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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sejarah ketataneganegaraan di Indonesia saat ini, telah mengalami 

perubahan yang signifikan.1 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan 

Keempat UUD 1945 telah mendekonstruksi sistem kekuasaan dan proses 

bernegara. Upaya demokratisasi konstitusi dilakukan sebagai koreksi atas 

sistem konstitusi masa lalu yang tidak memadai, dan cenderung 

melahirkan pemimpin otoriter.2 Karaktetistik executive heavy yang ada 

dalam konstitusi, telah menutup ruang bagi munculnya check and 

balances, sehingga melanggengkan kekuasaan tanpa koreksi yang 

memadai. Proses amandemen UUD 1945 telah menghasilkan banyak 

perubahan. Karena banyaknya subtansi dan pasal yang diubah, dapat 

dikatan bahwa UUD hasil perubahan adalah konstitusi yang sama sekali 

baru dan berbeda dengan konstitusi Proklamasi. 

Salah satu bidang penting yang menjadi objek perubahan adalah 

sistem3 pemerintahan.4 Bahkan, perdebatan mengenai sistem 

                                                        
1 Perubahan pertama dimulai pada tahun 1999 dan perubahan keempat dilalakukan 
pada tahun 2002.  
2 Era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto menjadi bukti otentik betapa tidak 
memadainya UUD 1945. Kedudukan dan kekuasaan Presiden yang sangat kuat 
menyebabkan system penyelenggaraan Negara terkendali dalam satu tangan 
kekuasaan.   
3 Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa 
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun 
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan 
suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak 
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Lihat dalam Muhamad 
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia (Pusat Studi Hukum Tata 
Negara Fakulatas Hukum UI) Jakarta, 1976, hal. 171. 
4 Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepeningan Negara sendiri. terdiri dari 
kata ‘sistem’ dan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu 
keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik 
antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga 
hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya 
jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya 
itu.  
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pemerintahan ini selama proses perubahan sangat intensif. Penentuan 

sistem pemerintahan suatu negara sangat ditentukan oleh model atau 

sistem ketatanegaraan yang dianut, dan sistem ketatanegaraan suatu 

negara sangat ditentukan oleh sifat hubungan antara penguasa dan rakyat. 

Hubungan antara penguasa dan rakyat dapat dilihat melalui mekanisme 

rekrutmen penguasa dan pertanggungjawabannya.  

Menurut Utrecht,5 pengertian pemerintah meliputi tiga pengertian 

yang berbeda; Pertama, pemerintah sebagai gabungan dari semua badan 

kenegaraan yang berkuasa memerinatah dalam arti kata yang luas. Jadi 

termasuk badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan 

kesejaheraan umum, badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat 

peraturan, badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan 

mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut 

pertama, badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili. Kedua, 

Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan yang tertinggi 

yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara;  ketiga, pemerintah 

dalam arti Kepala Negara (Presiden) bersama-sama dengan menterinya. 

Berarti organ eksekutif yang biasa disebut dewan menteri atau kabinet. 

Sistem pemerintahan suatu negara tidak terlepas dari sistem 

demokrasi itu sendiri. Menurut Krenburg dalam bukunya Algemene 

Staatsleer, sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dibedakan 

menjadi tiga tipologi yaitu (a) pemerintahan rakyat melalui perwakilan 

dengan sistem parlementer, (b) pemerintahan rakyat melalui perwakilan 

dengan pemisahan kekuasaan, dan (c) pemerintahan rakyat melalui 

perwakilan dengan disertai pengawasan langsung dari rakyat (misalnya 

melalui referendum)6 

                                                        
5 M Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1982. hal. 104 
6 Sebagaimana dikutip oleh Rusminah dalam Prof. Padmo Wahyono (ed), Masalah 
Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 55. 
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Persoalan utama terkait dengan sistem pemerintahan demokrasi 

adalah pola hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kekuasaan 

eksekutif adalah kekuasaan sentral yang menyelenggarakan 

pemerintahan dan kenegaraan sekaligus perancang pelaksana utama dari 

kebijakan-kebijakan negara. Sementara, legislatif muncul sebagai 

kerangka pemikiran untuk menyeimbangkan kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Legislatif menjadi lembaga yang mewakili kehendak 

dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang 

diwujudkan dalam proses pembentukan undang-undang.  

Persoalan yang mengemuka terkait dengan hubungan antara 

legislatif dan eksekutif adalah bagaimana menciptakan keseimbangan 

kekuasaan di antara kedua lembaga ini untuk mengantisipasi atau 

meminimalisir kecenderungan penyelewengan kekuasaan dari masing-

masing lembaga. Dalam sistem pemerintahan negara demokrasi terdapat 

dua model utama sistem pemerintahan dengan berbagai variasinya. 

Sistem tersebut adalah sistem presidensil dan sistem parlementer. Variasi 

dari sistem ini adalah “quasi parlementer” maupun “quasi presidensil”. 

Lahirnya dua model terakhir, merupakan penerapan dari sistem 

parlementer dan presidensil dengan menyesuaikan dinamika maupun 

sistem politik negara yang bersangkutan. 

Beberapa tahun yang lalu, beberapa politisi muda di DPR RI 

bermaksud pembentukan kabinet bayangan. Kabinet bayangan tersebut 

hampir sama dengan posisi Menteri Kabinet dibawah Presiden, hanya 

bedanya dalam kabinet bayangan tidak membentuk Menko. Gagasan ini, 

praktis menimbulkan pro kontra, bukan hanya karena faktor politis saja, 

tetapi juga kontroversi jika dikatikan dengan konsepsi teoritik dalam 

mengambil pilihan sebuah sistem pemerintahan. Apa relevansinya 

mengusulkan kabinet bayangan, karena Indonesia menganut system 

presidensil. Kabinet bayangan, lazim ada dalam sistem parlementer, dan 

dibentuk oleh kekuatan oposisi. 
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Setelah perubahan UUD 1945, ada keingingan untuk mempertegas 

sistem presidensil, bahkan pilihan terhadap Presidensil menjadi salah satu 

dari lima kesepakatan yang dikeluarkan, sebelum proses perubahan UUD 

1945 dimulai. Bagaimana konsepsi dan pelaksanaan sistem pemerintahan 

di Indoensia setelah perubahan UUD 1945. Tulisan berikut akan mencoba 

mengulas masalah tersebut. 
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BAB II 

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIL 

 

Pembicaraan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan 

sudah dimulai zaman Yunani Kuno, yang dipelopori oleh Socrates (w. 399 

SM), yang kemudian diikuti oleh Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. 

Sedangkan pada zaman Romawi Kuno, pembicaraan tentang negara 

dipelopori oleh Polybius, Cicero, dan Seneca. Pada masa itu pembicaraan 

tentang bentuk negara bercampur dengan bentuk/sistem pemerintahan. 

Dan pembahasannya ditinjau secara ideal (filsafat). Umumnya mereka 

mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara menjadi tiga golongan, yakni 

monarki, aristokrasi, dan demokrasi (dengan berbagai eksesnya). 

Aristoteles memandang, sistem tersebut adalah sistem yang buruk. 

Meskipun demikian, Aristoteles memandang, bahwa Demokrasi adalah 

sistem terbaik dari yang buruk. Menurut Aristoteles, system yang baik 

adalah republik konstitusional.7  

Sedikit berbeda dengan zaman Yunani - Romawi Kuno, pada zaman 

pertengahan teori tentang bentuk negara umumnya hanya dibagi dalam 

dua bentuk, yakni Republik dan Monarki. Teori ini diperkenalkan oleh 

Niccolo Machiavelli dalam bukunya "Il Principe". Untuk menentukan 

apakah suatu negara termasuk sebagai negara republik atau monarki, 

maka oleh George Jellinek teori ini kemudian dikembangkan. Menurut 

Jellinek, bentuk negara dapat diketahui dari bagaimanakah terbentuknya 

kemauan negara. Apabila kemauan negara itu terbentuk atau tersusun di 

dalam jiwa atau badan seseorang secara individual, maka negara tersebut 

digolongkan sebagai negara monarki.  

Sedangkan apabila kemauan negara itu terbentuk atau tersusun 

berdasarkan kemauan banyak orang yang berbadan yuridis (dewan), maka 

negara tersebut digolongkan sebagai negara republik. Dikarenakan teori 

                                                        
7 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1983, hl. 62. 
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tersebut mengandung banyak kelemahan, maka teori ini kemudian 

dikembangkan lagi oleh Leon Duguit. Duguit berpendapat bahwa untuk 

membedakan antara negara republik dengan monarki dilihat dari cara atau 

sistem pengangkatan kepala negara. Apabila kepala negaranya ditunjuk 

atau diangkat berdasarkan pewarisan, maka negara tersebut digolongkan 

sebagai negara monarki. Sedangkan apabila kepala negaranya diangkat 

berdasarkan pemilihan yang melibatkan banyak orang (rakyat), maka 

negara tersebut digolongkan sebagai negara republik. 

Seperti sudah disinggung pada pembahasan terdahulu, secara 

garis besar sistem pemerintahan yang dilakukan pada Negara-negara 

demokrasi menganut system parlementer dan presidensil. Tulisan berikut 

akan menguraikan tentang kedua konsep system tersebut. 

 

A. Sistem Parlementer 

Pada prinsipnya, sistem pemerintahan parlementer 

meninitikberatkan pada hubungan antara organ negara pemegang 

kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan kelanjutan dari 

bentuk negara monarchi konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi 

oleh konstitusi. Menurut Arend Lijphart, perkembangan sistem parlementer 

pada umumnya melalui tiga fase. Pada awalnya, pemerintahan dipimpin 

oleh seorang raja, yang bertanggungjawab atas seluruh sistem politik atau 

sistem kenegaraan. Kemudian muncul sebuah Majelis yang menentang 

hegemoni raja. Terakhir majelis mengambil alih tanggungjawab atas 

pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, maka raja kehilangan 

sebagian besar kekuasaan tradisionalnya.8 

Dalam sistem ini Presiden, Raja atau Ratu berkedudukan sebagai 

Kepala Negara. Fungsi raja merupakan faktor stabilisasi jika terjadi 

                                                        
8 Arend Lijpart (Disadur oleh Ibrahim et.al), Sistem Pemerintahan Parlementer dan 
Presidensil, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 36. 
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perselisihan antara eksekutif dan legislative.9 Sistem ini mulai lahir pada 

abad ke 18 dan pertama kali di dilaksanakan oleh Kerajaan Britania Raya, 

kemudian banyak diikuti oleh Negara-negara jajahan Inggris, seperti 

Malaysia, India, dan lain-lain.10   

Setidaknya ada 4 ciri utama dari system parlementer yaitu : 

1. Kabinet yang dipimpin oleh pardana menteri dibentuk oleh atau 

berdasarkan kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang 

menguasai parlemen. 

2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen dan 

mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan 

anggota parlemen. 

3. Kabinet dengan ketuanya bertanggungjawab kepada parlemen. Jika 

cabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat 

mosi tidak percaya dari parlemen, maka cabinet atau beberapa 

orang daripadanya harus mengundurkan diri. 

4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkan kabinet, maka kepada Negara 

(Presiden atau raja) dengan saran nasehat perdana menteri dapat 

membubarkan parlemen.11 

Mohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, menyimpulan ciri-ciri 

terkait dengan sistem parlementer; Pertama, raja/ratu atau Presiden 

adalah sebagai Kepala Negara. Kepala Negara tidak tidak 

bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil kabinet; Kedua, 

eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif. Dan yang disebut eksekutif 

adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan kepada 

kepala Negara, manakala parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak 

percaya; Ketiga,dalam sistem dua partai yang ditunjuk sebagai pembentuk 

kabinet dan sekaligus sebagai Perdana Menteri aadalah ketua parpol yang 

                                                        
9 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta, 
2006. hal. 102. 
10 Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 59.  
11 Ibid, hal. 59-60 
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memenangkan pemilu. Sedangkan partai yang kalah akan berlaku sebagai 

pihak oposisi; Keempat, dalam system banyak partai formatur kabinet 

harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat 

dukungan kepercayaan parlemen; Kelima, apabila terjadi perselisihan 

antara kabinet dan parlemen, dan kepala Negara beranggapan kabinet 

berada pada pihak yang benar , maka kepala Negara akan membubarkan 

parlemen. Dan menjadi tanggungjawab kabinet untuk melaksanakan 

Pemilu. Sebagai akibatnya, apabila partai politik yang menguasai parlemen 

menang, maka kabinet akan terus memerintah dan sebaliknya jika oposisi 

yang menang, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan 

mandatanya dan partai politik yang menang akan membentuk kabinet 

baru.12 

Dalam sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif 

sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri 

kepada parlemen. Kabinet yang terbentuk merupakan cerminan dari 

kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Setiap kabinet yang 

dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara 

terbanyak dari parlemen.13 Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah 

atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh 

parlemen. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kabinet harus 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Eksekutif 

dalam sitem parlementer adalah kabinet, terdiri dari perdana menteri dan 

menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama 

kepada parlemen.  

Selain itu, dalam sistem parlementer terdapat pemisahan tegas 

antara kepala negara dan kepala pemerintahan (perdana menteri). 

Kedudukan kepala negara dalam sistem ini umumnya dijabat oleh raja atau 

kaisar atau presiden. Dan kedudukannya adalah khas serta mandiri, yang 

                                                        
12 Muhamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 
Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1976, hal. 176. 
13 Ibid, hl. 172.  
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tidak ada kaitan atau hubungannya dengan keberadaan kabinet. Kepala 

negara dalam sistem pemerintahan parlementer tidak berkedudukan 

sebagai kepala pemerintahan, sehingga segala kesalahan yang dilakukan 

kabinet (baik Perdana Menteri maupun para menteri) tidak dapat 

melibatkan kepala negara. Oleh karenanya seorang kepala negara tidak 

bisa dijatuhkan disebabkan kesalahan para menteri atau kabinet. Karena 

itu, kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala 

negara (The king can do no wrong). Pertanggungjawaban menteri kepada 

parlemen, bila tidak dapat diterima dan parlemen tidak mempercayai 

kabinet lagi, dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan. Dengan 

demikian, kabinet harus mengembalikan mandatnya kepada negara.14  

Dalam sistem parlementer, perdana menteri dan para menteri 

bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Kebijakan eksekutif 

dibicarakan secara ketat dengan parlemen. Dan begitu parlemen 

menyetujui kebijakan tersebut, semua lini di pemerintahan dan parlemen 

wajib mendukung habis pelaksanaan kebijakan tersebut. Bila mana tradisi 

ini dilaksanakan dengan menerapkan good governance, tidak melanggar 

hukum yang berlaku, serta dengan selalu memperhatikan kepentingan 

publik, sehingga karenanya tidak ada skandal-skandal memalukan terjadi, 

tidak akan ada alasan bahwa pemerintahan dalam sistem parlementer 

akan mudah jatuh bangun. Ini tentu membutuhkan kesabaran, perjalanan 

konvensi dan praktek ketatanegaraan panjang, komitmen politik yang 

tinggi, dan kematangan para eksekutif dan politikus.  

Pemerintahan parlementer, biasanya dibentuk setelah pemilu yang 

digelar selesai. Dengan usainya Pemilu, akan terlihat partai mana yang 

memperoleh kemenangan atau menguasai suara mayoritas di parlemen. 

Mereka yang mencapai suara mayoritas berhak membentuk cabinet, dan 

biasanya ketua partai otomatis menjadi perdana menteri. 

                                                        
14 http://hukumonline.com/detail.asp?id=8265&cl=Tajuk 

http://hukumonline.com/detail.asp?id=8265&cl=Tajuk
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Sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.  Kelebihan dari 

sistem ini adalah adanya penyesuaian antara pihak eksekutif dan 

legislative dapat mudah tercapai. Kelemahannya adalah kabinet atau 

pemerintahan tidak stabil, karena sering dijatuhkan oleh parlemen.15 

Pergantian kabinet yang terlalu sering mengakibatkan program-program 

pemerintah sering mengalami kemacetan dan kegagalan.16 Kesulitan yang 

lain, suatu Negara sulit untuk membentuk suatu kabinet seandainya tidak 

menganut dua partai. Dengan multipartai, maka kepala Negara harus 

membicarakannya dengan partai-partai yang memiliki wakil di parlemen.17 

 

B. Sistem Presidensil 

Sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan 

pada konsep triaspolitika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga-

negara harus bekerja. Dipilihnya sistem presidensil di Amerika adalah 

karena adanya kebencian masyarakat Amerika terhadap pemerintahan 

raja Goerge III, sehingga mereka menolak membentuk monarchi, dan 

untuk mewujudkan kemerdekaan dari pengaruh Inggris, Amerika memilih 

mengikuti jejak Montesquieu dengan memisahkan cabang kekuasaan, 

sehingga tidak akan ada satu kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang 

lain.18 Berdasarkan sistem ini ada pemisahan yang tegas antara cabang 

kekuasaan, khususnya antara fungsi-fungsi eksekutif dan legislatif. Antara 

keduanya tidak ada hubungan pertanggungjawaban, sehingga tidak bisa 

                                                        
15 Perancis menjadi satu contoh dimana umur kabinet tidak panjang. Begitu pula 
pengalaman di Indonesia, di era parlementer. 
16 RG Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hal. 
46. 
17 Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, 
CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 78. 
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit, hl. 177. 
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saling menjatuhkan/membubarkan. Badan eksekutif maupun legislatif 

bertanggungjawab kepada rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat.19 

Dalam sistem presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan 

dipegang langsung oleh presiden. Dalam sistem ini kedudukan eksekutif 

tidak tergantung kepada parlemen, karena dasar  hukum dari kekuasaan 

eksekutif berada pada rakyat pemilih. Sebagai kepala eksekutif presiden 

menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya 

masing-masing, dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. 

Karena pembentukan kabinet tidak tergantung dan tidak memerlukan 

dukungan kepercayaan dari parlemen, maka para menteri tidak bisa 

dihentikan oleh parlemen.20  

Kekuasaan membuat undang-undang berada pada kongres 

(parlemen), sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-

undang yang dibuat. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden dan 

pemimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggung jawab 

kepada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai 

kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. 

Douglas V. Verney, mencoba mengemukakan sebelas proposisi 

mengenai sistem pemerintah presidensial.21 

Pertama, Majelis tetap sebagai majelis saja. Dalam teori sistem 

pemerintahan, terdapat tiga fase kekuasaan pemerintahan, meskipun 

peralihan dari fase satu ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pada 

awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung 

jawab atas seluruh sistem politik atau sistem kenegaraan. Kemudian 

muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. 

Terakhir, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan 

                                                        
19 Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberty, Jogjakarta, 
1993, hal. 81 
20 http://hukumonline.com/detail.asp?id=8265&cl=Tajuk 
21 http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian9/ 

http://hukumonline.com/detail.asp?id=8265&cl=Tajuk
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dengan bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian 

besar kekuasaan tradisionalnya. Ketiga fase ini merupakan pola yang 

pernah muncul di Inggris. Konsep sistem pemerintahan presidensial 

menuntut agar majelis tetap terpisah seperti dalam fase kedua sistem 

pemerintahan, dengan menghapuskan monarki dan mengganti raja dan 

pemerintahannya dengan seorang presiden dan majelis tetap sebagai 

majelis yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan presiden.  

Kedua, Eksekutif tidak dibagi, melainkan hanya ada seorang 

presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat 

majelis dipilih. Penetapan eksekutif yang terpisah dimungkinkan karena 

eksekutif tidak terbagi sebagaimana yang terjadi dalam sistem 

parlementer. Presiden dipilih untuk masa jabatan yang pasti, hal ini 

mencegah majelis memaksa pengunduran dirinya, kecuali dengan tuduhan 

pelanggaran yang serius, dan sekaligus menuntut presiden untuk bersedia 

dipilih kembali melalui pemilihan umum jika ia ingin terus memegang 

jabatannya, namun sebaiknya masa jabatan presiden ini dibatasi pada 

beberapa kali masa jabatan. Hal yang juga penting adalah pemilihan 

presiden pada saat bersamaan dengan pemilihan majelis, mekanisme ini 

akan menghubungkan dua cabang pemerintahan, mendorong persatuan 

partai dan memperjelas berbagai masalah. 

Ketiga, Kepala pemerintahan adalah kepala negara. Jika dalam 

monarki praparlementer kepala negara juga merupakan kepala 

pemerintahan, maka dalam sistem presidensial kepala pemerintahan 

menjabat sebagai kepala negara. Ini merupakan satu perbedaan penting 

karena perbedaan ini menarik perhatian ke arah kedudukan yang terbatas 

dan keadaan di seputar jabatan presiden. Presiden mempunyai sedikit 

konsekuensi hingga ia dipilih sebagai pemimpin politik oleh para 

pemilihnya dan ia tidak lagi memegang kekuasaan apapun setelah masa 

jabatannya berakhir. Aspek seremonial dari kedudukannya sebagai kepala 

negara hanya mencerminkan prestise politiknya. 
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Keempat, Presiden mengangkat kepala departemen yang 

merupakan bawahannya. Perdana menteri dalam sistem pemerintahan 

parlementer mengangkat menteri-menteri yang merupakan rekan-

rekannya di parlemen untuk bersama-sama membentuk pemerintahan. 

Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden 

mengangkat menteri-menteri untuk dijadikan kepala departemen eksekutif 

di bawahnya. Dalam aturan formal yang berlaku di Amerika Serikat dan 

Filipina, pengangkatan menteri oleh presiden harus mendapatkan 

persetujuan dari majelis atau salah satu organnya (di Amerika Serikat 

adalah Senat dan di Filipina adalah Komisi Pengangkatan), sehingga 

pemilihan oleh presiden terbatas pada orang-orang yang disetujui oleh 

badan itu. Hal ini menghindarkan presiden untuk mengangkat orang-orang 

yang diragukan kapabilitas pribadinya.  

Kelima, Presiden adalah eksekutif tunggal. Dalam sistem 

pemerintah presidensial, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu 

orang, yakni presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer 

yang bersifat kolektif, perdana menteri berkedudukan setara dengan 

menteri-menteri lainnya. 

Keenam, Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan 

pemerintah dan sebaliknya. Dalam konvensi atau aturan parlementer 

negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kecuali 

Belanda dan Norwegia, seseorang dibolehkan untuk menduduki jabatan 

eksekutif dan legislatif sekaligus. Dalam sistem pemrintahan presidensial, 

orang yang sama tidak boleh menduduki dua jabatan tersebut. 

Ketujuh, Eksekutif bertanggung jawab kepada konstistusi. Sistem 

pemerintahan presidensial menuntut presiden untuk bertanggung jawab 

kepada konstistusi, bukan kepada majelis sebagaimana dalam sistem 

parlementer. Biasanya majelis meminta presiden bertanggung jawab 

kepada konstitusi melalui proses dakwaan berat atau mosi tidak percaya, 
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namun hal ini tidak berarti ia bertanggung jawab kepada majelis seperti 

dalam pengertian parlementer. Dakwaan ini menuntut kepatuhan hukum 

dan sangat berbeda dengan pelaksanaan kontrol politik atas tindakan 

presiden.  

Kedelapan, Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa 

majelis. Majelis dalam sistem presidensial tidak dapat memberhentikan 

presiden, begitu pula sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan 

majelis dan oleh karena itu mereka juga tidak dapat saling memaksa. Hal 

ini, menurut pendukung sistem presidensial, merupakan keadaan yang 

mendukung mekanisme check and balance agar berjalan secara optimal. 

Kesembilan, majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian 

pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif 

seperti dalam sebuah parlementer. Sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, dalam sistem presidensial terlihat seperti ada kecenderungan tidak 

adanya lembaga yang dominan atas lembaga lain, karena presiden dan 

majelis sama-sama independen. Namun dalam praktek ada hal-hal yang 

justru memperlihatkan bahwa majelis berkedudukan lebih tinggi dari 

lembaga-lembaga lain termasuk lembaga yudikatif. Salah satu contohnya 

adalah bahwa majelis dengan dasar UUD dapat menjatuhkan hukuman 

kepada presiden dalam proses dakwaan berat. Contoh lainnya adalah 

kekuasaan mejelis untuk mengubah UUD menempatkan majelis sebagai 

lembaga yang dapat berbuat apa saja dalam mengatur kekuasaan 

lembaga-lembaga lain dalam negara. Dalam sistem parlementer, konstitusi 

harus diubah dengan persetujuan pemerintah dan parlemen, sedangkan 

dalam sistem presidensial majelis dapat merubah UUD tanpa persetujuan 

presiden. 

Kesepuluh, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para 

pemilih. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih oleh 

rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, sedangkan 
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perdana menteri dalam sistem parlementer dipilih oleh badan legislatif. 

Konsekuensi dari sistem ini adalah presiden akan merasa lebih kuat 

kedudukannya dari pada para wakil rakyat, karena ia dipilih oleh seluruh 

rakyat sedangkan para wakil rakyat dipilih oleh sebagian rakyat. Di 

beberapa negara Amerika Latin dan Perancis di masa de Gaulle, presiden 

dapat melangkah lebih jauh dari batas kekuasaannya dengan 

menggunakan alasan ini. 

Kesebelas, Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. 

Apabila dalam sistem parlementer kegiatan politik bertumpu pada 

parlemen, maka dalam sistem presidensial tidak ada lembaga yang 

menjadi konsentrasi kekuasaan, karena pada kenyataannya kekuasaan 

menjadi terbagi dan masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang 

dikontrol oleh lembaga lainnya. 

Kelebihan dari system ini adalah pemerintah untuk jangka waktu 

yang ditentukan akan stabil. Sedangkan kelemahannya adalah 

kemungkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara menurut 

eksekutif bias berbeda dengan pendapat legislative.22  

Perbandingan Antara Sistem Parlementer dan Presidensil 

Aspek Sistem 

Presidensiil Parlementer 

Hubungan 
kelembagaan 

- Terdapat pemisahan 
kekuasaan eksekutif dan 
legislatif. Namun tak ada 

pemisahan antara jabatan 
kepala negara dan kepala 

pemerintahan. 

- Eksekutif dipegang oleh 
presiden sebagai kepala 

pemerintahan yang sekaligus 
adalah kepala negara. 

Kekuasaan legislatif berada di 
Parleman. Eksekutif dan 

- Terdapat pemisahan antara 
kepala negara dan kepala 

pemerintahan. Namun tak ada 
pemisahan antara kekusaan 

eksekutif dan legislatif. 

- Baik eksekutif maupun 
legislatif berada di parlemen. 

Jajaran eksekutif adalah 
anggota parlemen. Karenanya 
sistem ini disebut parlementer. 

- Kepala pemerintahan adalah 
pimpinan kekuatan mayoritas di 

                                                        
22 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit, hal. 178. 
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legislatif memiliki kekuasaan 
terpisah yang seimbang. 

- Sebutan bagi kepala 
pemerintahan yang sekaligus 

kepala negara adalah presiden. 
Karenanya sistem ini disebut 

presidensiil. 

parlemen. Kepala negara 
hanya memiliki kekuasaan 

simbolik di luar eksekutif dan 
legislatif. 

- Sebutan kepala 
pemerintahan: perdana menteri 

atau prime minister. Sebutan 
kepala negara: presiden, raja, 

ratu, gubernur jenderal, dll. 

Pola rekrutmen - Tak ada tumpang-tindih 
personal antara lembaga 
eksekutif dan legislatif. 

- Anggota legislatif dipilih 
langsung lewat pemilihan 

umum. 

- Pimpinan eksekutif (yakni 
presiden dan wakil presiden) 

dipilih langsung melalui 
pemilihan umum. 

- Jajaran eksekutif lini kedua 
(yakni para menteri) diangkat 

oleh presiden. 

- Terdapat tumpang-tindih 
personal antara eksekutif dan 

legislatif. 

- Anggota legislatif dipilih 
langsung lewat pemilihan 

umum. 

- Partai dengan kursi mayoritas 
di parlemen membentuk 

pemerintahan. Pimpinan partai 
ini menjadi perdana menteri. 

- Anggota parlemen dari partai 
mayoritas itu menjadi menteri-

menteri. 

Pola 
pengawasan 

dan 
pertanggung-

jawaban 

- Terdapat mekanisme checks-
and-balances antara eksekutif 

dan legislatif. 

- Legislatif menyusun 
perundangan, namun 

memerlukan pelaksanaan oleh 
eksekutif. 

- Eksekutif bisa mem-veto 
kebijakan legislatif, atau 

menolak untuk melaksanakan 
perundangan, namun legislatif 

memiliki hak utk meng-impeach 
eksekutif. 

- Presiden sebagai pimpinan 
eksekutif memiliki hak untuk 
mengangkat pejabat negara, 

namun memerlukan persetujuan 
legislatif. 

- Legislatif tak bisa 
memberhentikan presiden, dan 
presiden tak bisa membubarkan 

legislatif. 

- Terdapat mekanisme 
pemerintah-oposisi dalam 

legislatif. 

- Partai kekuatan kedua di 
parlemen membentuk oposisi. 

Pimpinan partai ini menjadi 
ketua oposisi, anggota-anggota 
partai lainnya menjadi anggota 

kabinet bayangan sehingga 
disebut pula sebagai menteri-

menteri bayangan. 

- Kebijakan pemerintah 
diperdebatkan di parlemen 

dengan pihak oposisi sesuai 
dengan lingkup masing-masing 
(misal: perdana menteri dengan 

pimpinan oposisi, menteri 
keuangan dengan menteri 

keuangan bayangan). 

- Legislatif dapat membubarkan 
pemerintahan dengan mosi 

tidak percaya, dan 
mendesakkan pemilu untuk 
memilih anggota parlemen 

baru. 
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C. Sistem Quasi Parlementer dan Quasi Presidensil23 

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berada di antara sistem 

presidensial dan sistem parlementer disebut oleh Maurice Duverger 

dengan sistem "semi-presidensial" sedangkan Jean Blondel 

menggolongkan sistem ini ke dalam sistem pemerintahan yang ia sebut 

"kepemimpinan rangkap". Selain Perancis, negara-negara yang 

digolongkan dalam sistem ini adalah Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, 

Islandia, Portugal melalui UUD 1975, Sri Langka melalui UUD 1978, dan 

sistem yang berlaku di Jerman dari tahun 1919 hingga 1933 di bawah 

Republik Weimar. Sistem ini oleh para pendukungnya dinyatakan sebagai 

sistem yang menyatukan keuntungan-keuntungan dari sistem presidensial 

dan parlementer murni. Sistem ini diduga oleh Lijphart memiliki daya tarik 

yang besar khususnya di dalam pemerintahan presidensial di mana 

ketidakpuasan terhadap presidensialisme terus tumbuh. 

Konsep-konsep dan karakteristik sistem semi-presidensial hanya 

dapat didefinisikan dalam isi UUD yang menganutnya. Sebuah rejim politik 

oleh Duverger dianggap sebagai semi-presidensial jika UUD yang 

menetapkannya menyatukan tiga unsur, yaitu (1) presiden republik dipilih 

melalui hak pilih universal/ umum; (2) ia memiliki kekuasaan yang cukup 

besar; dan (3) ia memiliki lawan politik, namun seorang perdana menteri 

atau para menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan 

dapat tetap memegang jabatan seandainya parlemen tidak menunjukkan 

oposisi kepada mereka. Duverger mengemukakan kriteria-kriteria tersebut 

dalam rangka analisisnya terhadap tujuh negara yang menganut sistem 

semi-presidensial, yaitu negara-negara tersebut di atas minus Argentina 

dan Sri Langka.  

                                                        
23 http://www.transparansi.or.id/kajian/ 
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Sebagaimana yang ditemukan oleh Duverger, semua UUD yang 

menetapkan pemerintahan semi-presidensial tampak relatif homogen dan 

semua UUD itu memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok dalam 

hal kekuasaan kepala negara. Dalam prakteknya kekuasaan kepala 

negara di antara negara-negara penganut sistem ini memiliki keragaman 

tingkat kekuasaannya. Analisis Duverger terhadap praktek negara-negara 

tersebut memperlihatkan bahwa di tiga negara yaitu Austria, Irlandia dan 

Islandia, presiden hanya merupakan boneka, di satu negara yaitu Perancis, 

presiden sangat berkuasa, di tiga negara lain sisanya presiden berbagi 

kekuasaan dengan perdana menteri.  

UUD Austria, Irlandia dan Islandia menetapkan sistem 

pemerintahan semi-presidensial, sedang praktek politiknya adalah 

parlementer. Meskipun dipilih secara umum dan diberikan kekuasaan 

pribadi oleh undang-undang, kepala negara di setiap negara ini biasanya 

bertindak seperti presiden Italia atau seperti Ratu Inggris. Fungsi-fungsi 

yang dijalankan dalam hal ini adalah mengesahkan semua keputusan yang 

diajukan oleh pemerintah, dan hak prerogatifnya hanya memilih perdana 

menteri selama pemilihannya itu tidak ditentukan oleh hasil pemilu. 

Setelah diubah pada tahun 1962, UUD Perancis 1958 tidak 

memberikan kekuasaan pribadi yang besar kepada presiden republik, 

kecuali dalam pasal 16 UUD itu yang mengijinkan presiden menjadi 

seorang diktator sementara dalam keadaan luar biasa. Terlepas dari pasal 

16 ini, Presiden Republik Perancis dapat membuat berbagai keputusan 

tanpa harus ditandatangani oleh Perdana Menteri dan tanpa persetujuan 

pemerintah atau mayoritas parlemen dalam empat hal saja, yaitu (1) 

membubarkan Majelis Nasional; (2) menunjukkan undang-undang atau 

komitmen internasional yang ia nilai bertentangan dengan UUD kepada 

Dewan Konstitusional; (3) mengangkat tiga anggota dan kedua (sic!) 

Dewan Konstitusional setelah masa jabatan pendahulu mereka berakhir; 

dan (4) menyampaikan berbagai pesan kepada parlemen.  
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Kekuasaan presiden lainnya di Republik Perancis adalah dimilikinya 

hak veto dalam hal ordonansi dan dekrit yang dibahas di Dewan Menteri. 

Ordonansi adalah naskah yang mengandung kekuatan hukum yang 

disetujui oleh pemerintah dan harus dilaksanakan secara penuh melalui 

undang-undang. Sementara dekrit menyangkut pengangkatan para 

pejabat senior, Penasehat Negara, dan Penasehat di Badan Pemeriksa 

Keuangan, gubernur, duta besar, jenderal, rektor dan para administratur 

pusat. Dyverger dalam hal ini mencatat bahwa kekuasaan utama Presiden 

Republik Perancis memiliki karakter yang tidak tertentu. Mayoritas dari 

kekuasaan tersebut bukan merupakan kekuasaan keputusan. Kekuasaan-

kekuasaan itu hanya cenderung menghambat suatu keputusan untuk dikaji 

secara matang atau untuk menyerahkan keputusannya kepada rakyat 

Perancis (dalam hal ini pembubabaran parlemen, referendum). 

Dalam prakteknya, Presiden Perancis menggunakan kekuasaan 

jauh lebih besar. Dimulai sejak pemerintahan Jenderal de Gaulle tahun 

1964 dan kemudian diikuti oleh para penggantinya, kekuasaan presiden 

telah berubah menjadi kekuasaan sebagai kepala eksekutif tertinggi dan 

kepala pemerintahan yang sebenarnya. Para presiden tersebut 

menjalankan langsung kekuasaan prerogatif presiden dan menjalankan 

secara tidak langsung kekuasaan prerogatif perdana menteri. Dominasi 

tersebut disebabkan penafsiran de Gaulle yang membingungkan atas UUD 

dengan menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tidak terbagi 

diserahkan sepenuhnya kepaada rakyat yang telah memilihnya, bahwa 

tidak ada kekuasaan yang tidak diberikan dan tidak dipegang oleh presiden 

dan presiden berkewajiban menyesuaikan kedudukannya yang tertinggi ini 

dengan kedudukan pejabat-pejabat lain. Hal ini menyebabkan kedudukan 

Majelis Nasional yang juga dipilih oleh rakyat dan seharusnya menjadi 

pusat kedaulatan rakyat menjadi terabaikan dan kekuasaan negara 

kemudian mengarah pada pemusatan ke satu orang, yakni presiden. 
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Kekuasaan presiden yang besar di Republik Perancis ini kemudian 

mengalami fase pergeseran dari pola presidensial ke parlementer ketika 

Presiden Francois Mitterand kehilangan suaranya di parlemen dan 

terpaksa mengangkat lawan politiknya yang utama, Jacques Chirac untuk 

menduduki jabatan perdana menteri. Chirac menjadi kepala pemerintahan, 

kekuasaan Mitterand berkurang dan hanya memegang peranan khusus 

dalam politik luar negeri, periode ini oleh Lijphart disebut dengan periode 

"kohabitasi" (pemerintah gabungan).  

Konstitusi-konstitusi Republik Weimar, Finlandia dan Portugal serta 

pelaksanaannya dalam praktek, oleh Duverger dinyatakan berjalan dalam 

arti yang sesungguhnya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan 

kekuasaan perdana menteri sebagai eksekutif berada dalam kedudukan 

yang seimbang. Ini berbeda dengan kekuasaan presiden pada tiga negara 

yang telah diuraikan sebelumnya yang hanya membatasi kekuasaan 

presiden pada fungsi-fungsi simbolik. Selain itu, konstitusi ketiga negara 

tersebut juga berbeda dengan Perancis yang mendudukkan perdana 

menteri sebagai kepala staf di bawah presiden (sebelum masa kohabitasi). 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

presiden dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern 

ternyata tidak mudah untuk dipetakan dan dianalisis secara sederhana, 

apalagi untuk mengklasifikasikannya sesuai dengan ketentuan baku 

mengenai hak dan wewenang yang ada pada presiden, sebagai kepala 

negara ataupun kepala pemerintahan. Hal ini disebabkan karena memang 

tidak ada konsep baku yang mengatur tentang kekuasaan presiden dalam 

suatu negara. Semuanya tergantung dari konstitusi dan praktek politik yang 

terbentuk di negara tersebut. Khusus untuk kepala negara dalam 

perkembangan praktek-praktek kenegaraan modern, fungsi-fungsinya 

tidak lagi hanya dapat dikatakan sebagai simbolis belaka. Kekuasaan 

kepala negara hanya dapat disederhanakan menjadi kekuasaan tertinggi 
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dalam negara, tapi dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut berbeda-

beda, baik dari jenisnya maupun tingkat kekuasaannya. 

Di antara kedua sistem yang sangat berbeda itu, tentu selalu ada 

sistem gabungan yang mengambil sebagian mekanisme presidensialisme, 

dan sebagian mekanisme parlementarianism. Jerman adalah contoh 

negara yang menerapkan semi-parlementarianisme, dimana pimpinan 

eksekutif dipilih dari kekuatan mayoritas di parlemen (jadi seperti sistem 

parlementer) namun ia menyusun kabinet sendiri dengan anggota yang tak 

harus dari dalam parlemen. Ia bertanggung-jawab kepada parlemen, 

namun tak bisa begitu saja diberhentikan oleh parlemen. Pimpinan 

eksekutif ini memegang kekuasaan pemerintahan, yang terpisah dari 

kekuasaan kepala negara yang berada di tangan presiden. 

Sistem gabungan lain dapat ditemui di Prancis, dimana presiden 

dan anggota parlemen dipilih secara terpisah (jadi menerapkan mekanisme 

presidensiil). Namun presiden hanya menduduki jabatan kepala negara. 

Dia lah yang kemudian akan mengangkat perdana menteri selaku kepala 

pemerintahan, serta mengangkat para menteri anggota kabinet. Parlemen 

tidak bisa memberhentikan presiden, namun bisa membubarkan kabinet 

dan memberhentikan perdana menteri. Sementara itu presiden bisa 

membubarkan dewan perwakilan rakyat, namun tidak bisa membubarkan 

senat. 

 

D. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Bebarapa Negara 

 

1. Belanda24 

Timbulnya sistem perlamen di negeri Belanda sekitar tahun 1866-

1868 ketika terjadi perselisihan terus menerus antara raja dan parlemen. 

                                                        
24 Moch. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit, hal. 172 
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Kabinet pada waktu  itu dipimpin oleh Van Zuylen dan Heemskerk, dimana 

pemerintah akhirnya mengundurkan diri. Sejak saat itu terjadi perselisihan 

antara pemerintah dan parlemen, raja tidak akan mempertahankan 

menterinya sehingga kabinet harus bubar. Setelah peristiwa ini, lahirlah 

Belanda dengan sistem parlementer yang tidak diatur dalam UUD. 

Eksistensi system parlementer di negeri ini berdasarkan konvensi 

(kebiasaan) dalam hukum tata Negara. 

Sebelumnya, sekitar tahun 1848, konstitusi Belanda memberikan 

hak kepada raja untuk untuk membubarkan salah satu atau kedua kamar 

dari Staten-Genaral, jika raja menganggap sebagian besar dari anggota 

telah berbeda pandangan dengan keyakinan rakyat. Seringkali terjadi, 

karena adanya pertentangan antara pemerintah dan parlemen, menteri 

dipertahankan oleh raja dan parlemen di bubarkan untuk dalam waktu 

tertentu, sehingga digelar Pemilu.  

 

2. Inggris25 

Dalam struktur ketatanegaraan Inggris, Eksekutif terdiri dari raja 

sebagai bagian dari eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, serta 20 

menteri yang bekerja atas asas tanggungjawab menteri. Kekuasaan raja 

bersifat simbolik, sedangkan kekuasaan sebenarnya berada ditangan 

perdana menteri yang memimpin para menteri. 

Inggris merupakan Negara yang terkenal sebagai asal dari asas 

tanggungjawab menteri, walaupun Negara tersebut hanya berdasarkan 

pada konvensi. Prinsipnya adalah, menteri ataupun seluruh kabinet yang 

tidak lagi memperoleh kepercayaan dari legislative harus meletakkan 

jabatannya. Sehingga, masa hidup dari seuatu kabinet sangat tergantung 

dari dukungan yang ada di parlemen. Ada perbedaan antara Inggris 

dengan Negara parlementer, dimana perdana menteri sewaktu-waktu 

                                                        
25 Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 213-214  
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dapat mengadakan Pemilu baru sebelum masa jabatan Parlemen berakhir. 

Secara formal, raja yang membubarkan parlemen dan menginstruksikan 

Pemilu, padahal keputusan tersebut berasal dari saran Perdana Menteri. 

Keadaan ini dapat dipergunakan Perdana Menteri, pada saat 

parlemen mengajukan mosi tidak percaya dan seharusnya melepaskan 

jabatan. Perdana Menteri dapat menolak putusan Parlemen dan 

menyerahkan kepada rakyat melalui Pemilu. Wewenang ini memang 

terbukti memperkuat posisi Perdana Menteri di hadapan Parlemen. 

Selain itu, ada beberapa factor yang menguntungkan posisi 

Perdana Menteri yaitu adanya dua partai politik yang mayoritas partai 

konservatif dan partai buruh. Dengan demikian, partai yang menang dapat 

memperoleh dukungan mayoritas dari Parlemen dan partai yang kalah 

menjadi oposisi. Berdasarkan penjabaran diatas, Perdana Menteri memiliki 

wewenang yang cukup besar yaitu; (1) memimpin cabinet yang aggotanya 

dipilih sendiri, (2) membimbing Mejelis Rendah, (3) menjadi penghubung 

dengan raja, dan (4) memimpin partai mayoritas. 

 

3. Perancis26 

Sistem di Perancis selalu mengalami perkembangan, dan beberapa 

mengalami perubahan. Perancis merupakan suatu Negara yang tidak 

memiliki satu atau dua partai dominan, sehingga untuk membentuk 

pemerintahan selalu berdasarkan koalisi. Badan eksekutif terdiri dari 

seorang Presiden yang memiliki wewenang terbatas, serta menteri-menteri 

yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kedudukan menteri tidak 

boleh dirangkap dengan jabatan di parlemen. Pada perkembangannya, 

Perancis menjadi Negara yang tidak stabil, karena seringnya pemerintahan 

memperoleh mosi tidak percaya dari parlemen.  

                                                        
26 Ibid, hal. 212-213. 
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Belajar dari pengalaman kegagalan system pemerintahan perancis, 

maka Presiden de Gaulle pada tahun 1958 berhasil memprakarsai suatu 

UUD baru yang memperkuat badan eksekutif, baik Presiden maupun 

cabinet. Dengan demikian, system ini lebih mengarah ke system 

presidensil. Kedudukan Presiden semakin kuat, karena tidak lagi dipilih 

oleh anggota parlemen, tetapi dipilih oleh suatu majelis pemilihan yang 

terdiri dari 80.000 orang dan pada tahun 1962 kemudian Presiden dipilih 

langsung oleh rakyat. Masa jabatan Presiden dibatasi untuk masa waktu 7 

tahun dan kekuasaannya diperkuat pada masa darurat dengan diberikan 

wewenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengatasi krisis.  

Seandainya timbul permasalahan antara kabinet dan badan 

legislative, Presiden  dapat membubarkan Legislatif. UU yang telah 

disetujui oleh badan legislative tetapi tidak disetujui oleh Presiden, dapat 

diajukan langsung kepada rakyat melalui referendum atau dapat meminta 

pertimbangan dari Majelis Konstitusional. Lembaga ini mempunyai 

wewenang untuk menyatakan suatu UU tidak sesuai dengan UUD. 

 

4. India27 

Sistem ketatanegaraan di India mirip dengan Ingris dan system 

pemerintahan yang dianut adalah cabinet government (pemerintahan 

parlementer). Badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara 

dan Menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden dipilih 

untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota badan legislative baik dipusat 

maupun Negara-negara bagian. Sistem parlementer ini dapat berjalan 

efektif semasa hidupnya Perdana Menteri Nehru dan selama Partai 

Kongres menguasai kehidupan politik. 

                                                        
27 Ibid, hal. 215. 
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Sesudah pemilihan umum 1967 dominasi partai kongres berkurang. 

Tetapi dalam pemilu 1971 Ny. Indira Ghandi berhasil memperoleh 

mayoritas jumlah kursi dalam Majelis Rendah. Namun demikian, Indira 

Ghandi tetapi mendapatkan tantangan dari banyak pihak. Pada Juni 1975 

Indira Ghandi terpaksa menyatakan keadaan darurat dan sejak itu 

pemerintah India mengadakan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan 

politik. 

   

5. Amerika28 

Dalam system Amerika, badan eksekutif terdiri dari Presiden 

beserta menteri-menteri yang menjadi pembantunya. Presiden dianggap 

sebagai Chief Executive. Sesuai dengan asas Triaspolitika klasik, Presiden 

sama sekali terpisah dari badan legislative dan tidak boleh mempengaruhi 

penyelenggaraan wewenang dari Congres (parlemen). Selama 

melaksanakan jabatannya 4 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 8 tahun 

(jika terpilih) tidak dapat dijatuhkan oleh Congres dan sebaliknya, Presiden 

juga tidak memiliki wewenang membubarkan Parlemen.  

Presiden dapat mempengaruhi Congress melalui pidato 

kenegaraan yang disampaikan setiap tahun pada pembukaan sidang baru, 

dimana Presiden mengajukan rencana kerja dan anggaran belanja. Selain 

itu, mayoritas RUU disiapkan oleh pemerintah dan dajukan dalam 

Congress melalui perantara anggota separtai yang ada di Congress. 

Kekuasaan Presiden terletak pada kewenangannya untuk memveto 

suatu RUU yang telah diterima baik oleh Congress, dengan menola untuk 

mendatanganinya. Apabila Congress setuju dengan Veto Presiden, maka 

RUU tersebut akan dibahas kembali, dan sendainya RUU diterima oleh 

mayoritas 2/3 dalam Majelis, maka Veto Presiden dianggap batal. 

                                                        
28 Ibid, hal. 216 
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Untuk mewujudkan checks and balances, Presiden diberi 

wewenang untuk mengangkat para menteri, tetapi untuk mengangkat 

beberapa pejabat tinggi seperti hakim, duta besar harus dengan 

persetujuan Senat. Begitu pula perjanjian internasional yang telah 

ditandatangani Presiden dan seandainya senat tidak setuju, otomatis 

perkjanjian tersebut batal. Dalam memilih menteri, Presiden diberikan 

otoritas dan tidak terbatas dari orang separtainya. Presiden juga dapat 

menunjuk penasehat presiden, tanpa persetujuan Menteri. Bahkan 

terkadang posisi penasehat lebih berpengaruh dibandingkan menteri.  

  



29 
 

BAB III 

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

 

A. Perkembangan Sistem Pemerintahan di Indonesia 

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, semenjak Proklamasi, 

Indonesia telahh memberlakukan beberapa konstitusi yaitu Konstitusi RIS, 

UUDS dan UUD 1945 (sebelum perubahan). Setiap konstitusi yang 

diberlakukan, juga mengatur system pemerintahan yang berbeda antara 

konstitusi satu dengan konstitusi yang lain.  

Sebelum perubahan UUD 1945, konstitusi menganut system 

Presidensil. Hal itu dapat dilihat dari pasal 4 ayat (1) yaitu “Presiden 

Republik Indoensia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". 

Dalam penjelasan disebutkan, bahwa Presiden ialah penyelenggara 

pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah majelis. Dalam menjalankan 

pemerinahan Negara kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan 

Presiden dan Presiden tidak bertanggungjawab kepada DewanPerwakilan 

Rakyat. Selain itu, menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR. Presiden 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Kedudukan 

menteri tidak tergantung kepada DPR, tetapi kepada Presiden. 

Namun, dilihat dari pasal 5 ayat (1) dalam hubungannya dengan 

pasal 21 ayat (2) UUD '45 tidak sepenuhnya menganut sistem 

pemerintahan presidensil. Karena menurut pasal tersebut, Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama membuat undang-

undang. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensil di Indonesia 

bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran Trias Politika. 

Pertanggungjawaban presiden kepada MPR mengandung ciri-ciri 

parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris pelaksana 

GBHN menunjukkan supremasi dari parlemen (Parliamentary Supremacy). 
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Karena itu MPR berwenang mengangkat dan mengesahkan suatu 

pemerintah (eksekutif) dan sekaligus memberhentikan pemerintah yang 

diangkatnya itu apabila menyimpang dari garis besar kebijaksanaan yang 

telah ditetapkannya.  

Walaupun konstitusi secara tegas menganut sistem presidensil, 

dalam implementasinya UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan 

sepenuhnya, baik pada kurun waktu 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 

Desember 1949 maupun pada masa konstitusi RIS. Berdasar usul Badan 

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), pada tanggal 11 

November 1945 yang kemudian disetujui oleh Presiden, maka pada 

tanggal 14 November 1945 sistem kabinet presidensil diganti dengan 

kabinet parlementer.29  

Sejak maklumat  ini dikeluarkan, kekuasaan pemerintah dipegang 

oleh Perdana Menteri sebagai pemimpin cabinet dan menteri sebagi 

anggota cabinet. Perdana Menterti bertanggungjawab kepada KNIP yang 

berfungsi sebagai DPR. Setelah maklumat ini, maka Menteri tidak 

bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana ditentukan oleh 

Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan yang semula di 

tangan satu orang kemudian menjadi dua yaitu Presiden RI dan Perdana 

Menteri. Konsekwensinya, jika cabinet tidak memperoleh dukungan dari 

KNIP (DPR) maka cabinet/menteri meletakkan jabatan, hal ini 

mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. 

Kabinet parlementer ini pada tanggal 29 Januari 1948 berubah lagi 

menjadi kabinet Presidensil dengan adanya maklumat Presiden Nomor 3 

                                                        
29 Salah satu contoh perubahan system ini adalah dalam peraturan perundang-
undangan. Sebelum dikeluarkan maklumat, UU atau Peraturan Pemerintah hanya ada 
dua tanda tangan yaitu Presiden dan Sekretaris Negara, tetapi setelah maklumat selalu 
ada tambahan tanda tangan menteri yang bersangkutan. Lihat lebih lanjut dalam 
Rusminah, Op.Cit, hal. 57-61. 
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Tahun 1948 tentang Pembentukan Presidensial Kabinet. Pimpinan kabinet 

dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. 

Menurut Konstitusi RIS, sistem yang dianut adalah sistem 

parlementer. Pada pasal 118 konstitusi ini menentukan, bahwa Presiden 

tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, menteri-menteri bertanggungjawab 

atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk 

seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 

Adanya  ketentuan ini menegaskan, bahwa Indonesia Serikat 

memberlakukan pertanggungjawaban menteri-manteri lazimnya berlaku 

dalam system parlementer. Namun pada ketentuan lain yaitu pasal 122 

Konstitusi RIS menentukan, bahwa DPR tidak dapat memaksa kabinet 

atau masing-masing menteri untuk meletakkan jabbatannya. Dengan 

konstruksi demikian, dapat dikatakan bahwa Konstitusi RIS tidak 

sepenuhnya menganut system parlementer (parlementer tidak murni). 

Konstitusi RIS tidak berumur panjang dan akhirnya digantikan oleh 

UUDS. Walaupun Konstitusi RIS diganti, ternyata UUDS sama sekali tidak 

mengubah sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Konstitusi RIS.  

Terkait dengan system pemerintahan, UUDS hanya melanjutkan apa yang 

sudah diatur dalam Konstitusi RIS. Pada pasal 83 UUDS 1950 

menyatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu 

gugat. Dan menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan 

pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing 

untuk bagiannya sendiri-sendiri. Pada pasal lain yaitu pasal 84 UUDS 1950 

menentukan, bahwa Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR. 

Keputusan pembubaran DPR tersebut  juga mementihkan untuk 

mengadakan Pemilu untuk DPR dalam waktu 30 hari. 

Setelah Dekrit Presiden di keluarkan, maka kembalilah Indonesia 

melaksanakan UUD 1945 dengan system pemerintahan Presidensil. 

Hubungan parlemen dan eksekutif bersifat saling mempengaruhi. 
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Mengingat posisi politik parlemen terhadap eksekutif sebagaimana 

dikatakan di atas, maka pertanggungjawaban eksekutif (presiden) 

terhadap parlemen (MPR) akan menjadi suatu yang bersifat nyata yang 

sewaktu-waktu dapat diminta oleh parlemen. Hal ini akan terjadi jika 

kebijaksanaan eksekutif dirasakan oleh parlemen telah menyimpang dari 

yang telah digariskan.  

Walau demikian, dalam menjalankan pemerintahan, sistem 

presidensial lebih menonjol. Dominasi sistem presidensial terlihat dari 

kuatnya presiden-presiden masa lalu, Soeharto dan Soekarno. Siapa pun 

kini tahu bahwa kedua pemimpin tersebut dengan sempurnanya 

memanfaatkan kandungan UUD 1945 dengan begitu baik untuk 

kepentingan kekuasaannya. Namun, sistem parlementer pula yang 

menjatuhkannya, yakni pertanggungjawaban presiden yang tidak diterima 

oleh MPR. Soekarno jatuh, dan diberhentikan dalam Sidang Istimewa 

MPRS tahun 1967. Kemudian Presiden Indonesia ketiga pun demikian, BJ 

Habibie terhalang secara etika politik untuk mencalonkan diri menjadi 

presiden setelah MPR menolak pertanggungjawaban yang disampaikan 

pada tanggal 14 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid walaupun ber-

pendirian bahwa DPR tidak bisa meminta keterangan darinya, karena 

Indonesia bersistem presidensial. Namun proses parlementer tetap 

berlangsung, sehingga pada tanggal 23 Mei 2001 Presiden Abdurrahman 

Wahid harus meninggalkan Istana Negara.  

Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, keinginan untuk 

mengembalikan sistem presidensial lebih kuat, misalnya keinginan 

penolakan terhadap penyampaian proggress report, dan siapa pun pasti 

belum lupa bahwa sebagian anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

perjuangan (PDI-P) mempunyai keinginan untuk menghentikan 

amandemen UUD pada masa pembahasan perubahan UUD yang baru 

lalu. Hal tersebut menguatkan keinginan agar sistem pemerintahan 

presidensial yang termuat dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan 
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dijalankan. Bagaiamanapun juga sebagai ketua umumnya, Megawati tak 

mungkin tidak tahu akan keinginan anggota MPR dari PDI-P yang memberi 

penilaian amandemen kebablasan itu meminta amandemen UUD 1945 

dihentikan, bahkan membatalkan hasil amandemen.  

   

B. Problematika Sistem Pemerintahan di Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 194530 

Proses reformasi yang digerakkan mahasiswa, telah berhasil 

mendobrak sistem kekuasaan yang korup dan akhirnya menata kembali 

system ketatanegaraan melalaui amandemen UUD 1945. Terkait dengan 

system pemerintahan, ada kesepakatan bahwa proses perubahan UUD 

akan memperkuat system presidensil. Dengan adanya kesepakatan ini, 

system yang dikembangkan mengarah pada system presidensil. 

Penegasan terhadap system  presidensil ini kemudian diperkuat dengan 

adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.  

Ada beberapa pasal yang berubah terkait dengan penegasan 

system presidensil. Menurut pasal 5 ayat (1) ditegaskan, bahwa Presiden 

berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Sebelum perubahan 

dengan persetujuan DPR. Selain itu, ada pembatasan waktu masa 

kekuasaan Presiden. Pasal 7 UUD 1945 menegaskan, bahwa Presiden 

dan Wakil Presiden memegang jabaatan selama 5 tahun dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 

jabatan. Penegasan terhadap prinsip presidensil juga terlihat dari 

ketentuan pasal yang mengatur tentang Menteri. Menurut pasal 17 ayat (2) 

bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.   

Meskipun sistem katatanegaraan di Indonesia saat ini menegaskan 

system presidensil, namun  dalam pelaksanaanya masih tidak sempurna 

                                                        
30 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/29/opini/pusa04.htm 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/29/opini/pusa04.htm
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atau sepenuhnya berdasar pada prinsip-prinsip dalam system presidensial. 

Siapapun yang pernah belajar tentang sistem pemerintahan, pasti dapat 

membedakan bagaimana sistem presidensial harus dijalankan, dan 

bagaimana sistem parlementer harus berlangsung. Keduanya amat 

berbeda. Sistem presidensial merupakan tatanan negara yang 

berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman 

bagaimana lembaga-negara harus bekerja; sedangkan sistem parlementer 

terjadi sebagai hasil perkembangan sejarah negara yang bersangkutan.  

Prinsip itu misalnya pertama, presiden memiliki kekuasaan yang 

waktunya permanen, adanya perangkapan kedudukan presiden sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, presiden tidak dipilih oleh 

lembaga legislatif, namun oleh rakyat. Ketiga, presiden hanya memiliki 

kekuasaan di bidang eksekutif, jadi tidak mempunyai kekuasaan di bidang 

legislatif. Keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, 

sebaliknya parlemen juga tidak dapat membubarkan atau meminta 

pertanggungjawaban presiden.  

Prinsip-prinsip itulah yang harus dijalankan oleh negara yang 

bersikukuh dengan sistem presidensial. Namun apa yang terjadi, 

presidensial di Indonesia sebelum ataupun sesudah amandemen tetap 

dijalankan dengan setengah hati, misalnya, presiden memiliki kekuasaan 

legislatif; Munculnya pasal yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat 

membubarkan DPR, bukan karena dalam rangka menjalankan prinsip 

presidensial, tetapi hanya karena reaksi atas Dekrit Presiden Aburrahman 

Wahid tanggal 20 Mei 2001 yang salah satu butirnya membubarkan 

DPR/MPR. Selain itu dalam menjalankan fungsi presiden selaku kepala 

negara masih bercampur aduk dengan fungsi presiden selaku kepala 

pemerintahan, yakni presiden selaku kepala negara mestinya bertindak 

hanya admnistrasi saja, tanpa ada pertanggungjawaban. Namun, hingga 

kini, ketika presiden memerankan diri sebagai kepala negara masih 

diperlakukan dan memberlakukan diri sebagai kepala pemerintahan, 

misalnya pengesahan RUU, pengesahan anggota lembaga negara lain, 
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serta masih memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-

undang, walau hak ini merupakan hasil perubahan dari Pasal 5 Ayat 1 UUD 

1945 yang semula Presiden memegang kekuasaan membuat undang-

undang. Hal-hal itulah yang menjadikan sistem presidensial di Indonesia 

dijalankan dengan semangat ragu-ragu. Lebih-lebih jika dilihat kekuasaan 

MPR, maka tampak bahwa parlemen berkuasa, masih dirasakan.  

Dalam praktek pemerintahan presidensil selama ini, terdapat 

sekurang-kurangnya 6 (enam) potensi risiko legal dan politik yakni konflik 

legislatif vs eksekutif dalam pemerintahan minoritas akibat sistem multi-

partai; praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; menjadikan 

undang-undang sebagai alat legitimasi kekuasaan; risiko konsolidasi 

demokrasi; konflik DPR vs Presiden sehingga pemerintahan tidak efektif; 

risiko stabilitas pemerintahan karena kejatuhan presiden.  Sistem 

pemerintahan presidensil yang diterapkan oleh kabinet pasangan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla menurut UUD 

1945 bukan merupakan kekecualian, berpotensi menghadapi keenam 

risiko ini. Risiko konflik DPR vs Presiden dapat timbul akibat terbentuknya 

pemerintahan minoritas akibat sistem multipartai. Sistem pemerintahan 

presidensil dengan sistem multipartai secara inheren cenderung membawa 

risiko seperti ketidakstabilan pemerintahan, deadlock kebijakan 

pemerintahan negara, presiden bertindak di luar konstitusi (rule by decree), 

dan kejatuhan pemerintahan. 

Risiko pemerintahan minoritas pernah terjadi pada masa Presiden 

Abdurrahman Wahid yang dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum MPR 

bulan Oktober tahun 1999 untuk menggantikan Presiden BJ Habibie. 

Namun dijatuhkan oleh MPR pada 23 Juli 2001, digantikan oleh Wakil 

Presiden Megawati Soekarnoputri. Transfer kekuasaan ini sekaligus 

mengakhiri konflik dan ketidakpastian politik pemerintahan sejak bulan 

September tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid tidak didukung 

partai mayoritas pemenang pemilu legislatif (DPR) yang beranggotakan 
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500 orang dan merupakan mayoritas dalam struktur MPR yang 

beranggotakan 695 orang. 

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “konflik” antara 

presiden dengan DPR juga terjadi dalam kebijakan mencabut subsidi BBM, 

mengimpor beras, penyelesaian Aceh, langkah mempercepat upaya 

pemberantasan korupsi, dan membentuk UKP3R. Namun, sejauh ini, 

meskipun Presiden Yudhoyono berasal dari partai minoritas pemenang 

pemilu legislatif, namun konflik DPR vs Presiden belum menimbulkan 

impeachment terhadap Presiden dan deadlock kebijakan pemerintah. 

Presiden Yudhoyono dapat memelihara ekuilibrium dan checks and 

balances kewenangan, hak, dan tanggungjawab dengan DPR yang diatur 

oleh UUD 1945 setelah perubahan tahun 1999-2002 yang stabilitas 

pemerintahan. 

Sekilas risiko rivalitas dan konflik di DPR vs Presiden dapat dikelola 

oleh Yudhoyono yang membentuk Kabinet Indonesia Bersatu terdiri dari 36 

menteri yang berasal dari Partai Demokrat, Golkar, PPP, PBB, PKB, PAN, 

PKP, dan PKS, profesional dan pensiunan perwira militer, dan perempuan. 

Reshuffle pada 6 Desember tahun 2005, juga berhasil menghindarkan 

Presiden Yudhoyono dari jebakan risiko penerapan bentuk pemerintahan 

presidensil. 

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensil berisiko 

melakukan rule by decree atau menjadikan Undang-undang (UU) sebagai 

alat legitimasi kekuasaan. Hal ini dapat terjadi karena Presiden adalah 

kepala negara (Psl 14, 15 UUD 1945), kepala pemerintahan (Psl 4), 

pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU (Psl 10 UUD 1945), 

dan berwenang untuk menyatakan keadaan bahaya negara. (PsI 12 UUD 

1945). Dalam praktek pemerintahan menurut UUD 1945 selama ini, risiko 

tersebut di atas dapat terjadi.  
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Misalnya, Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 23 

Juli 2001 yang berisi antara lain membekukan MPR dan DPR; 

mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, menyusun badan yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu 

tahun; menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur 

Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar, dan memerintahkan jajaran 

TNI dan Polri untuk menyelamatkan negara. Maklumat ini oleh MPR 

dianggap melanggar haluan negara. Sejauh ini, pemerintahan SBY/JK 

belum menimbulkan risiko rule by decree.  

Di tengah ketidakjelasan system yang dianut dalam Negara ini, 

pakar Hukum Politik, Prof.Daniel Lev31, mengemukakan sebaiknya 

Indonesia, kembali kepada sistem pemerintahan ditahun 50an, yaitu, 

sistem pemerintahan parlementer. Hal ini menurut Daniel Lev, lebih baik 

dan efektif, setelah ia melihat situasi politik di Indonesia, akhir-akhir ini 

masih belum menentu. Posisi Presiden saat ini, dapat "dikutak-katik" oleh 

anggota Parlemen, padahal menurut system Pemerintahan Sistem 

presidensil, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.  

Mengenai alasan Indonesia kembali  ke sistem Parlementer, hal ini 

menurutnya, leboh cocok di pergunakan saat ini, karena saat tahun 1950 

sampai tahun 1957, saat Presidennya Soekarno, dan Perdana menterinya 

Wilopo, Syarifuddin Prawiranegara, jumlah penduduk yang menjadi korban 

hanya berkisar puluhan orang saja, akibat kesalahan rezim yang berkuasa 

waktu itu, dan jika dibandingkan sekarang menurutnya Jumlah yang 

Korban yang tewas akibat ( abuse of authority ), kesewenang-wenangan 

penguasa Orde baru, jutaan orang  jumlahnya, seperti di Aceh,Irian Jaya, 

dan terakhir di Maluku, dan ditahun 50 an, kekuasaan prsiden Soekarno 

sangat dibatasi, sehingga yang lebih berperan, waktu itu, adalah perdana 

menteri, Prof Daniel Lev, mengatakan juga saat ini, sebenarnya Indonesia 

                                                        
31 http://www.indonesiamedia.com/rubrik/localnews/localnews00october-daniellev.htm 

http://www.indonesiamedia.com/rubrik/localnews/localnews00october-daniellev.htm
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tidak memerlukan Presiden yang kuat, tetapi sistem pemerintahannyalah 

yang harus kuat, jadi tidak ada salahnya jika saran dan pendapat dari Prof 

Daniel Lev ini, dapat menjadi pertimbangan yang berharga bagi MPR dan 

DPR, dan pemerintahan sekarang ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Pada prinsipnya, system pemerintahan parlementer meninitikberatkan 

pada hubungan antara organ Negara pemegang kekuasaan eksekutif 

dan legislative. Sistem ini merupakan kelanjutan dari bentuk Negara 

monarchi konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh 

konstitusi. 

2. Setidaknya ada 4 ciri utama dari system parlementer yaitu : (a) Kabinet 

yang dipimpin oleh pardana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan 

kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen; (b) 

Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen dan 

mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan 

anggota parlemen; (c) Kabinet dengan ketuanya bertanggungjawab 

kepada parlemen. Jika cabinet atau seseorang atau beberapa orang 

anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka cabinet 

atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri; (d) 

Sebagai imbangan dapat dijatuhkan cabinet, maka kepada Negara 

(Presiden atau raja) dengan saran nasehat perdana menteri dapat 

membubarkan parlemen 

3. Sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada 

konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga-

negara harus bekerja. Berdasarkan system ini ada pemisahan yang 

tegas antara cabang kekuasaan, khususnya antara fungsi-fungsi 

eksekutif dan legislative. Antara keduanya tidak ada hubungan 

pertanggungjawaban, sehingga tidak bias saling 

menjatuhkan/membubarkan. Badan eksekutif maupun legislative 

bertanggungjawab kepada rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. 

4. Dalam sistem presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan 

dipegang langsung oleh presiden. Dalam sistem ini kedudukan 

eksekutif tidak tergantung kepada parlemen, karena dasar  hukum dari 
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kekuasaan eksekutif berada pada rakyat pemilih. Sebagai kepala 

eksekutif presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan 

memimpin departemennya masing-masing, dan mereka hanya 

bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet 

tidak tergantung dan tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari 

parlemen, maka para menteri tidak bisa dihentikan oleh parlemen.  

5. Kekuasaan membuat undang-undang berada pada kongres 

(parlemen), sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap 

undang-undang yang dibuat. Kekuasaan eksekutif berada pada 

presiden dan pemimpin departemen adalah para menteri yang tidak 

bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden dipilih oleh 

rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab 

kepada rakyat pemilih. 

6. Dalam kontek Indonesia, walaupun ada keinginan untuk menegaskan 

system pemerintahan presidensil, namun kenyataannya system yang 

dibangun dan dikembangkan belum sesuai dengan system tersebut. 

Sistem Presidensil yang dikembangkan di Indonesia belum memadai, 

sehingga masih diperlukan perubahan-perubahan lebih lanjut. Perlu 

ada penegasan pemisahan kekuasaan, khususnya antara legislatif dan 

eksekutif agar keduanya bisa saling mengontrol dan mengawasi. 
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