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Panggung politik nasional hari-hari terakhir ini diwarnai dua fenomena menarik.

Fenomena pertama aadalah alotnya pertarungan antara kelompok Koalisi Kebangsaan dan

Koalisi Kerakyatan di DPR dalam pembentukan alat kelengkapan DPR. Fenomena kedua adalah

adanya usulan untuk mengajukan interpelasi pada Presiden terkait dengan penggantian Panglima

TNI.

Masalah interpelasi mendapat lebih banyak perhatian karena menyangkut hubungan

antara DPR dan Presiden. Sejak awal sebelum pemilihan presiden usai, telah banyak

kekhawatiran bahwa jika SBY terpilih, pemerintahan tidak stabil karena partainya tidak

mayoritas di DPR. Jika DPR melakukan interpelasi sama halnya dengan membuktikan

kekhawatiran tersebut.

Riswandha Imawan mengungkapkan adanya ketidakstabilan pemerintahan dengan

sebutan “Kutukan  Demokrasi Parlementer”. Dalam tulisannya di Harian Kompas (29/10)

menyatakan bahwa kondisi politik Indonesia sama dengan kondisi politik hasil Pemilu 1955,

dengan ciri-ciri sistem multipartai, tidak ada partai dominan di DPR, terjadi polarisasi kekuatan

politik di parlemen, presiden sangat populer hingga mendominasi panggung politik, dan

parlemen tidak berfungsi. Menurut Imawan, tinggal satu lagi yaitu jika presiden dapat mendikte

DPR. Lewat popularitasnya, presiden bisa menyihir rakyat untuk langkah yang diambil,

sekalipun langkah itu inkonstitusional.
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Tulisan tersebut mengisyaratkan dua kekhawatiran sekaligus yang saat ini dialami oleh

bangsa Indonesia, yaitu kekhawatiran pemerintahan yang tidak stabil karena kurangnya

kekuaatan presiden di DPR, dan kekhawatiran terhadap munculnya kembali otoritarianisme yang

terlegitimasi karena figur presiden yang amat populer. Secara tidak langsung Imawan

mengkhawatirkan demokrasi tahuin 2004 ini akan berakhir seperti dikeluarkanya dekrit 5 Juli

1959.

***

Tulisan ini bermaksud untuk mengembalikan masalah hubungan DPR dan  Presiden

berdasarkan sistem pemerintahan. Sebelum perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan kita

memang semi presidensiil – semi parlementer. Namun, perubahan UUD 1945 semakin

menegaskan sistem pemerintahan kita menjadi presidensiil. Hal ini juga sesuai dengan salah satu

kesepakatan MPR tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu “sepakat untuk mempertahankan

sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi

ciri-ciri umum sistem presidensiil)” sebagaimana terlampir dalam Ketetapan MPR No.

IX/MPR/1999.

Bagaimana sistem pemerintahan presidensiil berlaku mungkin sudah menjadi

pengetahuan umum bagi banyak orang. Namun seringkali berbagai pernyataan politik tidak

mencerminkan pemahaman yang benar terhadap sistem presidensiil, bahkan seringkali

menggunakan asumsi sistem parlementer. Beberapa ciri umum sistem presidensiil dan

perbedaannya dengan parlementer dikemukakan oleh Arend Lijphart sebagai berikut: Pertama,

kepala pemerintahan pada sistem presidensiil, biasanya disebut presiden, dipilih berdasarkan

konstitusi untuk periode tertentu yang dalam kondisi normal tidak dapat dipaksa diganti oleh



legislatif. Sedangkan kepala pemerintahan pada sistem parlementer, biasanya disebut perdana

menteri, dengan kabinetya bertanggungjawab kepada legislatif.

Kedua, presiden pada sistem presidensiil dipilih melalui pemilihan umum, baik secara

langsung maupun melalui electoral college. Sedangkan perdana menteri dipilih oleh legislatif.

Ketiga, adalah bahwa dalam sistem parlementer eksekutif bersifat kolektif kolegial, sedangkan

pada sistem presidensiil eksekutifnya hanya satu oreang. Kabinet dalam sistem presidensiil

adalah dibawah presiden, sedangkan dalam parlementer semua menteri dan perdana menteri

adalah sejajar.

Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, dapat ditarik tiga ciri tambahan, pertama, bahwa

bahwa prinsip pemisahan kekuasaan tidak hanya dimaksudkan sebagai the mutual independence

of the executive and legislative brance, tetapi juga suatu aturan bahwa orang yang sama tidak

dapat merngkap jabatan di kedua lembaga tersebut. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, bukan

hanya kabinet tergantung pada kepercayaan parlemen tetapi juga seseorang dapat merangkap

menjadi anggota paarlemen dan kabinet.

Kedua, seringkali disebukan bahwa kunci perbedaan antara preidensiil dan parlementer

adalah bahwa presiden tidak memiliki hak untuk membubarkan parlemen sedangkan perdana

menteri dan kabinet memilikinya. Ketiga, adalah dalam sistem parlementer biasanya terdapat

dual executivess, yaitu a symbolic and ceremonial head of state dan seorang kepala

pemerintahan. Sedangkan dalam sistem presidensiil, biasanya presiden secara simultan adalah

kepala negara dan kepala pemerintahan.

Berdasarkan ciri-ciri umum tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif pada sistem

parlementer dan preidensiil jelas perbedaannya. Pada sistem parlementer, kabinet memang

bertanggungjawab dan tergantung pada parlemen. Namun karena biasanya kabinet berisi tokoh-



tokoh politik yang juga merangkap menjadi anggota parlemen, parlemenlah yang tergantung

pada kabinet. Sedangkan dalam sistem presidensiil, hubungannya lebih berimbang, apalagi

dengan penerapan pemisahan kekuasaan (separation of power). Konsekuensinya, kekuasaan

pemerintah lebih stabil dalam sistem presidensiil dibanding dengan sistem parlementer.

Keseimbangan hubungan eksekutif – legislatif dalam sistem presidensiil tergantung pada

kekuatan yang dimiliki oleh presiden. Kekuatan presiden tersebut diperoleh dari tiga sumber,

yaitu; pertama adalah kekuasaan yang disebutkan dalam konstitusi; kedua, kekuatan partai

pendukung presiden di parlemen; dan ketiga adalah kekuatan berdasarkan legitimasi karena

dipilih melalui pemilihan umum dan kenyataan bahwa hanya presiden-lah pejabat publik yang

dipilih oleh rakyat secara keseluruhan.

Berbagai fenomena politik nasional mutakhir sesungguhnya tidak perlu terlalu

dikhawatirkan jikan dipahami dari perspektif sistem presidensiil. Pemerintahan saat ini akan

menjadi pemerintahan yang stabil karena memiliki dua dari sumber kekuatan. Kekuasaan

presiden berdasarkan UUD 1945 sudah ditentukan dengan pasti. DPR tidak dapat mengajukan

usul pemberhentian presiden kecuali karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan

tercela. Sebaliknya presiden pun akan berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan agar tidak

dapat menjadi alasan impeachment. Proses impeachmnet pun masih harus melalui proses

pembuktian tindakan tersebut di MK. Kestabilan ini juga tidak akan berubah menjadi otoritarian

karena jelas bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR serta telah lengkapnya institusi-

institusi negara lain yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol tindakan presiden.

Satu-satunya sumber kekuatan yang belum dimiliki presiden adalah kekuatan partai

politik di DPR. Dikatakan belum karena sesungguhnya presiden saat ini telah memiliki kekuatan



tersebut namun belum merupakan kekuatan mayoritas yang dapat mendukung kebijakan

presiden. Namun peta kekuatan ini dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan politik

masing-masing partai. Hal ini dapat dilihat dari bertukarnya posisi politik PKB dan PPP dalam

dua kutub di DPR.

Jika kekuatan presiden di DPR tidak bertambah, sebaiknya dilihat secara positif bahwa

hal ini akan meningkatkan pengawasan yang akan dilakukan oleh DPR sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku dan presiden tentu akan berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya.

Benar bahwa akan timbul berbagai masalah yang kadang-kadang “menggemaskan”, namun

belum sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga layak disebut sebagai “Kutukan

Demokrasi Parlementer”.


