, diharapkan tindakan seorang Presiden dan para 
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anggota  DPR  atas  pembentukan  suatu  undang‐undang  dapat  melewati 

pertanggungjawaban publik, sehingga secara moral maupun politis tindakan tersebut 

dapat dinilai oleh masyarakat dan institusi‐institusi di dalam masyarakat dan di luar 

pemerintah,  yang  juga menjalankan  fungsi  kontrol  terhadap  jalannya pemerintahan, 

sehingga jangan sampai adanya pembatalan akan undang‐undang yang telah disahkan 

oleh Presiden, atau menjadi mudahnya muncul suatu Perpu. 

Selanjutnya  dalam  hubungan mekanisme  yang  terjadi  antara  Presiden  dengan 

DPD adalah pada saat DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang‐

undang  tertentu,  dimana  jika  dicermati  dalam  mekanisme  yang  ada  terdapat 

ketidakjelasan  akan  batasan  waktu  dalam  proses  yang  ada,  sehingga  mekanisme 

bagaimana DPD perlu diberitahu atau tidaknya akan hasil tindak lanjut tersebut pun 

oleh DPR,  tidak ada kejelasan yang tegas. Artinya, pengawasan yang telah dilakukan 

oleh  DPD,  hanyalah  sebatas  pengawasan  secara  formil,  sedangkan  tindaklanjut  dan 

batasan waktu  akan hasil  suatu koreksian atau  temuan,  belum ada pula mekanisme 

pengaturannya. Untuk itu, penyempurnaan akan mekanisme yang ada sebaiknya perlu 

ditambahkan akan hal ini. 

Kemudian  dalam  proses  pemberhentian  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil 

Presiden,  yang  dapat  dilakukan  dengan  proses  dan  keputusan  politik  melalui 

impeachment   maka dalam analisis mencoba untuk menghidupkan suatu mekanisme 

baru  yaitu  melalui  forum  previlegiatum  dimana  hubungan  mekanisme  ini  terjadi 

antara  Presiden  dengan  Mahkamah  Agung  dengan  adanya  dasar  dugaaan  yang 

diusulkan oleh DPR. Melalui  forum privilegiatum diharapkan akan lebih efektif dalam 

memproses usul dugaan tersebut, karena jika termasuk dalam kategori tindak pidana, 

maka  hal  tersebut  termasuk  dalam  permasalahan  hukum  yaitu  masalah  kriminal 

sehingga  tidak dapat dipolitisir dan  itu  termasuk ke dalam ranah Mahkamah Agung. 

Namun,  jika  tidak  termasuk  tindak  pidana,  maka  lembaga  negara  yang  dilibatkan 

adalah  Mahkamah  Konstitusi,  dan  proses  impeachment  dapat  dilakukan  (seperti  di 

dalam  UUD  1945).  Maksud  dalam mekanisme  ini  adalah  agar  dugaan  yang muncul 

tidak hanya difokuskan pada Mahkamah Konstitusi saja dalam proses pembuktiannya, 

seperti yang tercantum dalam Pasal 7B ayat 1  UUD 1945. 

Hubungan mekanisme yang terjadi angtara Presiden dengan Mahkamah Agung, 

terjadi  pada  saat  Presiden  dalam  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan 

memperhatikan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Mekanisme pemberian 



iii 
 

grasi  sebenarnya,  telah  secara  jelas  diatur  dalam  UU  No.  22  Tahun  2002  tersebut, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan akan kekuasaan Presiden dalam hal  ini 

telah cukup baik karena  instansi yang dilibatkan  tidak hanya Mahkamah Agung saja 

melainkan  juga  melibatkan  beberapa  instansi  teknis  terkait  yang  berkaitan  dengan 

sistem  peradilan  pidana.  Namun,  satu  hal  penting  yang  menjadi  catatan  bahwa 

mekanisme  rehabilitasi  tampaknya masih  belum dapat  dicerminkan  ke  dalam suatu 

undang‐undang,  artinya mekanisme pelaksanaan  rehabilitasi masih menjadi    bagian 

dari undang‐undang grasi tersebut. 

Sedangkan mekanisme hubungan yang terjadi antara Presiden dengan BPK yaitu 

pada  saat  BPK  berperan  sebagai  lembaga  pemeriksa  keuangan.  Namun,  hasil  yang 

disampaikan tampak belum terlihat adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas, tetapi 

hal ini jelas bukan salah akan kinerja dari BPK melainkan oleh para aparat yang telah 

diberikan  tembusan.  Dalam  proses  tindaklanjut  hasil  temuan  BPK,  hendaknya  BPK 

perlu melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum melaporkan akan adanya suatu 

temuan. Pemilahan dapat dilakukan dengan membagi menjadi dua bagian yaitu yang 

bersifat  administrasi  dan  pidana.  Jika  temuan  bersifat  admnistrasitif,  maka  perlu 

diserahkan  kepada  instansi  pengguna  anggaran  negara  atau  anggaran  daerah  itu 

sendiri,  untuk  diperbaiki  secara  administrasi.  Sedangkan  temuan  yang  sifatnya 

pidana,  BPK  dapat  membuat  laporan  kepada  pihak  pengadilan,  sehingga  tidak 

berhenti  hanya  di  DPR  atau  di  DPRD  saja.  Untuk  itu,  dalam  pandangan  lain,  ada 

baiknya antara BPK dengan KPK dapat saling berkoordinasi. 

Hal  diatas merupakan  contoh  kecil  analisis  dalam  kajian  ini,  karena  kajian  ini 

juga    membahas  akan  hubungan  antar  lembaga‐lembaga  negara  lainnya,  walaupun 

pembahasan  tidak  terlalu  detail.  Adapun  analisis  pembahasan  tersebut  yaitu 

mekanisme  hubungan  antara  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dengan  Dewan 

Perwakilan  Rakyat,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dengan  Dewan  Perwakilan 

Daerah,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  Dewan 

Perwakilan  Rakyat  dengan  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat 

dengan  Mahkamah  Konstitusi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  Badan  Pemeriksa 

Keuangan, dan antara Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan . 

Dengan  demikian,  pada  taha  akhir  kajian  ini  ada  beberapa  rekomendasi  yang 

harus  disampaikan  antara  lain  perlu  dilakukannya  penyempurnaan  kembali  akan 

peraturan  perundangan  yang  ada  baik  pada  tingkat  undang‐undang,  peraturan  tata 
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tertib  lembaga  negaranya,  maupun  surat  keputusan  suatu  lembaga  negara,  dengan 

mengutamakan  penyampaian  tata  cara  atau  mekanisme  yang  lebih  jelas  mengenai 

proses kerja lembaga negaranya dalam hubungan dengan lembaga negara lain. 

 

 


