KEMENT.Il:IUAN HUKUM HAN HAl <1 RI
BADAN PEI\lBHNAAN HUKUM NASI >NAL
Pusat Dukumentnsi dan Inhmmsi Hukum Nasional

Jl.May.Jen. S11ttoyo--Cililitan- Jakarta rimur
Hlm/Kol

:'§)- j

Bidang:

?..

Invo(ysi ?enataan- ~embaga Negara;
0/~h ZAINAL
ARIFIN MOCHTAR''
.. ,

.

~- p
--- ada ·n:a_s~ reforniasi,
:,
negen ~ru memang
., .
mel~U~Jukkan tren
. "iru:as!'! lembaga negai"a
TeiJadi percepatan yang
.
d .·
··.
-,
I uar b lasa· dar! segl
· · ]urnlah, tetapl alam
· konstan.
ta n_yaris neil m1tuk hasil.

;--n{enjadi ·pros-es- kebhllegmm I pende;;:-tetapi-tldak -;;;embllka~
.. yangwajar, baikfenomemiprak~! kesempatan adanya kezja bertis maup1ffi teoretik. · . '
: sarna atau. p~nggabun~ kerja
1 pada sebuab Iembaga. Akibatnya,
1, TiinP,~ _cetak biru.. .· · ..
·
· pembentuk tindang-undang de- ,

Sayangnya, di Indonesia ia• nganserta-m.erta·.mendorongsa-'
meng·alami anoma!z". Inflasr·· m· z' tu lembaga tertentu untuk satu ,
terbangun bukan dalam sebuab,
· urusan '
urusan tertentu di luar
shma yan~ rapi dan te,encana l pemerint"!>:: ,, , _
'
, •.
. baik, melainkan ada keeepde' I , Padabal, pada saat yang sama,
1
Pembengkakari ini tentu Saja
~gan terbangun secara .mvo}u:.. · pascareform"a:'i ~~tandai tinggisangat mengkbawatirkan. Dan · tif. Banyak sengkarut yang mena- nya ketidakpercayaan kepada pe- '
memang, saatnya untuk berpikir · ungt keberad:zan -lembaga-lem-· · merintab Oleh karena itu, jang I
lagi untuli penataan alas gejala
baga ne~ara ~ 1 · S";lab satunya . tezjadi adal,;b semua persoalan
"negara bertaburkan lembaga'' ' labir dari ketidakjehan membe- yang ada dari meinbutuhkan pe- '
dakan mana lembaga negara innanganan kbusus-karena pemeini (J(ompas, 18/7/2011).
Sejujurnya, terjcidinya pening- ' d~penden dan· mana- ~g me:
rintah tak lagi dipercayai mengu- ,·
katanjumlab lemqaga negara bu- • rupakan lembaga peT?-enntab.
rusnya-akan berujungpadasim- ,
·-~~~~ga neg~a m~ep_engen pulan membentuk lembaga nekanlah ~as'' Indonesia' Bahkan,
d<!pat dikatakan bahWa fenomeme~pakan Iembaga
g~a barn. Gejala ini terns mena pembentukan Iembaga-lemtersendiri yang terpisab danmggi. Maka, jika dilihat bebe- ·
ri semua cabang kekuasaan.
rapa RUU yang ·akan 'datang kebaga negara baiu adalab imbas
sah dari sebUah proses demokra-:
Sementara Ieffibaga pememudian, akan berderet lagi Iemtintah lebih banyak merubaga negara· independen barn
ti.sasi.Hampirsemuanegarayang
mengalami demokni.tisasi juga
pakan· perpanjangan tangan
yang akan ilibentuk untuk satu
mengalaminya. Periode yang di- 1 1 birokrasi peinerintah.
I urusan khusus.
Baik lembaga ,negara in41 Penyakit terbesar lernbaga peawali. disi~tegrasi negara, yang ~I·
. selan.Jutnya terinstitusionalisasi ; dependen maupun Iembaga
J
merintah sesungguhnya karena
ketidakmampuan· membangun
melalur mekanisme· perubahan 1 pemerintah punya Persoalaturan dasar (konstitusO di nean rnasing-masing. PersokoordinaSi antarlembaga Penyagara tersebut, menjadi pemi~u l..,aJan ~g tidak sam3, tetapi·
. kit,ini lalu ~eruJung pada diben· ~ya ber~agru Iembaga pemernassifikasi·kelembagaan baru se- 1 cenderung betasal dari satu
bagai akibat•. ketid~ercayaan· I cara. pandang yang; sama,
nntah bersifat permanen, ad hoc,
alas lembaga-lembaga lama.
yakm adanya pragtnatisme
maupun yang bukan dalam bentuk l~mbaga, tetapi tim koor, Perkembangan .deras •inilali· pe~bentuk atuian. Pragyang kemudian oleh Bruce
mahsme itu lebih karen a
dmast semacam satuan tugas. ·· ·
Ackerman (2003) disebut sebagal ~dak'sanggup berpikir kreaPada beberapa -Iembaga, pebagian dari penolakan doktrin : tif dalam memola sebuab
' ke!Jaan yang seharusnya ditaklasik trias ~litika dan rriemper- urusan negara ·atau peme·_Eg~i secira Iintas kemente!i3J! •.
kenalkan the new separation of rintah, lalu disimpullrnn
( tetapi karena pragmatisme pe-(
powers yang menempatkari Iem- perlu membuat Iembaga ba1 merintah yang tidak mampu me-·~
baga-lembaga' negara indepen- ru, baik yang independen
ramu me~me keija antar-;1
den tersebut .sebagai cabang ter- . maupun dalam bentuk lem,kementerian, berujung p<ida disendiri di Iuar cabimg ldasik yang baga pemeriiitah.
bentukuya !embaga pemerintah I
dikenal dalarn konsep pemisaban',
Tezjadi kesalaban besar ketika · tersendiri. Padabal, sebagian be- •
tie:acabane:kekuasaan.Artinya, h{! . membuat lembae:a negara_in9.~.:..... sar isinya_adalah ofang:orang di_
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a, secara kelembagaan dan
'perangkat ·dasai: aturannya.
Kemudian: merapikan dalam
bentuk yang mana seharusj~ah Iembaga_ ini'b~rimplil_casi ; :
flya permanen dan mana Yang' ~
langsung pada jumlah anggarai!.' i
seharusnya ad hoc. '
, (
·Yang dikeluarkan; Beluml~? ter-J 1
Setelah itu harus berupaya
jadi sejunllahkendala lata negara' i
kuat menjinakkan gejala liar
dan admlnistrasi negara lalnnya, I
pembentukan lembaga nega-,1
yang jadi turunan dari ketiadaan·. ; ra. Satu kalimat kunci yang' di-l
cetakbiruini. :·
,;;:' 1· ' •• ;. ]i. bl!tuhkan:semua~per;tingt
Salah satu. indikiiSi ·periling·
dan harus dilakukan, tetap1 tak (
yang menunjukkan ketiadaan ce-·
berarti harus dibuatiom lembaga I
khususuntukhalihLPembentuk.!
. tak .biru pelembagaan Jembaga
negara adalah beragmn~ model' aturan harus mulai . berpikirJ
peraturan' perundang-undangan, membuat aturan "terbuka" un- I
yimg mendasarinya. Pa9ahal, hle- ' tuk. Iembaga-lembaga negara '
rarki 'yang }ebih, tinigi menda- 1 yang alia,: s~hingga beb~rapa 1
tangkan kewibaWaa!t yang M~ .
penting yang ·datang ke' ·:
seirnbang 'dengan lembaga"nemudian tetap.dapat dikeljakan;
gara 1a1n ctengan dasar peraturan I tanpa hanis membuat Iembaga .
1Yanglebihrendah.:, " ''.''til·ah ,baru, 'tetapi cukUp menginjek- •
1
. Lihat juga penggunaanis
. 1 · sikann:v.~ke·~~mbagaz'lng sudal1\
yang tidak rapL Ada yang meng- : ada.
,
,
, gunakan ·iStilah "deW.an", ·~koJtJ!-·
Pada saat yang sama, peme- •
si", ataupun langsun~ ~el)~an. pe- ' rintah harus berpikir kreatif Un: (
· nyebutan nama: Sn!it menemu- [ tuk memperbaild biroknisi di-:'
kan dan- melacak. alasan· mendabandingkan dehglm · me~dofong :
sar di lialik perbedaan penamaan. i Iaju jiJ!lllah lembaga. ~elja-kelja .\
Iembaga-lemoaga negara 'inde~-.' Iembaga dan.kementerian yang,
.penden ini. :ridak ada penjelas~.
sudah acta ifula!l·Yar>g llidorong"
detail tentang perbedaap · rnauotuk Iebih mampu m~mbarii!t!n
' sing-masing: Belum lagi re~~birokrasiyangbisabersinergidan,
dansi atau'urusan:satu
__ __;_ ------- hal.E!1 · berkolaboiasi serta kooidillasi
antarlembaga, tanpa harus memkemudian dikeljakali oleh bentuk yang baru. Sementara
lembaga berbeda, padahal sa- terkait lembaga yang sudah ada,
ngat berpotensi untuk ·dira- harus dirapik:\n dan yang sejenis•
.
Pikarc.
disatUkan agar jumlalmya menjadi lebih rain ping.'."' . "
.
Penataan ulang
, · Jika ·gagasan jrii dijalankap,
Tentu saja kebutuh~ ter- besar kerli.ungkinan bisa mendobesarnya adalah pena~ rong percepatan 'refonnasi negaulang lembaga-le':'baga. lilL : ra ini..Tentu saja dimulai dengan
Penataan h":"" dir!>-ulru :~ I reformasi kelembagaan, refor-· \
ngan merapikan rang I?
\ masi yang benar-benar penataan, I
lembaga negara md~p~nden . jauh dari kesari·involutif. ·. , · ·
·dan mana yang murru urusan 11 ZAJNAL ARIFIN MOCHTAR 1
:. pemerin~ Deng";" taksonoKan.didat Doktor llmu Hf!]<uni
. mi ·yang Jelas uu, ada .ke··. FakultasHukum·UGM. •
__mudahan_me.l~l"'!!illi!:J:-__,..--·-' --r--· ---

kementerian yang terkait dengan I:
:!I
keljay;mgdlinginl<an·'- ·
·· · Pragmatisme, mem!illg harus.l
dibayar, niahal. Jv!embengkaknya
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