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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

pr

.g

o.

id

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku
Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group DiscussionFGD) dengan Topik Pemerintahan Negara hasil kerjasama Lembaga
Pengkajian MPR RI dengan Universitas Hasanuddin, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita selesaikan tepat waktu.

w

.m

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang
dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI
Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai
pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang
Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

w

w

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokokpokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga
Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian
tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat,
dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil
akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan
Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan
MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.
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Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif,
selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga
Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga
menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk
setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI
mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan
lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar
dan narasumber terpilih di daerah.

o.

id

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok
Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas
Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang
dilaksanakan pada 11 Oktober 2018. Buku ini memuat bermacam
pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik
berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat
yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.
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Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi
Sulawesi Selatan diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji
sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, Ahmad Farhan Hamid,
Ulla Nuchrawaty, Yusyus Kuswandana, Bayu Dwi Anggono, dan
Fitra Arsil.
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w
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Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sulawesi
Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi
lain yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, dan Aceh. Hasil Diskusi
Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi
lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini
dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua
pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas
dan kewenangan konstitusionalnya.
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat
memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI
Ketua,
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Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,
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Wakil Ketua,
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Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

w

w

w

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S
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PENGANTAR
Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang
dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI
Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai
pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang
Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

id

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokokpokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.
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pr
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o.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah Lemkaji,
melalui sejumlah Rapat Pleno telah menyusun rancangan rekomendasi
Lemkaji tentang “Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tujuan
pembahasan ketiga materi tersebut dilatari oleh dasar pemikiran
sebagai berikut.

w

w

w

Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Anak kalimat “memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar”, tafsir yang
muncul mengenai kalimat ini bahwa yang menjadi ruang lingkup
lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden. Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Setelah Bab I Bentuk dan Kedaulatan dan Bab II Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang Dasar 1945 lebih lanjut
Pemerintahan Negara
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mengatur tentang Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III ini
mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden, baik kekuasaannya,
pencalonan dan proses pemilihannya serta pemberhentian dan mengisi
kekosongannya, juga sumpahnya. Kekuasaan pemerintahan negara ini
dilanjutkan dengan Bab IV Dewan Pertimbangan Agung yang telah
dihapus, Bab V Kementerian Negara, serta Bab VI Pemerintahan
Daerah.

id

Dalam praktek pelaksanaannya, disamping Kementerian
Negara, juga dibentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK), serta lembaga pemerintahan lain yang termasuk di dalam
Lembaga Lembaga Non Struktural (ada juga yang menyebutnya
Lembaga-Lembaga Kuasi Negara) baik yang dibentuk dengan
Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.
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Tentang Bab VI Pemerintahan Negara sesungguhnya telah
sering menjadi objek kajian. Akan tetapi dalam kaitannya dengan
pemerintahan di tingkat nasional (pemerintah pusat) belum banyak
mendapatkan perhatian.

w

w

w

.m

Dari uraian diatas, terlihat betapa luasnya cakupan atas kajian
pemerintahan negara. Pertama adalah kajian atas Sistem Pemerintahan
Negara, khususnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun
1945. Kemudian menyangkut Lembaga Kepresidenan (Presiden dan
Wakil Presiden), baik yang menyangkut Pemilihan, Pergantian,
Pemangkuan Sementara, Kekuasaan Presiden, Pemberhentian
Presiden, Kekuasaan Presiden, Pendukung Presiden, Hubungan
Presiden dengan Lembaga Negara lain, serta hal hal lain yang terkait
dengan Lembaga Kepresidenan.
Demikian pula yang terkait dengan Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, akan mencakup kajian menyeluruh
tentang Kementerian Negara serta Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK). Termasuk bidang tugas masing masing serta
koordinasi dengan keterkaitannya. Bahkan juga tentang Birokrasi
Pemerintahan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jumlah Lembaga-Lembaga Non Struktural menunjukkan
kecenderungan yang bertambah setiap masa pemerintahan.
Pembentukannya berdasar Undang Undang dan Peraturan Perundang2
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undangan lainnya. Peran dan fungsinya seringkali tumpang tindih
dengan lembaga pemerintah yang structural. Oleh karena diperlukan
adanya kajian yang menyaluruh bersama unsur pemerintahan negara
lainya. Bahkan juga dengan lembaga negara lain.
Berdasar uraian diatas, maka diperlukan adanya pembahasan
yang mendalam dan menyeluruh tentang pemerintahan negara, baik
yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 maupun dalam praktek pelaksanaannya. Kajian
seperti ini belum pernah dilakukan, khususnya di Lembaga Pengkajian
MPR.

w

w

w
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Pengkajian terhadap Pemerintahan Negara ini dibagi
menjadi empat kelompok bahasan, yakni :
1. Sistem Pemerintahan Negara;
2. Lembaga Kepresidenan;
3. Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Struktural dan;
4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Kerangka NKRI
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RANGKUMAN
Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik
“Pemerintahan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja
Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Hasanuddin,
Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 11 Oktober 2018 diperoleh
sejumlah pokok pikiran sebagai berikut;
1. Demokrasi kita menganut konsep Pembagian kekuasaan.
Format UUD 1945 tidak dalam konteks pemisahan, tapi
dalam
konteks
pembagian
kekuasaan
sehingga
memunculkan kesan kaku dan tidak efisien.

pr
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o.

id

2. Cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) harus
dipertegas dalam kekuasaannya. Peranan DPR sebaiknya
tidak usah terlalu fokus membahas masalah Anggaran.
Permasalahan Anggaran diserahkan kepada Eksekutif saja.
DPR cukup dikuatkan dalam pembuatan Undang-Undang
dan kontrol kekuasaan.

w

.m

3. Hubungan pemerintah pusat dan daerah harus diperjelas
peranannya agar tidak ada ketimpangan pembagian
kekuasaan dalam wujud Negara kesatuan Republik
Indonesia.

w

w

4. Penguatan yang harus kembali diperkuat adalah konsep
Desentralisasi. Daerah harus memahami bahwa Pemerintah
daerah berada di bawah hirarki kekuasaan pemerintah pusat
sehingga koordinasi tetap harus ada.
5. Sumberdaya Manusia yang kompeten adalah hal paling
pokok dalam menjalankan proses bernegara agar kebijakankebijakan yang dikeluarkan Negara tepat sasaran dan tidak
ada yang merasa dirugikan.
6. Tumpang tindih aturan Negara harus menjadi sorotan
utama,agar Negara ini tidak terkesan rancu.
7. Permasalahan tumpang tindih aturan sebenarnya diakibatkan
koordinasi antar-lembaga Negara yang lemah. Terlalu
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banyak lembaga Negara yang dibuat dengan kewenangan
yang terbatas sehingga malah menjadi overlapping.
8. Fungsi Legislasi yang dilakukan MPR (DPD/DPR) harus
diperkuat.
9. Solusi yang selalu dibuat oleh pemerintah dalam
penyelesaian masalah terkesan membuat Komisi-Komisi
atau lembaga, tanpa ada usaha penyelesaian akar persoalan.
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w

w
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10 Peranan DPD tidak terlalu nampak dibanding peranan DPR.
Seharusnya DPD justru harus terdepan dalam masalah
kemajuan daerah karena DPD lah yang menjadi perwakilan
daerah paling independen.
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NOTULENSI
Berikut adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan
pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan
topik “Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945” hasil kerja Lembaga Pengkajian
MPR RI bersama Universitas Hasanuddin di Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, Kamis, 11 Oktober 2018.
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w
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Narasumber I: Prof. Dr. Armin Arsyad, M,Si
- Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkadang tidak
romantis. Seharusnya hubungan kedua Pemerintah tersebut
selalu dalam bentuk partnership dan harus dijaga dengan baik.
- Penguatan yang harus kembali diperkuat adalah konsep
Desentralisasi. Daerah harus memahami dirinya bahwa
Pemerintah daerah adalah di bawah pemerintah pusat
sehingga koordinasi tetap harus ada. Pemerintah pusat berhak
melakukan kontrol ke pemerintah daerah dan pemerintah
daerah berhak mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional.
Namun kenyataannya ternyata adanya dominasi Pemerintah
Pusat dalam menentukan kebijakan kebijakan yang
sebenarnya pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan.
- Tantangan lain yang dihadapi dalam system pemerintahan kita
adalah permasalahan pluralisme yang sangat beragam.
Dengan banyaknya pluralisme, sehingga memunculkan
berbagai kepentingan khususnya dalam mengakomodir dalam
peranan pemerintahan.
Narasumber II: Prof. Dr. Muhammad Al-Hamid, M.Si
- Kekuasaan harus ditata dan dikelola secara professional.
- Pengelolaan pemerintahan. Cabang kekuasaan (eksekutif,
legislative, yudikatif) harus dipertegas dalam kekuasaannya.
Peranan DPR sebaiknya tidak usah terlalu membahas masalah
Anggaran. Permasalahan Anggaran diserahkan kepada
Eksekutif saja. DPR cukup dikuatkan dalam pembuatan
Undang-Undang dan kontrol kekuasaan.
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-

Penguatan yang lain harus diperkuat adalah lembaga Negara
yang sangat besar peranannya seperti Bawaslu dan KPU agar
tidak seolah-olah lembaga itu bagian dari eksekutif dan tidak
ada kesan keberpihakan.
Masyarakat juga harus selalu dilibatkan dalam penguatanpenguatan Pemerintahan sehingga adanya kebersamaan yang
terbangun dalam menjaga Kerangka Negara kesatuan
Republik Indonesia.
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Narasumber III: Dr. Andi Samsu Alam, M.Si
- Demokrasi kita menganut konsep Pembagian kekuasaan.
Format UUD 1945 tidak dalam konteks pemisahan, tapi
dalam konteks pembagian kekuasaan sehingga memunculkan
kesan kaku dan tidak efisien.
- Permasalahan lain yang menjadi masalah adalah sering
berubahnya UU Otonomi Daerah, sehingga tidak terwujudnya
konsistensi dan terkesan sebagai titipan politik dan
kepentingan.
- Permasalahan berikutnya adalah masalah perekrutan Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kebutuhan
sehingga pelayanan publik tidak sesuai dengan yang
diinginkan.

w

w

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan
diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh
sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;
Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
- Relasi Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah terdapat dua
pola yaitu pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Dalam
desentralisasi, kita kenal adalah system dalam bentuk
devolusi. Bentuk devolasi inilah yang harusnnya
dikembangkan.
- Permasalahan berikutnya yang perlu dikaji adalah dalam
pengusulan Perda sebaiknya tidak usah dikonsultasikan ke
Pemerintah Pusat selama Perda tersebut tidak melanggar
kerangka NKRI.
Pemerintahan Negara
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-

Posisi Gubernur harus dipertegas peranannya sebagai
perwakilan daerah, bukan sebagai perwakilan pemerintah
pusat yang ditempatkan daerah.
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Prof. Rakhmat, M.Si
- Komposisi struktur Negara dalam peranannya sudah berjalan
baik. namun ada beberapa lembaga Negara yang tumpang
tindih dalam praktek pelaksanaan tugasnya. misalnya
Kemensesneg kemudian menghadirkan lembaga lain yang
mirip peranannya.
- Solusi yang selalu dibuat oleh pemerintah dalam penyelesaian
masalah terkesan membuat Komisi-Komisi, tanpa ada usaha
penyelesaian akar persoalan.
- Pejabat penyelenggara Negara harus memperlihatkan niat dan
komitmen untuk menjaga NKRI. Permasalahan Hub. Pusat
dan Daerah banyak sekali permasalahan terutama masalah
Leadership. Masih banyak pejabat Negara yang belum
memahami fungsinya dan peranannya dengan baik

w

w

w

.m

Prof. Dr. Basyir Syam, M.Si
- Peranan Mahkamah Agung hingga hari ini belum terlalu kuat.
Permasalah Gap antara pemerintah pusat daerah dapat
diselesaikan dengan cepat jika MA diperkuat.
- Gerakan Radikalisme di Indonesia semakin meningkat,
diakibatkan tidak terakomodirnya kepentingan mereka di
dalam Negara kesatuan seperti Negara kita. Hal tersebut tidak
terlepas dari Sekularisme di Indonesia semakin kuat
peranannya. Sehingga terkesan Negara kita ini bergeser dari
Negara dengan konsep Berketuhanan ke Negara berkonsep
Sekuler.
Dr. Hasrulllah, M.Si
- Dalam pengelolaan Negara, banyak pelaku/aktor kebijakan
terkesan instan dan tidak berjenjang sehingga kualitas yang
dihasilkan tidak berkompetensi.
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-
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Permasalahan yang lain adalah adanya pergeseran nilai-nilai
Pancasila khususnya nilai Musyawarah Mufakat telah
bergeser ke system Liberal.
Politik anggaran harus benar-benar diseimbangkan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga Daerah dapat
berkembang dengan baik dengan anggaran yang digunakan.
Yang perlu diperbaiki adalah, rekrutmen anggota MPR harus
perjelas dan diperketat syarat utamanya sehingga wakil-wakil
rakyat yang dihasilkan adalah perwakilan berkompeten.
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Dr. Adi Suryadi Culla, M.A
- Adanya ketidakpuasan Daerah dengan proporsi kewenangan
yang terbatas dari Pemerintah Pusat. Ini perlu dijadikan
pertimbangan yang sangat penting dengan belajar
pengalaman-pengalaman pernahnya terjadi pemberontakanpemberontakan masa lampau.
- Permasalahan berikutnya adalah Peranan DPD tidak terlalu
nampak dibanding peranan DPR. Seharusnya DPD justru
harus terdepan dalam masalah kemajuan daerah karena DPD
lah yang menjadi perwakilan daerah paling independen.

w

w

w

Dr. Latamba, M.Si
- Permasalahan tumpang tindih aturan sebenarnya adalah akibat
koordinasi antarlembaga Negara yang lemah. Terlalu banyak
lembaga Negara yang dibuat dengan kewenangan yang
terbatas sehingga malah menjadi overlapping.
- Dalam proses kelembagaan, sebaiknya ditata dengan baik dan
dibentuk dalam garis linear. Permasalahan ini tidak terjadi
saja ditingkat Pusat, tumpang tindih dan koordinasi tidak
efektif juga di terjadi ditingkat pemerintah Kabupaten.
Dr. Nurdin Nara, M.Si
- Distribusi kekuasaan terkait penyelenggaraan Negara yang
kita anut adalah system presidensial namun terkadang disatu
sisi kita juga menganut system Parlementer, karena Presiden
dapat mengajukan RUU.
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-

Permasalahan yang paling krusial juga adalah belum
dipahaminya konsep trias politica dalam menjalankan Negara.
Terkadang apa yang sebenarnya menjadi hak kekuasaan
eksekutif, legislatif juga hendak berperan didalamnya.

id

Dr. A.M.Rusli, M.Si
- Perdebatan tentang keunggulan system Parlementer versus
presidensial pada akhirnya tidak pada suatu kesimpulan
bahwa tidak ada suatu system pemerintahan yang sesuai untuk
semua situasi, karena dalam prakteknya keberhasilan dan
kegagalan suatu system pemerintahan dipengaruhi oleh
banyak faktor atau elemen

w
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Dr. Suhardiman Samsu, M.Si
- Hubungan antara pusat dan daerah sering tarik ulur. Biasanya
persoalan bergeser ke konsep desentralisasi dan sentralisasi.
- Beberapa
penelitian
mengungkapkan,
banyaknya
ketidakcocokan keinginan pemerintah Pusat dan Daerah
dalam menjalan fungsi eksekutif. Harusnya pemerintah Pusat
dalam menentukan kebijakan atau keputusan melibatkan
seluruh stakeholder dari pemerintah daerah agar tidak
terjadinya pertentangan-pertetangan lagi.

w

w

Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
- Globalisasi adalah tantangan sangat signifikan dalam proses
bernegara. Sikap sikap nasionalisme bernegara bergeser
menjadi mental yang tidak baik. Pemerintah membuat solusi
yaitu gerakan revolusi mental perlu dihadirkan sebagai solusi
untuk mengatasi pergeseran tersebut. Tapi dalam
pelaksanaannya ternyata mengalami tantangan yang sangat
tinggi akibat adanya gap-gap egoisme masyarakat maupun
lembaga Negara.
Dr. Phil Sukri, M.A
- Yang paling penting dibahas dalam konteks pemerintahan
adalah Institusi. Tapi kita tidak boleh melihat dari sisi tersebut
saja. Yang paling penting adalah siapa aktor di balik institusi
10
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tersebut. Kita sudah memiliki organisasi yang banyak,
begitupun dengan UU yang sangat banyak. Yang paling
sangat dibutuhkan adalah konsistensi dalam menjalankan
tugas masing-masing. Konsistensi ini sangat penting agar
lembaga Negara berjalan sesuai dengan koridor yang telah
ditetapkan dari awal hingga
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Dr. Zulkifli, S.H, M.H
- Kekacauan yang terjadi dalam Negara adalah pengabungan
system Presidensial dengan embel-embel mulitpartai. Hal
tersebut mengakibatkan presiden seperti terbelenggu oleh
tekanan-tekanan kelompok kepetingan.
- Permasalahan yang sangat penting lainnya adalah setiap
kebijakan Negara, harus selalu diatur oleh dalam konsitutusi.
Konstitusi ini berfungsi sebagai pengingat serta sebagai
bentuk ketegasan dalam bernegara agar tidak ada yang
melenceng dalam setiap berproses bernegara.

w

w

w
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Dr. Tuti Bahfiarti, M.Si
- Sekarang berada dalam era Revolusi 4.0. semuanya
berlandaskan teknologi dan informasi. Namun yang menjadi
masalah adalah banyaknya hambatan-hambatan dalam
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakankebijakan Negara.
- Permasalahan kesalahan komunikasi antar lembaga
diakibatkan adanya ego-ego lembaga Negara.
- Masyarakat sebagai sumber pembangunan, harus selalu
mendapatkan informasi agar hubungan antara pemerintah
semakin harmonis
Dr. Tasrifin Tahara, M.Si
- MPR pada masa lampau selalu diidentikkan dengan GBHN.
Namun kekinian, MPR seperti melemah dan tidak begitu kuat
dan terkesan sebagai pelengkap dan sedikit rancu.
- Nuansa Legitimasi hubungan rakyat dan pemerintah seperti
tidak mengalami kejelasan.
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Andi Ali Murnanto, S.IP, M.Si
- Kerancuan system pemerintahan sebenarnya dari awal sudah
salah. Dari awal terbentuknya Negara adalah ketika
menetapkan system mulitipartai. Dalam bernegara terlihat
adanya kepentingan-kepentingan yang tidak berdasar pada
kepentingan masyarakat.
- Permasalahan lain adalah, tidak kuatnya penegasan fungsi
DPR, DPD dalam melalukan fungsi legislasi. Oleh karena itu
dibutuhkan kerangka kebijakan nasional untuk mempertegas
kekuatan fungsi legislasi tersebut.
- Hal lain adalah, kita melupakan filosofi Ke-Pancasila-an kita
yang memudar, rasa kebersamaan nasional kita semakin lama
semakin menghilang.

w

w
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Dr. Rahmat M.Arsyad, M.I.Kom
- Gagapnya pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan
situasi mendadak seperti Gempa. Pemerintah pusat dan daerah
dalam penanggulangan bencana sangat kurang koordinasinya.
Dari permasalahan Gempa Palu, dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah masih lemah dalam soal distribusi kekuasaan yang
tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelayanan
kepada pengungsi begitu sangat lamban.
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HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Prof. Dr. Armin, M.Si.

Abstrak

w

w

w
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o.

id

Hubungan pemerintah pusat daerah sejak awal berdirinya Negara kesatuan
Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik
kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari masa ke masa
mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal itu menunjukkan pola hubungan
pusat daerah masih mencari bentuk. Pola hubungan pusat daerah perlu
disepakati dalam rangka memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia.
Keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi yang
perwujudannya otonomi daerah selalu menemui jalan buntu. Kalau
sentralisasi besar timbul tuntutan daerah. Sementara kalua otonomi daerah
diperbesar dikhawatirkan akan timbul provinsialisme yang sempit.
Dibutuhkan keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi
yang perwujudannya otonomi daerah. Keseimbangan itu akan memperkokoh
hubungan pusat daerah yang harmonis dan memperkokoh negara kesatuan
republik Indonesia. Desentralisasi juga membutuhkan model yang tepat.
Model desentralisasi juga melahirkan dilemma. Disatu sisi negara kesatuan
mementingkan kesamaan dan kesatuan sistem membutuhkan desentralisasi
simetris. Di sisi lain bhinneka tunggal ika menghargai keragaman yang
menghendaki desentralisasi asimetris.

PENDAHULUAN
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak selalu
terjalin harmonis. Ketidakharmonisan itu dapat berpangkal pada
distribusi kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang
berjalan timpang. Distribusi kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk
mandat membatasi ruang gerak Pemerintah Daerah. Pembatasan itu
dapat menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meskipun hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah sering kali
berjalan tidak harmonis, akan tetapi dengan strategi dan inovasi
pemikiran, hubungan Pusat Daerah dapat diciptakan hubungan
kerjasama yang bersifat partnership. Oleh karena itu kalau terjadi
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ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dibutuhkan
perbaikan peraturan yang menjadi landasan hubungan itu. Perbaikan
peraturan itu dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Di
samping itu Pemerintah Pusat juga secara tidak langsung
memberdayakan Daerah dan memberikan diskresi dalam mengambil
keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan demikian hubungan Pusat dan Daerah yang terjadi adalah
hubungan kemitraan.
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Meskipun hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah bersifat
kemitraan, akan tetapi bukan berarti keduanya sederajat, Sebab dalam
negara kesatuan Daerah adalah ciptaan Pusat. Oleh karena itu
hubungan Pusat-Daerah didasarkan pada hubungan ketergantungan
dan partnership. Dengan (1) konstitusi negara menjamin unit
Pemerintahan Daerah diberikan diskresi yang lebih luas untuk
melaksanakan kebijakan, dan (2) Legislatif negara dan Gubernur
mendukung Pemerintah Daerah melalui bantuan finansial dan
berbagai macam bantuan lainnya. Dengan adanya bantuan Pemerintah
Pusat terhadap Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pusat dan
Daerah pada dasarnya adalah bangunan negara kesatuan.

w

w

w

Menurut Bhenyamin Hoessein dalam kaitannya dengan bangun
negara, dua nilai telah dicapai konsensus nasional oleh the founding
fathers, yaitu negara kesatuan dan desentralisasi. Hal itu berarti bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bangsa dianut pemikiran
bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan tidak
dikotomi. Ada bidang-bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan secara sentralisasi oleh pemerintahan nasional dan bahkan
secara dekonsentrasi sebagai penghalusannya. Ada pula bidangbidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan secara desentralisasi. Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk mencirikan negara
bangsa, sedangkan untuk mengakomodasikan aspirasi kemajemukan
masyarakat dan daerah serta pendemokrasian, the founding fathers
bersepakat untuk menganut desentralisasi dengan perwujudannya
Otonomi Daerah.
Melalui desentralisasi daerah otonom itu dibentuk dan diberikan
kekuasaan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat
setempat. Dengan demikian Daerah Otonom adalah ciptaan dan
14
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sekaligus subordinasi Pemerintah Pusat. Bhenyamin Hoessein
berpendapat bahwa Pemerintahan Daerah merupakan pemerintahan di
bawah pemerintahan nasional berdaulat dalam negara kesatuan,
maupun di bawah pemerintahan quasi berdaulat dalam negara bagian
pada negara federal.
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Meskipun Pemerintah Daerah adalah subordinasi dari
Pemerintah Pusat, akan tetapi penyelenggaraan kekuasaan dan fungsifungsi Pemerintah Daerah berada di luar hierarki Pemerintah Pusat.
Dalam rangka desentralisasi, Daerah Otonom berada di luar hierarki
organisasi Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam rangka dekonsentrasi
field administration berada dalam hierarki organisasi Pemerintah
Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk
membuat keputusan strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat
setempat. Sedangkan Pemerintah Wilayah aparat dekonsentrasi tidak
dapat membuat keputusan yang strategis. Pemerintah wilayah hanya
menjalankan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

w
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Meskipun organisasi Pemerintah Daerah terpisah dengan
Pemerintah Pusat, akan tetapi keduanya tetap mempunyai hubungan
timbal balik. Artinya Pemerintah Pusat berwenang melakukan kontrol
terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Demikian juga sebaliknya Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan di tingkat nasional. Edward C. Page
berpendapat bahwa Pemerintah Daerah memberikan kontribusi
terhadap pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Dalam pembahasan ini diuraikan 3 aspek. Pertama, konflik
pusat daerah, Kedua, keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi
Ketiga, Desentralisasi Simetris VS Asimetris. Ketiga aspek ini
diuraikan lebih lanjut.

KONFLIK PUSAT DAERAH
Timbulnya konflik antara Pemerintah Pusat dan beberapa
daerah di sekitar tahun 1950-an disebabkan oleh penyelenggaraan
sistem pemerintahan yang dinilai sangat sentralistik. Pemerintah Pusat
berusaha keras membirokrasikan pemerintahan dan mempersiapkan
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program pembangunan nasional dengan menampik aspek etnis dan
lebih menyukai pendekatan nasional dalam menyelesaikan masalah
yang timbul.

id

Untuk mencapai tujuan itu, pada awal 1950-an Pemerintah
Pusat mencengkeram daerah dengan jalan menempatkan orangorangnya sendiri di Provinsi begitu revolusi usai. Secara administratif
dan manajemen profesional hal itu dapat dibenarkan, karena banyak
daerah kekurangan birokrat yang terampil, sementara di Jawa tenaga
yang demikian cukup banyak. Akibatnya kebijakan Pemerintah Pusat
mendapat reaksi yang negatif dari beberapa tokoh daerah, karena
banyak tokoh daerah yang merasa berjasa pada masa revolusi telah
diabaikan oleh Pemerintah Pusat dan dicampakkan dari struktur
kekuasaan setempat.
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Di satu pihak Pemerintah Daerah mengejar otonomi karena
mereka percaya bahwa, daerahnya tidak akan memperoleh bagian
yang wajar dalam program pembangunan nasional. Di pihak lain,
Pemerintah Pusat memandang Otonomi Daerah dengan penuh
kejijikan dan percaya bahwa pembangunan nasional akan terancam,
jika daerah memiliki kekuatan yang terlalu besar. Oleh karena itu
Pemerintah Pusat berupaya memperkecil otonomi yang diberikan
kepada daerah. Herberth Feith berpendapat sebagai berikut: Over the
whole which followed the formation of the unitary state there was a
crescendo of demands from the provinces and regions, Provincial
spokesmen denounced “Jakarta” for not giving them enough
autonomy.
Tuntutan tersebut sangat beralasan karena daerah luar Jawa
memiliki potensi ekspor yang sangat besar dibanding dengan Jawa.
Anne Booth berpendapat Java was producing only a small fraction of
the nation’s exports, but was consuming the bulk of the imports.
Kondisi tersebut menyebabkan daerah yang memiliki kemampuan
ekspor nasional merasa dihambat oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya
beberapa daerah melakukan gerakan separtisme sebagai reaksi atas
sentralisasi yang dilakukan Pemerintah Pusat.
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KESEIMBANGAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
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Konflik kepentingan dalam menentukan derajat sentralisasi dan
desentralisasi hingga kini belum terselesaikan. Pemerintah sulit
menentukan titik yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi.
Kesulitan itu disebabkan pluralisme vertikal dan horisontal, sehingga
menimbulkan pembelahan-pembelahan yang tajam dan sangat sukar
dipertemukan. Pembelahan itu misalnya antara kaum santri islam
versus agama-agama lain. Ada pula pembelahan antara Jawa dan luar
Jawa, antara penduduk asli versus penduduk keturunan Tionghoa,
antara Pusat dengan Daerah, antara priyayi dan bangsawan dengan
orang biasa. Pembelahan-pembelahan itu membuat kebudayaan politik
Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasi berbagai
aliran, ideologi suku dan agama yang sering kali tidak hanya berbeda,
tetapi bahkan bertentangan satu sama lain. Geopolitik yang bersifat
menyebar membuat kesatuan sebagai suku sangat kuat ikatannya baik
di Jawa maupun di luar Jawa.

w
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Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk
mencapai titik yang tepat antara kecenderungan sentralisme dengan
usaha desentralisasi yang perwujudannya Otonomi Daerah selalu
menemui jalan buntu. Berbagai undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah yang dibuat sejak kemerdekaan selalu menghadapi kesulitan
dalam masalah ini. Kalau sentralisme terlalu kuat maka reaksi timbul
di daerah-daerah. Sebaliknya, kalau terlalu besar desentralisasi untuk
daerah maka Pemerintah Pusat khawatir akan timbul “provinsialisme”
yang sempit.
Povinsialisme yang sempit atau gerakan separatisms yang
dilakukan oleh daerah bukan tanpa alasan, Nick Devas
mengemukakan ada dua alasan sehingga daerah melakukan gerakan
separatisme. Pertama, ungkapan perasaan kedaerahan, Kedua,
ungkapan rasa tidak puas dengan kehidupan politik. Lebfli khusus lagi
yang tidak memuaskan daerah adalah sebagian besar kekayaan negara,
terutama hasil ekspor dan hasil pajak, bersumber dari pulau-pulau luar
Jawa, sementara sebagian besar pengeluaran negara terjadi di Jawa.
Untuk menjembatani pertentangan itu maka dibutuhkan
keseimbangan yang tepat antara derajat sentralisasi di satu sisi dan
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derajat desentralisasi yang diwujudkan dalam Otonomi Daerah di sisi
lain. Sejalan dengan itu Maswadi Rauf berpendapat:
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Di dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kekuasaan
Pemerintah Pusat yang besar dan adanya Otonomi Daerah adalah
sepasang ketentuan yang harus berjalan serasi dalam rangka mencapai
kesejahteraan masyarakat. Keduanya perlu dipelihara agar
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat
berjalan dengan baik. Peningkatan kekuasaan Pemerintah Pusat yang
tidak terkontrol akan merusak tatanan negara kesatuan karena negara
kesatuan akan berubah menjadi negara kesatuan yang tersentralistis.
Sebaliknya Otonomi Daerah yang terlalu besar juga akan merusak
negara kesatuan karena daerah-daerah akan berjalan sendiri seperti
halnya negara bagian di dalam negara federal. Bila itu terjadi
gangguan terhadap negara kesatuan akan timbul dalam bentuk
keinginan daerah-daerah untuk memperbesar otonomi yang dapat
berujung pada bubarnya negara kesatuan.
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Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa dilema yang
dihadapi oleh negara kesatuan adalah menentukan keseimbangan
antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Terlalu
menonjolkan kepentingan nasional sehingga kepentingan beberapa
daerah terabaikan dapat menimbulkan frustrasi di kalangan rakyat
berbagai daerah, terutama daerah yang menganggap dirinya
memberikan sumbangan yang besar bagi penghasilan nasional. Hal itu
dapat berakibat keberadaan negara kesatuan dapat dipertanyakan.
Sebaliknya, mendahulukan kepentingan daerah dengan cara
menyerahkan sepenuhnya kepada daerah pemanfaatan sumber-sumber
kekayaan di daerahnya akan menghasilkan kesenjangan antar daerah
yang besar dalam tingkat kesejahteraan dan kemajuan serta
menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan demikian negara
kesatuan yang tidak dapat menciptakan keseimbangan antara
kepentingan nasional dan kepentingan daerah dapat menimbulkan
gugatan terhadap eksistensinya.
Ketidakseimbangan antara tuntutan daerah dengan pemberian
Pemerintah Pusat dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi daerah,
Barbara Silars Harvey berpendapat bahwa tuntutan Otonomi Daerah
erat sekali hubungannya dengan tuntutan untuk suatu pembagian
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penghasilan yang lebih adil dari pendapatan ekspor pulau-pulau luar
Jawa. Pembagian penghasilan yang kurang adil dapat memieu
ketidakpuasan daerah.
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Gerakan daerah saat ini juga tidak lepas dari rasa tidak puas
terhadap Pemerintah Pusat. Tidak mengherankan kalau beberapa
daerah semakin nyaring mengajukan tuntutan otonomi yang lebih
besar. Bahkan ada tuntutan yang mengarah pada disintegrasi Gema
tuntutan otonomi kian meluas di berbagai daerah, mulai dari Provinsi
Nangroeh Aceh Darussalam (NAD), Maluku, Papua (dulu Irian Java)
dan berbagai daerah lainnya, Fenomena itu kalau tidak ditangani
secara serius dan hati-hati dapat memicu ke arah disintegrasi bangsa,
Kekeliruan dalam menangkap sinyal tuntutan otonomi, hanya akan
berakibat pengulangan sejarah Uni Sovyet yang terpecah menjadi
sejumlah negara merdeka yang berdiri sendiri Kondisi yang seperti itu
tentu kita tidak inginkan. Oleh karena itu untuk menghindari
terjadinya kekeliruan respon terhadap tuntutan daerah, maka
Pemerintah dituntut untuk bertolak dari pemahaman akan kondisi
faktual yang mendorong lahirnya gejolak tuntutan itu sendiri.
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Sebagai wujud dari tuntutan itu Pemerintah mencanangkan
kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat Otonomi Daerah
dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat
Daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar yang kuat
bagi Daerah terutama Daerah kaya seperti Riau, NAD, Kalimantan
Timur, dan Papua, untuk menuntut bagian yang lebih besar dari
Pemerintah Pusat.
Tuntutan itu cukup beralasan karena sebagai Daerah yang
memiliki kekayaan sumber daya alam, sangat layak jika merekalah
yang pertama kali menikmati kekayaan itu. Sebab mereka sendiri
masih membutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan daerahnya.
Akan tetapi kalau tuntutan tersebut dipenuhi dapat menyulitkan
Pemerintah Pusat. Sebab salah satu sumber pendapatan Pemerintah
Pusat berasai dari minyak, gas bumi, dan hasil hutan yang umumnya
dimiliki Daerah kaya, seperti Kalimantan Timur, Riau, NAD, dan
Pemerintahan Negara
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Papua. Karena itu tidak semua tuntutan Daerah kaya dipenuhi.
Pemerintah Pusat berupaya melakukan tawar menawar dengan daerah,
sehingga muncul berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk
mengatur lebih lanjut pembagian keuangan antara Pusat-Daerah,
Kebijakan tersebut memungkinkan Pemerintah Pusat tetap mendapat
bagian yang proporsional dalam pembagian keuangan Pusat-Daerah.

id

Lahan pajak yang penting dan potensil diambil oleh Pemerintah
Pusat, sisanya diberikan kepada Pemerintah Daerah. Di tingkat daerah
lahan pajak yang potensil diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi
sisanya adalah pajak yang kurus dan kurang potensil yang diambil
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumber keuangan yang kecil itulah
yang dijadikan sebagai landasan utama Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

pr

.g

o.

Terbatasnya sumber pendapatan daerah menyebabkan Daerah
belum mandiri dalam bidang keuangan. Keterbatasan itu mengundang
Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah
Daerah guna menutupi kekurangan anggaran daerah. Bantuan itu
dimaksudkan untuk menyeimbangkan posisi fiskal antar daerah.

w

w

w
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Kebijakan Pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi
disparitas antar daerah. Mengingat di satu pihak ada daerah yang kaya
akan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di pihak lain ada
daerah yang kurang memiliki sumber daya alam dan sumber daya
buatan. Padahal mereka juga membutuhkan biaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Kondisi itulah yang mendorong
Pemerintah Pusat mengambil sumber-sumber pendapatan yang
potensil menjadi pemasukan Pemerintah Pusat, sisanya diberikan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal itu
menjadi pola hubungan keuangan pusat daerah.
Pola hubungan keuangan Pusat Daerah seperti itu menimbulkan
reaksi berupa ketidakpuasan bagi Daerah kaya seperti NAD, Riau, dan
Papua. Ketidakpuasan itu muncul karena menurut „orang daerah‟
jumlah uang yang diambil oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah itu
sangat jauh berbeda dari jumlah yang dikembalikan Pemerintah Pusat.
Akan tetapi menurut Machfud Sidik klaim Daerah itu tidak seluruhnya
tepat. Sebab jumlah pajak yang diambil oleh Pemerintah Pusat selain
minyak dan gas di Kalimantan Timur lebih sedikit dibanding dengan
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jumlah bantuan Pemerintah Pusat kepada Kalimantan Timur. Kalau
digabungkan dengan minyak dan gas jumlah uang yang diambil
Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibanding dengan jumlah uang
yang dikembalikan ke Kalimantan Timur baik dalam bentuk
pembangunan maupun dalam berbagai bentuk bantuan dan subsidi.
Hal itu merupakan konsekwensi logis dari negara kesatuan.
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Dalam negara kesatuan kekayaan Daerah diambil oleh
Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Pusat yang membagi-bagi
kekayaan itu kepada seluruh daerah termasuk daerah penyumbang
secara relatif merata. Kondisi itulah yang melahirkan ironi dalam
pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Riau dan NAD adalah
Provinsi terkaya di Sumatera --yang banyak memberikan pendapatan
dan devisa kepada negara terutama minyak dan gas -- tetapi
masyarakat dari kedua Provinsi ini dapat dikatakan termiskin di
Sumatera. Papua adalah Provinsi terluas dan kaya akan sumber alam
seperti minyak, gas hasil tambang hutan dan ikan, tetapi Daerah ini
belum mendapat bagian pembangunan secara memadai dibanding
dengan daerah lain yang sumber kekayaan daerahnya tergolong
miskin.

w

DESENTRALIASI SIMETRIS VS ASIMETRIS

w

w

Secara konseptual model desentralisasi ada 3 macam. Pertama,
desentralisasi simetris. Kedua, desentralisasi asimetris. Ketiga,
desentralisiasi campuran antara desentralisasi simetris dan asimetris.
Desentralisasi simteris mengandung makna bahwa pemberian
wewenang kepada daerah otonom dilakukan secara umum dan relatif
seragam kepada daerah otonom. Desentralisasi
simetris yang
mendorong Pemerintah Pusat melakukan penyerahan wewenang
secara umum.
Penyerahan wewenang secara umum memiliki kelebihan dan
kelemahan. Kelebihan penyerahan wewenang secara umum ada 2
macam. Pertama, pemberian wewenang kepada setiap daerah otonom
cukup satu Peraturan Pemerintah saja, semua daerah otonom dapat
mengurus wewenang yang telah diserahkan itu. Kedua, penyerahan
wewenang secara umum efisien, karena menggunakan, tenaga, waktu
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dan biaya yang jauh lebih kecil dibanding dengan penyerahan
wewenang secara khusus.
Kelemahan penyerahan wewenang secara umum ada 2.
Pertama, wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom, belum
tentu sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat
setempat. Kedua, banyak wewenang yang diserahkan kepada daerah
otonom tidak diurus oleh pemerintah daerah.

o.

id

Menurut Yosep Riwu Kaho ada 4 faktor yang menyebabkan
pajak daerah yang diserahkan kepada daerah otonom, akan tetapi
daerah otonom tersebut tidak diurus. Pertama, obyek pajaknya tidak
ada, misalnya pajak pelelangan ikan bagi daerah otonom yang
lokasinya berada dipegunungan. Kedua, biaya pemungutannya lebih
banyak dari pada yang dipungut. Ketiga, aturan pelaksanaannya belum
ada. Keempat, kewenangan itu ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
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Jenis pajak yang diserahkan kepada daerah, akan tetapi
obyeknya tidak ada, atau biaya pemungutannya lebih banyak dari pada
yang dipungut merupakan wujud nyata dari kelemahan penyerahan
wewenang secara umum (desentralisasi simteris). Realitas itulah yang
dapat dipertimbangkan bagi lahirnya penyerahan wewenang secara
khusus atau desentralisasi asimetris.

w

w

w

Penyerahan wewenang secara khusus adalah penyerahan
wewenang kepada daerah otonom dengan menyebut satu persatu
daerah otonom yang dimaksud. Penyerahan wewenang secara khusus
memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan penyerahan wewenang secara khusus ada 2. Pertama,
semua wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom, sesuai
dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, semua
wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom diurus dan
dilaksanakan oleh daerah otonom.
Pemberian wewenang secara khusus dapat dilakukan melalui
dua cara. Pertama, daerah otonom yang bersangkutan mengusulkan
kepada pemerintah pusat kewenangan yang sesuai dengan potensi,
aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Kedua, pemerintah
pusat yang melakukan penelitian dan pengkajian pada setiap daerah
otonom tentang potensi dan kebutuhan setiap daerah otonom di
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Indonesia. Hasil kajian itu yang dijadikan dasar untuk melakukan
desentralisasi asimetris. Kajian yang khusus bagi setiap daerah
otonom itu yang melahirkan kelemahan. Itulah sebabnya Pemerintah
pusat jarang memberikan wewenang secara khusus.
Dalam prakteknya Pemerintah Pusat sesungguhnya mencanpur
dua jenis pemberian kewenangan yang diserahkan kepada daerah
otonom. Pemberian kewenangan secara khusus diberikan kepada
Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam, dengan Provinsi Papua dan
Papua Barat. Pemberian kewenangan secara khusus dituangkan dalam
bentuk Undang-Undang.
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Pemberian otonomi khusus kepada ketiga provinsi itu
mengundang tanda Tanya besar mengapa daerah lain atau provinsi
lain tidak dilakukan hal yang sama. Kalau pertimbangannya karena
ketiga provinsi itu melakukan gerakan separatis, pertanyaannya
apakah Provinsi (daerah otonom) yang lain perlu melakukan hal yang
sama. Pertanyaan itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan hatihati.

w

w

w

.m

Kalau berangkat dari konsep Bhinneka tunggal ika (berbedabeda tetapi satu), maka idealnya setiap provinsi di Indonesia, atau
pulau yang memiliki karakteristik adat istiadat, suku dan budaya yang
relatif sama dibuatkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah
tersendiri, sehingga otonomi yang dijalankan daerah otonom itu
menjadi khusus pula. Akan tetapi kalau hal itu dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, maka akan menimbulkan masalah baru.
Masalah baru yang akan muncul adalah kontrol pemerintah
pusat akan lemah atau setidaknya pemerintah pusat akan kesulitan
melakukan kontrol melalui peraturan apabila dasar aturan yang
digunakan sangat bervariasi. Kondisi itulah yang menajadi salah satu
faktor utama pemerintah pusat melakukan mix desentralisasi simeteris
dan asimetris.
Mix antara desentralisasi simetris dan asimetris tercermin dalam
pemberian urusan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam
UU itu diatur urusan wajib dan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Pemerintahan Negara
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Daerah. Sedangkan urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
Urusan wajib yang diberikan kepada pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota merupakan wujud dari desentralisasi
simetris. Artinya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia bersifat wajib dan
seragam. Keseragaman itulah yang merupakan wujud dari
desentralisasi simetris. Desentralisasi simteris itu dibungkus dengan
kalimat lain menjadi urusan wajib.
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Urusan wajib bagi setiap daerah otonom baik provinsi maupun
kabupaten/kota yang merupakan pemaksaan dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom. Keseragaman itu muncul karena memang
wewenang itu merupakan hal yang sangat vital untuk dlaksanakan di
seluruh daerah di Indonesia.
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Keseragaman urusan pemerintahan yang diberikan pemerintah
pusat menjadi ciri utama dari desentralisasi yang simteris.
Desentralisasi simetris ini dibutuhkan karena negara Indonesia ini
adalah negara kesatuan yang harus mendapat layanan pemerintahan
dan pembangunan yang relative sama di seluruh daerah di Indonesia.

w

w

w

Implikasi langsung dari kebijakan desentralisasi simetris itu,
sehingga umumnya daerah membuat dinas yang sama dengan
kementrian di tingkat pusat. Pemerintah daerah melakukan itu bukan
tanpa alasan. Setidaknya ada 3 alasan sehingga pemerintah daerah
menyesuaikan antara kementrian di tingkat pusat dengan dinas di
daerahnya. Pertama, pemerintah daerah memiliki pendapatan asli
daerah yang relatif rendah sehingga daerah tidak mampu membiayai
seluruh pembangunan dan layanan pemerintahan di daerahnya.
Kedua, dana dekonsentrasi hanya disalurkan pada provinsi yang
memiliki dinas yang sama dengan kementria di tingkat pusat. Ketiga,
dana tugas pembantuan hanya disalurkan kepada provinsi dan
kabupaten/kota yang memiliki persamaan kewenangan dengan dinas
kementrian yang bersangkutan.
Beranjak dari fenomena itu, maka daerah yang mau memacu
pembangunan di daerahnya harus memperbaiki relasinya dengan pusat
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utmanya kementrian yang terkait dengan dinasnya masing masing.
Dengan demikian daerah akan cepat maju dan berkembang apabila
Gubernur dan atau Bupati Walikota pandai menjalin relasi dengan
pemerintah pusat.
Tampaknya desentralisasi simetris ini cocok dalam negara
kesatuan yang potensi, suku dan adat istiadatnya yang relatif
homogen. Akan tetapi kalau masyarakatnya heterogen maka
desentralisasi simetris akan menemui banyak masalah. Karena daerah
yang memiliki potensi adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda tentu
memerlukan kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah
lainnya.
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Itulah sebabnya sejak awal kemerdekaan disepakati konsep
Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu). Penghargaan
terhadap puncak-puncak kebudayaan daerah, dan variasi potensi dan
kondisi daerah mendorong dibutuhkannya kewenangan yang sesuai
dengan kebudayaan, kondisdan potensi masing-masing daerah
otonom. Kondisi itulah yang membutuhkan desentralisasi asimetris.
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Desentralisasi asimetris terakomodasi dalam UU No. 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah, dalam bentuk pemberian urusan
pilihan kepada setiap daerah otonom di Indonesia. Urusan pilihan itu
diberikan untuk menghargai keragaman adat istiadat, dan potensi
masing-masing daerah otonom di Indonesia.

w

w

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemberian
urusan pilihan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan
angin segar untuk membangun dan mengembangkan daerah sesuai
dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Akan
tetapi pemberian kebebasan bagi daerah untuk menggali dan
mengembangkan potensi daerah dalam bentuk urusan pilihan lebih
merupakan mimpi indah atau patamorgana yang indah dipandang dan
dibayangkan, akan tetapi sulit diwujudkan dalam kenyataan.
Kesulitan daerah otonom untuk melaksanakan urusan pilihan
karena terbatasnya pendapatan asli daerah otonom di Indonesia.
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Hampir semua daerah otonom di Indonesia kecuali DKI Jakarta
kesulitan meningkatkan PAD-nya. Kontribusi pendapatan asli daerah
(PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sangat kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD hanya sekitar
10%. PAD yang relatif rendah itu digunakan untuk menggali dan
mengembangkan potensi daerah. Pada hal PAD yang rendah itu hanya
cukup untuk membiayai gaji dan tunjangan anggota DPRD. Kondisi
itulah yang membuat daerah sulit berkreasi untuk menggali dan
mengembangkan daerahnya melalui urusan pilihan.

w

daerah penghasil cukup kaya sepert Kalimantan
daerah penghasil lainnya. Akan tetapi tidak semua
penghasil minyak. Jauh lebih banyak daerah yang
sehingga daerah bukan penghasil menjadi kurang

w

Memang
Timur, Riau dan
Provinsi menjadi
bukan penghasil
sejahtera.
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Menurut Tri Ratnawati rendahnya PAD bagi daerah bukan
berarti karena daerah otonom ingin enaknya sendiri, dan hanya tinggal
berpangku tangan. Rendahanya PAD lebih disebabkan oleh kecilnya
sumber-sumber pendapatan asli yang diberikan kepada daerah.
Sumber pendapatan yang diberikan kepada kepada daerah kecil dan
kurus. Minyak dan gas bumi diambil oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah hanya mendapat bagi hasil. Bagi hasil minyak yang
diberikan kepada daerah kecuali NAD dan Papua, hanya 15%. Jatah
yang hanya 15% itu dibagi untuk provinsi 3%, kabupaten penghasil
6% dan kabupaten bukan penghasil penghasil 6%.

w

Pendapatan asli daerah juga diperparah oleh terbatasnya
jumlah dan jensi pajak yang bisa diurus. Bahkan pajak yang gemuk
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak gemuk
lainnya diambil oleh pemerintah pusat. Pajak yang agak gemuk
diambil alih pemerintah daerah provinsi, hanya pajak yang kurus yang
diberikan kepada daerah kabupaten/kota. Pajak yang kecil dan kurus
itulah yang dapat digunakan oleh daerah untuk membiayai potensi
daerahnya. Idealnya kalau ada potensi daerah hendaknya digali dan
dikembangkan supayaa memberikan manfaat bagi daerah. Setidaknya
ada 3 manfaat bagi daerah kalau mampu menggali dan
mengembangkan potensi daerahnya. Pertama, pendapatan asli daerah
meningkat. Kedua, kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat.
26

Pemerintahan Negara

Ketiga, pembangunan di daerah akan berkembang karena PAD
memberikan kontribusi bagi peningkatan APBD yang pada gilirannya
akan meningkatkan laju pembangunan daerah. Kondisi itu sulit
diwujudkan karena adanya kendala yang dihadapi oleh daerah.
Setidaknya ada dua kendala yang dihadapi daerah sehingga
sulit menggali dan mengembangkan potensi daerahnya. Pertama,
rendahnya PAD hampir semua daerah otonoom di Indonesia. Kedua,
rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah.
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Rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah terbagi
dua. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya masyarakat di daerah.
Kedua, rendahnya kualitas SDM aparatur daerah termasuk
Bupati/Walikota. Rendahnya kualitas SDM aparatur dan pemimpin
daerah menyebabakan kreatifitas, inisitaif, dan prakarsa daerah
otonom menjadi terbatas. Banyak pemimpin daerah hanya asyik
menghabiskan APBD setiap tahun, dan asyik memikirkan bagaimana
supaya ia terpilih lagi dalam pemilukada yang akan datang.
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Pada hal kalau Bupati/Walikota terpilih ingin terpilih lagi
secara mudah dan murah, maka amanah rakyat yang diembankan
kepadanya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga ia berhasil
mempersembahakan pemerintahan, layanan, dan pembangunan yang
terbaik bagi rakyatnya.

w

KESIMPULAN/PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan 3 simpulan
pokok sebagai berikut:
1. Konflik antara pusat dan daerah pada awal tahun 50-an
disebabkan oleh kekecewaan daerah terhadap berbagai kebijakan
hubungan pusat daerah. Pemerintah pusat mencekam daerah
dengan menempatkan orang-orangnya begitu revolusi usai.
Ditinjau dari manajemen professional itu dapat dibenarkan, karena
tenaga professional di Jawa sangat banyak disbanding di daerah.
Akan tetapi ditinjau dari aspek kepentingan daerah, banyak elit
daerah merasa berjasa dalam masa revolusi dicampakkan dalam
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struktur politik pemerintahan begitu revolusi usai. Akibatnya
banyak elit daerah yang kecewa dan melakukan gerakan separatis.
2. Dalam negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yang
perwujudannya otonomi daerah bukan hal yang dikotomi.
Sentralisasi dan desentralisasi adalah kontinum, dan saling
melengkapi. Ada beberapa wewenang yang membutuhkan
sentralisasi, ada pula wewenang yang membutuhkan
desentralisasi. Keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan
desentralisasi adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan
berbagai Tarik menarik kepentingan antara pusat daerah dalam
menjalankan kewenangannya.
3. Desentralisasi yang tepat dipilih pemerintah pusat adalah
mencampurkan (mix) antara desentralisasi simetris dengan
desentralisasi asimetris. Percampuran itu dapat dilihat dalam UU
No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu
memberikan urusan wajib dan pilihan bagi pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota. Uurusan wajib itu mencerminkan
desentralisasi simetris, dan urusan pilihan mewujudkan
desentralisasi asimetris. Perpaduan dari kedua jenis desentralisasi
merupakan bukti penghargaan pada Bhinneka Tunggal Ika disatu
pihak dan upaya mempertahankan negara kastuan dipihak lain.
Dengan demikian daerah dapat maju dan berkembang sesuai
dengan potensi, aspirasi, dan kepentingan daerahnya dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Oleh : Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH

o.

id

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18
A (1)**]

.m

pr

.g

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**]

w

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 18 B (1)**]

w

w

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang [Pasal 18 B (2)**]

Otonomi daerah terkait 2 hal yaitu:
1. Nilai unitaris yaitu kedaulatan di tangan rakyat, bangsa dan
negara.
2. Nilai desentralisasi yaitu penyerahan sejumlah wewenang.
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Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal
Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh pemerintah
pusat, dan dapat dihapus dan/atau dilebur oleh pemerintah pusat

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal
Didalam pemerintahan nasional (pusat) terdapat pemerintah provinsi,
dan didalam pemerintah provinsi terdapat pemerintah kota/kabupaten.

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal

.g

o.

id

Kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh pemerintah
pusat, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dijalankan oleh
pemda dan DPRD serta masyarakat.

pr

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal

.m

Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dependent dan
sub-ordinat.

w

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal

w

w

Adanya persebaran urusan pemerintahan yang diatur secara cermat.

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal
Adanya mekanisme kontrol yang terukur dan berjenjang dari
pemerintah pusat ke pemerintah provinsi serta dari pemerintah
provinsi ke pemerintah kab/kota.

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal
Kebijakan
desentralisasi
dimaksudkan
untuk
memberikan
kewenangan kepada daerah guna mengatur & mengurus rumah
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tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia
(NKRI)

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal
Tanggungjawab akhir dari penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggungjawab
pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan
tersebut akan menjadi tanggungjawab negara.

id

Syarat terwujudnya relasi pusat dan daerah yang ideal

.g

o.

Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak
bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi,
monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building)

pr

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal

w

.m

Peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi
tersebut dan berwenang membuat kebijakan untuk daerahnya.

w

Syarat terwujudnya relasi pusat-daerah yang ideal

w

Kebijakan-kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, baik terkait norma,
standar, maupun prosedur yang ditentukan pusat.

Tujuan utama desentralisasi
Politik yaitu hadirnya pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.

Tujuan utama desentralisasi
Kesejahteraan yaitu pemenuhan kebutuhan publik.
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HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Oleh : Juanda Nawawi

PENDAHULUAN

o.

id

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masalah
hubungan pemerintah pusat dan daerah senantiasa merupakan topik
diskusi yang menarik untuk dibagi dan dibahas. Hal ini menjadi suatu
kenyataan bahwa hubungan pusat dan daerah yang telah terjalin
selama ini masih dalam tarap mencari bentuk kearah pola hubungan
yang serasi, selaras dan harmonis atas dasar keutuhan negara
kesatuan.

w

.m

pr

.g

Dalam sistem negara kesatuan ditemukan adanya dua cara yang
dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara
pertama disebut sentralisasi, dimana segala urusan, tugas, dan fungsi,
wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat
yang pelaksanaannya dilakukan dekonsentrasi. Kedua dikenal sebagai
desentralisasi, dimana urusann, tugas, dan wewengan palaksanaanya
pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.

w

w

Persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada
negara dan susunan organisasi desentralisasi timbul karena
pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab pemerintahan
negara tidak hanya dilakukan oleh dari satu pusat pemerintahan.
Selain pusat terdapat satuan-satuan pemerintahan lebih mudah dan
juga melakukan wewenang, tugas dan tanggung jawab melaksanakan
sebagian urusan diserahkan atau yang dibiarkan atau yang diakui
sebagai urusan daerah yang bersangkutan. Desantralisasi pada negara
kesatuan, berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan lebih
mudah (teritorial atau fungsional). Yang berhak mengatur dan
mengurus sendiri sebagian urusan pemrintahan sebagai urusan mudah.
Meskipun kedua lingkungan pemerintahan yaitu pemerintah
pusat dan daerah merupakan satu kesatuan susunan yang
mencerminkan keutuhan negara kesatuan karena masing-masing
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mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab berbeda, maka
tidak menutup kemungkinan tarik-menarik diantara keduanya.
Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Indonesia khususnya diera zefermasi pergeseran paradigma
pemerintahan sentralisasi kearah desentralisasi, ternyata ada kehendak
masuk menjadikan desentralisasi sebagai satu-satu azas atau paling
tidak Dekontrasi hanya dihargai sebagai komplemen dengan embelembel vital terhadap desentarlisasi.

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Dasar hubungan mengenai pemerintah pusat dan daerah ialah
UUD-1945 pasal 1 ayat 1 yang menetapkan bahwa ‘’ Negara
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dan pasal
18 yang berbunyi (1) Negara kesatuan yang berbentuk Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah dan kota mengatur
dan mengurus sebagai urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan
tugas pembantuan. (3) pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan
kota memiliki Dewan perwakilan rakyat daerah dan anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati
dan walikota masisng-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5)
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kearah
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat, (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan. (7) susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan di atur dalam undang-undang.
Setiap undang-undang desentalisasi mengenai ketentuanketentuan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,
misalnya dalam hal pengenalan urusan, pertanggung jawaban,
pengesahan peraturan-peraturan daerah bila digolonkan. Secara garis
besar antara hubungan pemerintah pusat dan daerah ini akan
mencakup hal-hal yang mengangkat hubungan, kewenangan,
keuangan, pengawasan dan pembinaaan. Adanya hubungan ini
disebabkan adanya dua pihak yaitupihak pemerintah pusat dan daerah.
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Adanya pemerintah daerah ini dimungkinkan sebagai akibat sistem
pemerintahan yang disentralisasikan. Perangkat daerah yang
melaksanakan urusan-urusan pusat yang telah di arahkan sebagai
urusan daerah, sedangkan perangkat pusat di daerah akan
melaksanakan urusan pusat yang tidak atau belum diserahkan pada
daerah.

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERPEKTIF
KEWENANGAN

o.

id

Landasan konstitusional hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UUD-1945 pasal 18 A
dtegaskan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau urusan provinsi dan kabupaten kota
diatur dengan undang-undang susunan dan keragaman daerah.

w

w

w

.m

pr

.g

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang terdiri atas
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan. Konperen dan
urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan Absolut
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi : (a)
Politik luar negeri.(b) persamaan (c) keamanan (d) Yustisi (e) moneter
dan fiskal sosial dan (f) agama. Dalam melaksanakan urusan
pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri
atau melimpahkan wewenang terhadap instansi vertikal yang ada di
dalam atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan
asas dalam sentralisasi (pasal 9,10, UU no 23/ 2014).
Kewenangan urusan pemerintahan konperen yang menjadi
kewenangan daerah sendiri atas urusan pemerintahan wajib. Urusan
pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar atas urusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar ( pasal 11,12, UU no 23/2014)
Pembagian urusan pemerintahan konperen antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi. Serta daerah kabupaten kota sebagaimana
di maksud dalam pasal 9 ayat (3) UU NO. 23 2014 tentang
pemerintahan daerah. Didasarkan pada prinsisp akuntabilitas.
efisisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasioanl (pasal
13 UU No. 23/2014). Berdasarkan prinsip pada ayat (1) pasal 13
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kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat adalah antara lain: (a) Urusan pemerintahan yang lokasinya
lintas daerah provinsi atau lintas negara (b) Urusan pemerintahan yang
penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara (c) Urusan
pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah
provinsi atau lintas Negara.

pr

.g

o.

id

Berdasarkan prinsip kriteria pemerintahan urusan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi adalah antara lain (a) urusan
pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota .(b) Urusan
pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota (c)
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
daerah kabupaten/kota dan prinsip kriteria. Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan
pemerintahan dan lokasinya dalam daerah kabupaten, (b) Urusan
pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota (c)
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya
dalam daerah kabupaten/kota.

w

w

w

.m

Pembagian urusan pemerintahan konperen menjadi kewenangan
pemerintah pusat provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan
peraturan presiden. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan konperen berwenang menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi, kabupaten /kota berhak menetapkan kebijakan daerah
mutlak. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
berpedoman pada norma, standar, prosedur,dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEUANGAN
Landasan konstitusional hubungan keuangan pelayanan,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang.
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Harmonisasi hubungan keuanngan antara pusat dan daerah
dilaksanakan dengan bagi hasil penerimaan nasioanal seperti PPN
yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, dengan peningkatan
penerimaan deerah dari bagi hasil penerimaan nasional dan daerah
diberi keleluasaan dapat menggali sumber daya penerimaan nasional
dan daerah dapat menggali sumber daya penerimaan yang lebih
banyak dibandingkan pajak-pajak daerah. Akibatnya dapat
mengurangi keterangan pada pemerintah pusat. Hubungan antara
pusat dan daerah dapat dibina dengan melibatkan pemerintah daerah
dalam kegiatan-kegiatan menyebabkan informasi tentang penerimaan
nasional yang berasl dari pajak kepada masyarakat secara umum.

.m
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o.

id

Pembagian yang adil dalam pembagian dana perimbangan
untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan dan
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
merupakan salah satu bentuk harmonisasi hubungan keuangan antara
pusat dan daerah. Pembgian yang adil alan mengurangi ketimpangan
atau kesenjangan antara daerah. Setiap daerah akan mendapatkan dana
perimbangan sesuai dengan beban yang harus dikeluarkan untuk
pembangunan daerah. Akibatnya daerah akan semakin menjalin
hubungan baik secara terus menerus dengan pemerintah pusat.

w

w

w

Kondisi yang dihadapkan dalam menciptakan rasa keadilan
dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah demi tegaknya
NKRI meliputi: (a) terbedaya dan meningkatnya kemampuan
perekonomian daerah (b) terciptanya sistem pembiayaan daerah yang
adil, propersional, nasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung
jawab. (c) terwujudnya sistem perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, (d) meningkatnya presentase dana
alokasi umum (DAU) pada pase yang akan datang.

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF
PENGAWASAN
Ditinjau dari hubungan pusat dan daerah pengawasan berarti
pengikat, kesatuan agar kebebasan dalam berotonomi tidak bergerak
begitu jauh sehingga mengurangi dan mengancam kesatuan.
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Secara umum dapat disebutkan, bahwa pengawasan sebagai
peranata yang melekat pada desentralisasi bukanlah sesuatu yang
mesti dihindari. Namun demikian pengawasan tidak boleh
mengakibatkan pengurangan atau penggerogotan terhadap nilai-nllai
yang terkandung dalam dasar-dasar desentralisasi serta problemproblem rumah tangga daerah.
Dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, pengawasan
memegang peranan yang sangat strategis dan penting dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan wajib
dan pemerintahan pilihan.

w

w

w
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Dalam ini UU NO.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
pasal 373 ayat (1) ditegaskan pemerintah pusat melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Provinsi, ayat (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/Kota,Ayat (3) pembinaan dan
pengawasan pada pasal 373 ayat (1) secara nasional dikordinasikan
oleh Menteri. Selanjutnya pasal 378 ayat (1) Gubernur sebagai wakil
pemerintahan pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan
teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/
Kota, ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh perangkat Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat, ayat (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat belum mampu melakukan pengawasan, dapat
meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah
pusat.

PENUTUP
Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Negara kesatuan
di era Reformasi diperlukan suatu modal kemitraan (pantikership
modal), dimana pemerintah daerah tidak lagi dipandang sebgai
pelaksana kebijakan pusat. Semata-mata, melainkan oleh pemerintah
pusat telah dianggap sebagai mitra kerja, walaupun demikian
sehubungan kemitraan tidak dengan serta merta memberi posisi duduk
sama rendah berdiri sama tinggi antara pemerintah pusat dan
48
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pemerintah daerah. Dalam jalinan hubungan kemitraan pemerintah
daerah tetap dalam posisi subrendinatif terhadap pemerintah pusat,
pemerintah daerah diakui memiliki legitimasi politik tersendiri
berwewenang, mengetahui dan mengurus dan menguasai sumber daya
yang terpisah dan mempunyai kewenangan tertentu di bidang
perundang-undangan, mengikat kebutuhan dan kepentingan yang
besifat local demikian beragamnya,sehingga model pelaksana tidak
tepat digunakan dimasa yang akan datang.
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945

Oleh : Prof. Dr. Drs. Rakhmat, MS

PROLOG

pr

.g
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Setidaknya, sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang sudah
tidak terbendung, disertai dengan perkembangan teknologi yang
semakin canggih, apalagi dunia saat ini memasuki sebuah era revolusi
industri 4.0, sehinga mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan
masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara dan
pemangunan bangsa. Menghadapi tantangan tersebut maka kehidupan
sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen
harus melakukan penyesuaian-penyesuaian diberbagai dimensi dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan negara.

.m

KONFIGURASI
SISTEM
PEMERINTAHAN
MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

NEGARA

w

w

w

Seperti diketahui bahwa sebelum dilakukan amademen
konstitusi, dikenal adanya “Tujuh Kunci Pokok Sistem
Pemerintahan Negara”, namun setelah amandemen ketujuh kunci
pokok tersebut mengalami perubahan. Karena itu, Sistem
Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen secara
garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahan adalah republik
2. Negara Indonesia adalah negara hukum
3. Negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan di
tangan rakyat)
4. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah
kepala negara, dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden
dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu
paket.
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5. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk kabinet
6. DPD adalah perwakilan dari daerah provinsi yang anggotanya
dipilih oleh rakyat di Daerah yang bersangkutan.
7. Selain DPR dan DPD terdapat MPR yang masa baktinya
selama lima tahun
8. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR
(legislatif). Selain itu DPR menetapkan anggaran negara dan
mengawasi jalannya pemerintahan
9. Kekuasaan yudikatif berada pada MA dan badan
peradilan dibawahnya. Selain itu, terdapat MK dan KY
10. Sistem kepartaian adalah multi partai
11. Pemilu diselenggarakan untuk memilih paket Presiden dan
Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi
dan kabupaten/kota
12. Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata, luas, dan
bertanggung jawab dalam kerangka pemerintahan daerah.

.m

EFEK POSITIF DAN NEGATIF DARI AMANDEMEN UUD
1945

w

w

w

Secara garis besar, dapat diidentifikasi beberapa faktor negatif
yang ditimbulkan dari amademen konstitusi, yaitu (1) amandemen
UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan
munculnya peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan
masyarakat, (2) munculnya kebijakan otonomi daerah yang
dilaksanakan tanpa persiapan yang baik di daerah, sehinga
mengganggu eksistensi negara kesatuan republik Indoenesia, (3)
mengakibatkan munculnya berbagai konflik sosial di daerah yang
cukup merepotkan pemerintah pusat.
Sementara itu, terdapat juga efek positif yang ditimbulkan dari
amandemen UUD 1945, yaitu (1) UUD 1945 tidak lagi menimbulkan
pasal-pasal yang multitafsir, (2) UUD 1945 lebih sesuai dengan
perkembangan zaman yang terus berubah, (3) UUD 1945 menjadi
lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara, (4)
UUD 1945 memberikan hakkepada warga negarauntuk memilih
dalam pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR dan
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DPD, maupun pemilihan kepala daerah, serta pemilihan anggota
DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara demokratis.

EKSISTENSI DAN PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT

.g

o.

id

Dalam amandemen UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan
membentuk undang-undang ada ditangan DPR (bukan MPR lagi).
Karena itu, sistem pemerintahan negara Indonesia saat ini menganut
sistem pemisahan kekuasaan (separation of power). Selain itu, MPR
tidak lagi punya kewengan tertinggi dan tanpa kontrol. Seperti
diketahui bahwa sebelum amandemen fungsi MPR mencakup (1)
menetapkan dan mengubah UUD, (2) menetapkan GBHN, (3)
memilih presiden dan wakil presiden, (4) meminta dan menilai
pertanggung jawaban presiden, dan (5) memberhentikan presiden dan
atau wakil presiden.

.m

pr

Dengan diterapkannya sistem pemilihan presiden secara
langsung, maka MPR tidak lagi memiliki kekuasaan memilih
keduanya. Presiden dan wakil presiden tidak lagi bertanggung jawab
kepada MPR, melainkan kepada rakyat sebagai konsekuensi dari
pemilihan langsung.

w

w

w

Setelah amandemen UUD 1945, maka fungsi MPR sekarang
hanya mencakup (1) menetapkan UUD dan atau perubahan UUD, (2)
melantik presiden dan wakil presiden, (3) memberhentikan presiden
dan wakil presiden pengganti sampai terpilihnya presiden dan atau
wakil presiden.
Sesungguhnya ada bebarapa peran penting dari eksistensi MPR
sebagai lembaga tinggi negara, misalnya menurut ketentuan pasal 2
ayat 1 bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.
Kemudian dalam pasal 8 ayat 2 ditegaskan bahwa dalam hal terjadi
kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 60 hari MPR
bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang
diusulkan presiden.
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Disamping itu, dalam pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam
hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden secara bersamaan,
maka selambat-lambatnya 30 hari MPR bersidang untuk memilih
presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden yang
diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik yang
pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara yang
terbanyak pertama dan kedua dari pemilu sebelumnya.

.g

o.

id

Berdasar pada argumentasi tersebut di atas, maka dapat
dikatakan bahwa MPR adalah lembaga yang berdiri sendiri,
disamping DPR dan DPD. Karena itu, sistem yang dianut dapat
disebut “trikameralisme”. Dengan demikian MPR yang merupakan
salah satu lembaga tinggi negara memiliki peran yang sangat penting
dan strategis. Bersama dengan DPR, MPR sebagai lembaga yang
menampung suara rakyat dan merupakan lembaga yang memiliki
kekuasaan legislatif di negara Indonesia dalam sistem pemerintahan
negara republik Indonesia.

w

w

.m

pr

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem
pemerintahan presidensial berdasarkan konstitusi UUD 1945. Hanya
saja dalam implementasinya, sistem pemerintahan negara Indonesia
kadang tidak jelas dan tidak konsisten. Salah satu permasalahannya
adalah menyangkut proses pembuatan kebijakan yang syarat dengan
kepentingan yang diintervensi dengan kepentingan politik dan
kelompok sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak
artikulatif.

w

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam masalah ini
adalah perlunya meningkatkan kualitas “check and balance” secara
tranparan, konsisten, dan berkesinambungan, dalam kerangka sistem
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena
demokrasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bentuk sistem
pemerintahan negara yang modern dengan menekankan pada
kedaulatan rakyat atas negara dalam suatu sistem pemerintahan
negara, seperti Indonesia.
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ESTIMASI DAMPAK OTONOMI DAERAH
TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR
DAN FUNGSI SISTEM PEMERINTAHAN
Oleh : Ansar Arifin

LATAR BELAKANG

w

w

w
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id

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan
yang selama ini terpelihara melalui acuannya secara ideologis dalam
Pancasila dan secara konstitusional dalam UUD 1945. Meskipun
selama ini Bangsa Indonesia mengalami berbagai macam persoalan
yang dihadapi baik dari dalam, maupun yang datangnya dari luar
dengan berbagai cara yang hendak memecah-belah persatuan dan
kesatuan, namun karena adanya kekuatan nilai-nilai persatuan dan
kesatuan yang terpelihara melalui acuannya secara ideologis dalam
Pancasila dan secara konstitusional dalam UUD 1945, sehingga hal
tersebut bukannya merusak persatuan, tetapi justru telah membuat
Bangsa Indonesia tumbuh semakin dewasa dan mantap. Karena itu,
kemajuan-kemajuan Pembangunan Nasional dalam bidang ekonomi,
politik, sosial, dan budaya yang telah dicapai, haruslah tetap dipacu
agar Bangsa Indonesia selalu berada dalam keseimbangan dinamis
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
berkontribusi terhadap peluang dan tantangan bagi setiap Daerah
dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang pemerintahan dengan
berasaskan paradigma demokratis, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pemberdayaan aparatur, dan pelayanan publik guna
mempercepat pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada
setiap daerah otonom. Kebijakan Nasional yang telah ditempuh oleh
Pemerintah Pusat sudah merupakan tekad yang kuat untuk
memberdayakan Daerah agar dapat mengurus urusan rumah
tangganya sendiri atau mampu membenahi dirinya dan memotivasi
kreativitas masyarakatnya dalam pelaksanaan program-program
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pembangunan ditingkat daerah. Namun, pada kenyataannya yang
terjadi justru Daerah belum dapat mewujudkan dirinya untuk
memfasilitasi dan memediasi berbagai kebutuhan dan kepentingan
masyarakatnya sesuai harapan yang tertuang dalam Otonomi Daerah.

INTERPRETASI
OTONOMI

DAERAH

DALAM

PELAKSANAAN

id

Prinsip dasar dalam otonomi daerah adalah menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya kepada Daerah dengan memberikan
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan dengan tujuan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

pr

.g

o.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tertuang landasan
operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana telah
memberikan arahan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
didasarkan pada tiga asas pemerintahan yang terdiri dari:

w

w

w

.m

a) Azas dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau
sebagai perangkat pusat di daerah.
b) Azas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.
c) Azas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana
dan prasarana, serta sumberdaya manusia, dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
Menurut Osborne dan Gaebler (1996) mengungkapkan adanya
beberapa keunggulan lembaga yang menganut asas desentralisasi,
yaitu:
a. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang
tersentralisasi, lembaga tersebut dapat memberi respon dengan
cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang
berubah;
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b. Lembaga
tersentralisasi lebih efektif daripada
yang
terdesentralisasi;
c. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang
tidak terde- sentralisasi;
d. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja
yang lebih tinggi, lebih komitmen,dan lebih besar produktivitas.
Selanjutnya, J. in Het Veld (dalam Suryadinata, 1993)
menampilkan sejumlah keunggulan desentralisasi, yaitu :

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

a. Desentralisasi memberikan penilaian yang lebih tepat pada daerah
dan pendu- duk yang beraneka ragam;
b. Desentralisasi meringankan beban pe- merintah, karena
pemerintah pusat ti- dak mungkin mengenal seluruh dan se- gala
kepentingan dan kebutuhan setem- pat dan tidak mungkin pula
mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan terse- but sebaikbaiknya. Karena, daerah yang mengetahui sedalam-dalamnya
kebutuhan dan bagaimana memenuhinya;
c. Dengan desentralisasi dapat dihindarkan adanya beban yang
melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan tunggakan
kerja;
1) Pada desentralisasi, unsur individu atau daerah lebih
menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit
seseorang dapat lebih menggunakan pengaruhnya dari
pada dalam masyarakat yang luas;
2) Pada desentralisasi, masyarakat setempat mendapatkan
kesempatan
ikut
serta
dalam penyelenggaraan
pemerintahan, masyarakat tidak hanya merasa sebagai
objek saja;
3) Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat
setempat dalam melakukan kontrol
Tiga asas tersebut di atas yang merupakan landasan operasional
penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan bila dihubungkan
dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang
Otonomi Daerah yang memuat tentang pelaksanaan kewenangan
Kabupaten/Kota, maka haruslah semaksimal mungkin dapat
disosialisasikan secara jelas dan melembaga, agar tidak menimbulkan
kesan penafsiran yang sempit ditingkat Daerah. Hal ini perlu
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dilakukan guna menghindari kemungkinan interpretasi yang
menganggap semua kewenangan pemerintahan dapat didesentralisasikan oleh Daerah. Selain itu, ada kecenderungan kekuasaan
legislatif (DPRD) yang seyogyanya merupakan mitra sejajar dengan
eksekutif (Pemerintah Daerah), namun karena adanya laporan
pertanggungjawaban Bupati yang harus disampaikan ke DPRD setiap
tahunnya, maka kecenderungan sebagian anggota DPRD memandang
eksekutif adalah bawahan DPRD. Selanjutnya, dalam hal kepemilikan
kekayaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Daerah
tertentu, telah turut menimbulkan kekuatan hegemoni Daerah,
sehingga terkadang melupakan konsep NKRI sebagai landasan
berpijaknya Sistem Pemeritahan Daerah secara Nasional.

.g

o.

DAMPAK OTONOMI TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR
DAN FUNGSI PEMERINTAHAN
a) Perubahan Dimensi Struktural

.m

pr

Menurut Tammana, (2001, 72-73) bahwa sistem perubahan
pada dimensi struktural-fungsional hubungan antara Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

w

w

w

1. Perubahan struktur hubungan antara Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Kabupaten/Kota yang semula bersifat hierarkis
dengan kepatuhan yang relatif tinggi, cenderung berubah
menjadi relatif kurang patuh. Demikian juga, tanggung
jawab penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sepenuhnya
bersifat vertikal, melainkan cenderung mengarah ke arah
yang bersifat horisontal.
2. Perubahan struktur hubungan antara masyarakat dengan
pemerintahan yang semula memiliki nilai-nilai kewibawaan
dan kepatuhan masyarakat, cenderung mengarah pada
hubungan yang bersifat kritis terhadap kebijakan ditingkat
lokal.
3. Masyarakat akan lebih banyak menilai Apartur Pemerintah
dari segi kapabilitas dan kualitas kerjanya dari pada
berbagai atribut yang melekat pada dirinya.
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4. Perubahan struktur pembiayaan pemerintah Daerah, yang
semula mengandalkan subsidi dari Pemerintah Pusat
menjadi berbasis pada kemampuan Daerah sendiri.
5. Perubahan struktur pengambilan keputusan, yang semula
sangat sentralistik berpusat pada puncak pimpinan sehingga
menimbulkan kelambanan, akan berubah menjadi
pengambilan keputusan secara tersentralisasi di mana setiap
unit diberi deskripsi diskresi yang cukup memadai.
6. Perubahan struktur kepegawaian, aparatur pemerintah,
yang semula lebih banyak di dominasi oleh tenaga – tenaga
administratif, secara bertahap akan digantikan oleh orangorang yang memiliki kemampuan teknis tertentu.
7. Perubahan strukturhubungan eksekutif dan legeslatif, yang
semula didominasi oleh eksekutif kemudian akan bergeser
pada struktur hubungan yang sejajardan seimbang( mitra
kerja).

pr

b) Estimasi Perubahan Dimensi Fungsional

.m

Kemungkinan perubahan pada dimensi fungsional dalam
sistem pemerintahan daerah, antara lain adalah :

w

w

w

1. Fungsi pemerintahan yang selama ini sangat dominan dalam
menentukan kehidupan dan penghidupan masyarakat, secara
bertahap akan berkurang digantikan oleh fungsi yang
dijalankan oleh masyarakat sendiri. Perubahan itu sejalan
dengan konsep masyarakat sipil (civil society) secara
paradugma baru pemerintahan yakni “pemerintahan yang baik
adalah yang paling sedikit memerintah”.
2. Fungsi- fungsi eksekutif yang sangat dominan selama ini akan
berkurang seiring dengan meningkatnya fungsi yang
dijalankan oleh legeslatif dan yudikatif.
3. Unsur staf yang selama ini memegang fungsi-fungsi penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dikoreksi,
sehingga kembali pada prinsip dasar manajemen
(Management back to basic). Unsur staf menjalankan fungsi
pelayanan dan pemikiran, sedangkan unsur lini menjalankan
fungsi operasional.
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4. Fungsi kontrol sosial dari masyarakat yang selama ini telah
diambil alih oleh penguasa, akan dijalankan kembali oleh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik.
c) Estimasi Perubahan Pada Dimensi Kultural
Perubahan pada dimensi kultural akan meliputi antara lain:

w

w

w
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1. Perubahan kultur organisasi yakni dari kultur yang serba
birokratis kepada kultur yang mengutamakan kepentingan
masyarakat, sebab masyarakat yang memiliki dua posisi
yakni sebagai konsumen dan sebagang pemegang saham
(stakeholder) yang mempunyai kewenangan untuk
mengganti pemerintahan yang dianggap kurang/tidak
memuaskan.
2. Perubahan kultur kerja yang semua berkonsentrasi pada
atasan dan prosedur kerja perlu diubah menjadi kultur yang
berorientasi pada hasil. Hubungan atasan dan bawahan
tidak lagi sepenuhnya hierarkis karena yang memberdayakan hanyalah fungsi yang dapat berganti setiap saat.
Kedisiplinan merupakan syarat mutlak bagi terjadinya
perubahan kultur kerja.
3. Perubahan kultur kompetisi yang semula keberhasilannya
ditentukan secara subjektif oleh atasanakan berubah
ditentukan oleh sebuah mekanisme yang bersifat
impersonal.
4. Perubahan kultur hubungan antar organisasi pemerintah
yang semula bersifat sangat hierarkis ataupun bersifat
kompetitor akan berubah menjadi lebih heterarkis dan
koloboratif.
5. Perubahan kultur hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat yang semula bersifat antara memerintah
dengan yang diperintah sehingga bersifat komando, akan
berubah menjadi hubungan antara produsen dengan
konsumen dimana masyarakat memiliki daya tawar
(bargaining power) yang setara dengan pemerintah.
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PENUTUP
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Pengembangan sistem kelembagaan yang didasarkan pada
aspek kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan Daerah yang tertuang
dalam Unang-undang Republik Indonesia Tentang Otonomi Daerah,
harus dapat membawah Daerah Kabupaten/Kota pada keadaan yang
mampu membenahi dirinya sendiri. Karena itu, sangat dibutuhkan
adanya upaya dalam mengintegrasikan antara satu Undang-undang
dengan Undang-udang yang lainnya. Dikatakan demikian, karena
suatu aturan yang baik bukan karena banyaknya aturan yang
beroperasi mengatur sistem sosial, melainkan bagaimana antara satu
aturan dengan aturan lainnya terintegrasikan satu sama lain dalam
mengarahkan, membatasi, dan membentuk tindakan sosial, ekonomi,
politik, dan budaya masyarakat kearah yang lebih baik dan teratur,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu sama lain.

pr
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KEBIJAKAN DAN PRINSIP PRINSIP KENEGARAAN
NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH (622-632 M)
YANG KONSTUKTIF TERHADAP NKRI
(Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)
Oleh : Prof. DR. M. Basir Syam, MA

LATAR BELAKANG
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Era Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad yang silam (570632 M), akan tetapi ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga kini.
Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan hanya
menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh
aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam meliputi seluruh aspek
kebudayaan. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip filosofis,
sains dan teknologi, termasuk social, ekonomi, hokum dan politik

w

w

w
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Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau
melakoni sebagai praktisi, memimpin negara Madinah pada tahun 622
– 632 M. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW
ketika membangun pemerintahan yang berbeda dengan apa yang
menjadi kebiasaan kekuasaan pada umumnya yang bercorak monarki
absolut. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di
zaman modern, pemerintahan Beliau lebih bercorak demokratis, suatu
hal yang menakjubkan bagi para penulis sejarah politik.
Keberadaan Nabi sebagai kepala negara juga perlu diketahui,
mengingat di kalangan para pemikir muslim masih berbeda pendapat
apakah mendirikan negara itu merupakan keharusan, dengan kata lain
wajib diupayakan berdirinya untuk mengorganisir kehidupan umat
Islam demi terlaksananya hokum Islam dalam kehidupan social.
Pandangan lainnya menganggap tidak wajib, tergantung situasi dan
kondisi yang memungkinkan sebab umat Islam dapat saja
menjalankan keislamannya secara sah tanpa adanya suatu negara,
apalagi ketika menjadi umat yang minoritas di tengah-tengah
masyarakat non muslim. Pandangan lainnya malahan ada yang
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menganggap masalah politik sebagai hal yang terpisah secara
sekularistik, sehingga peran Muhammad SAW sebagai kepala negara
berbeda dengan perannya sebagai Rasul Allah.

BEBERAPA
PENDAPAT
PEMERINTAHAN NABI

TENTANG

CORAK

w
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Beberapa peneliti dan penulis Barat mengakui kesuksesan
beliau sebagai seorang pemimpin. Michael H Hars dalam bukunya
menempatkan beliau sebagai rangking pertama pemimpin dunia.
Beliau adalahPenyebar agama Islam, penguasa Arabia, mempunyai
karir politik dan keagamaan yang luar biasa, namun tetap seimbang
dan serasi, mengakibatkan Nabi Muhammad memiliki banyak
pengikut, dan juga menjadi panutan seluruh masyarakat dunia hingga
saat ini. Hart menilai Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh
sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satusatunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam
hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa
Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar,
terbelakang, dan terpecah-belah oleh sentimen kesukuan menjadi
bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan
kemiliteran bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat
itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia.

w

w

Robert N Bellah sebagai seorang sosiolog politik menyatakan
bahwa Bukanlah Amerika yang memulai pemerintahan demokratis,
akan tetapi justru nabi Muhammad telah melakukannya sejak 14 abad
yang silam. Bellah membahas hal ini dalam perspektif modernitas,
Menurut Bellah pada masa itu sebenarnya terlalu dini untuk
menerapkan pemerintahan demokratis. Muhammad tidak memulai
dakwahnya dalam sebuah kerajaan dunia yang besar dan
terorganisasikan dengan baik, tetapi hanya dalam sebuah masyarakat
kesukuan yang belum mencapai struktur politik yang dapat disebut
negara. Ia tidak terlalu harus banyak menjalin hubungan dengan
tatanan politik yang ada untuk menciptakan hubungan yang baru.
Lebih jauh, dalam sebuah masyarakat di mana hampir setiap
hubungan penting dinyatakan dalam kerangka ikatan keluarga.
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Muhammad harus mengembangkan suatu organisasi politik yang
dapat mengatasi ikatan ikatan keluarga.
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Tidak diragukan lagi, di bawah kepemimpinan Muhammad,
masyarakat Arab telah membuat suatu langkah maju yang mencolok
dalam hal kompleksitas soscial dan kapasitas politiknya. Ketika
struktur yang terbentuk pada masa Nabi itu diperlukan oleh para
khalifah yang awal untuk memberikan landasan organisasional bagi
sebuah imperium dunia, maka yang diperoleh adalah suatu hal yang
benar-benar modern untuk tempat dan masa itu. Masyarakat Islam
awal dapat disebut modern dalam hal tingginya tingkat komitmen,
keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari segenap lapisan
masyarakat. Masyarakat Islam awal juga modern dalam hal
keterbukaan posisi pimpinannya untuk dapat dinilai kemampuannya
berdasarkan landasan-landasan yang universalistik, dan hal itu
disimbolkan oleh upaya untuk melembagakan jabatan pucuk pimpinan
yang tidak berdasarkan garis keturunan. Sekalipun pada masa-masa
yang paling awal, ada hambatan-hambatan tertentu yang mempersulit
beroperasinya prinsip-prinsip tersebut secara penuh, toh hal itu
berlangsung hampir sempurnah untuk menjadi model bagi
pembangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang
dapat dibayangkan. Upaya kaum muslimin modern untuk
menggambarkan komunitas Islam awal sebagai suatu type
nasionalisme dengan corak partisipasi yang egaliter samasekali
bukanlah fabrikasi ideologis yang ahistoris.

w

Sistem politik yang digariskan oleh Muhammad di Madinah
menurur Bellah, yang kemudian dikembangkan oleh khalifah-khalifah
awal, khususnya Umar bin Khatab adalah sesuatu yang terlampau
maju bagi organisasi politik Arab yang ada sebelumnya. Bahkan hal
ini dapat dipandang sebagai lahirnya negara di tengah masyarakat
yang sebelumnya didasarkan pada ikatan keluarga. Namun jika
ditelusuri wataknya yang paling pokok, system itu adalah sebuah
negara di mana agama dan politik saling terkait erat. Suatu hal yang
tidak terbayangkan bagi masyarakat Arab abad ketujuh.
John L. Esposito dalam Islam and Politics juga mengungkapkan
bahwa dalam masyarakat baru itu Muhammad merupakan pemuka
politik disamping pemuka agama. Dia itu Nabi, kepala negara,
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panglima militer, hakim agung dan pembentuk hokum. Wewenangnya
dan kemestian menerima wewenangnya itu berdasarkan misi
kenabiannya dan perintah al Qur‟an: “Taatilah Allah dan Rasulnya”
(Qur‟an,3:32); “Barang siapa berjanji setia kepadamu, sesungguhnya
dia berjanji setia kepada Allah” (Qur‟an, 48:10); “Dan tidaklah patut
bagi yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah
dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi
mereka pilihan (yang lain) bagi urusan mereka” (Qur‟an,33:36).
Selanjutnya bahwa Nabi itu merupakan suri teladan bagi kehidupan
mereka: “Sesungguhnya Rasul Allah itu suri teladan yang baik bagi
kamu” (Qur‟an,33:21). Sepanjang tahun tahun berikutnya, watak
Muhammad yang istimewa beserta sikap hidupnya, dan wahyu Ilahi
yang terus menerus diterimanya disertai efektivitas dan
keberhasilannya, maka sekaliannya telah memperkokoh posisinya
sebagai pemuka.

w

w

w

.m

pr

.g

Di bawah bimbingan Muhammad, Islam di Madinah makin
memperlihatkan kristalisasinya sebagai sebuah keimanan dan sebuah
system sosio-politik, semenjak tahun 622-632 M, melalui tindakan
kemiliteran dan kegiatan diplomatik, masyarakat muslim itu meluas
dan membentuk hegemoninya di Arabia Tengah. Makkah dikuasai
dan suku-suku Arab disatukan dalam bentuk kesatuan politik,
berbentuk sebuah persemakmuran Arab dengan ideologi yang sama di
bawah sebuah kekuasaan pusat, tunduk kepada sebuah hokum. Walau
bagaimanapun kesatuan tersebut tidaklah harus diberikan penilaian
yang berlebihan. Loyalitas kepada sistem kesukuan tua itu beserta
nilai-nilainya tidaklah mudah untuk digantikan begitu saja, akan
tetapi Cuma sekedar diolah dan diberi bentuk baru, yakni diislamkan.
Buat pertama kalinya dalam sejarah, saluran yang efektif telah
ditemukan untuk menyatukan suku-suku Arab hingga terbentuk
sebuah negara yang menjadi tantangan bagi tetangganya, yakni
imperium Parsi dan imperium Romawi, hingga kehidupan politik dan
kehidupan social di Timur tengah itu berubah.
Dalam sejarah filsafat politik dikemukakan bahwa pada abad
ke-4 SM, Plato telah mengungkapkan demokrasi sebagai suatu bentuk
pemerintahan. Ketika hal ini dipraktekkan di Athena selalu berujung
anarkis. Mungkin kenyataan ini membuat Aristoteles (murid Plato)
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menilainya sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Hal ini berarti
bahwa pemerintahan demokratis tidak pernah dapat dilaksanakan
sebelum Nabi Muhammad melakukannya di Madinah. Pemerintahan
demokratis di zaman modern di mulai di Amerika setelah rakyat
melakukan perjuangan melawan Inggris yang berkuasa di Amerika
hingga abad ke 18 M.
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Khalid Muhammad Khalid dalam Ad Dinu li sy Sya‟bi (Agama
Meluruskan Bangsa) dalam mengomentari perseuaian Islam dan
demokrasi, antara lain mengemukakan bahwa hak-hak manusia
adalah hak-hak Allah. Beliau menjelaskan bahwa penghormatan
kepada Allah dan memelihara hak-hak-Nya berhubungan langsung
dengan penghormatan terhadap sesama manusia dan memelihara hakhaknya. Seperti diketahui dengan adanya gagasan untuk menghargai
hak-hak asasi manusia dalam sejarah dan tersebarnya secara meluas
dalam masyarakat modern itu terjadi di negara Barat seperti di Inggris
dan Prancis. Tetapi harus lebih diketahui bahwa sesungguhnya
agamalah yang pertama menganjurkan hal ini dan mempunyai peran
yang sangat berani dan pital dalam memerdekakan manusia.

w

w

w
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Khalid juga menegaskan bahwa Islam menentang feodalisme.
Misi para Nabi Allah juga menentang hal itu. Siapakah di antara para
Rasul Allah AS yang nuraninya mengizinkan adanya sekelompok
penganggur, pemeras yang berleha-leha, menguasai tanah, air, udara
dan manusia sekaligus di mana segala hasil bumi terkumpul di bawah
telapak kaki nya, sedang orang-orang yang telah bekerja keras untuk
itu bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Nabi Musa menghancurkan
kesewenang-wenangan Fir‟aun dan melenyapkan bentuk keserakahan
pada diri Qarun. Nabi Muhammad membawa pesan dari Allah dengan
suatu dukumen suci yang memberi kabar kepada manusia bahwa
Allah telah memudahkan bagi mereka menundukkan segala apa yang
ada di bumi dan langit juga mengancam orang-orang yang melakukan
monopoli dan menimbun makanan rakyat selama 40 hari. Maka Allah
dan Rasul-Nya telah melepaskan diri dari memberikan perlindungan
terhadap mereka.
Pemerintahan demokratis pada hakekatnya pemerintahan yang
dikehendaki segala bangsa, demikian pandangan khalid karena
manusia bukanlah barang dagangan, bukan sapi perahan atau harta
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atau tanah yang diwariskan. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya
dalam keadaan merdeka dan harus tetap dalam keadaan demikian
selamanya. Selama manusia masih membutuhkan pemerintahan yang
mengendalikan segala urusan mereka, maka pemerintahan itu haruslah
lahir dari rakyar, benar-benar mewakili dan memahami apa kehendak
rakyat, menciptakan rasa aman bagi rakyat dan bekerjasama dengan
rakyat, karena masyarakat juga sudah mengorbankan sebahagian dari
kebebasannya demi tegak dan pengabdiannya kepada negara, maka
agama, terutama Islam sangat mendukung pemerintahan yang
demokratis dan melempangkan jalan kea rah itu.
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Meskipun banyak pemikir muslim menganggap pemerintahan
demokratis lebih sesuai dengan Islam, tetapi juga terdapat beberapa
kelompok menganggapnya thagut, jahiliyah dan produk kafir yang
bertentangan dengan Islam. Penilaian dan kecaman seperti ini
mewarnai kelompok muslim garis keras atau fundamentalisme seperti
Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Al Kaeda dan ISIS yang
belakangan ini berkembang terutama di Irak dan Surya. Mereka
menganggap bahwa pemerintahan yang di bangun oleh Nabi di
Madinan sama sekali berlainan dengan demokrasi bahkan
bertentangan dengan demokrasi itu.
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w

Terlepas dari kontroversi tanggapan umat Islam terhadap
konsep demokrasi tersebut, kenyataannya praktek kenegaraan Nabi
Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan tata negara
modern yang demokratis. Hal ini juga diakui oleh Alamsyas Ratu
Perwiranegara bahwa Nabi Muhammad telah mendahului para
pemikir politik Barat modern lebih sepuluh abad sebelumnya.
Alamsyah menjelaskan bahwa munculnya para pemikir tata negara
modern di negara Barat seperti John Locke, Montesquieu, JJ Rousseau
dan lainnya, sebenarnya telah mendapatkan ispirasi dari kenyataan
historis praktek kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya
beberapa kitab yang ditulis oleh pemikir Islam menyangkut tata
negara seperti al- Mawardi, al-Gazali dan Ibnu Khaldun, telah dibaca
oleh mereka semenjak abad ke-12 M.
Penulis sependapat dengan Bellah, meskipun dasar pelaksanaan
demokrasi kepemimpinan Nabi Muhammad yang berbasis teologis
berbeda dengan demokrasi Barat yang bersifat humanistic dan sekuler.
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Saya pikir elemen-elemen yang menjadi subtansi demokrasi itu adalah
musyawarah, persamaan, keadilan yang merata, penghargaan terhadap
HAM dan kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggung
jawabkan kepada publik. Semuanya itu telah dipraktekkan oleh Nabi
Muhammad SAW di Madinah dan berhasil membangun masyaraakat
madani (sivil sosioty) dan menjadi inspirasi negara modern.

SEKILAS TENTANG BIOGRAFI NABI MUHAMMAD
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Di atas telah dikemukakan masa hidup Nabi Muhammad SAW.
Beliau dilahirkan di Kota Makkah suatu kota gurung pasir yang
tandus. Akan tetapi kota ini merupakan pusat agama dan
perdagangan. Kota inilah tempat bermukimnya tokoh-tokoh aristokrat
bangsa Arab pada masa itu, meskipun belum jelas adanya kekuasaan
politik baik secara dejure dan defakto di tangan seorang pemimpin.
Bangsa Arab pada masa itu umumnya bersifat nomadem (Badwi)
umumnya mereka tidak menetap pada kota tertentu, melainkan
sebagai perambah gurun pasir yang berpindah dari suatu tempat ke
tempat lainnya. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang keturunan
Quraisy, kelompok aristokrat paling terpandang yamg menetap pada
kota Makkah, yang sangat disegani oleh seluruh klen dan etnis Arab.
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Beliau lahir dalam keadaan yatim, masa kecil belia tidak
berpangku tangan. Mungkin karena keterbatasan finansial, ketika
berada dalam pemeliharaan pamannya Abu Thalib, belia bekerja
sebagai seorang gembala untuk meringankan beban pamannya. Ketika
beranjak remaja, ikut pamannya berdagang hingga ke kota Basrah dan
Ethopia. Hal ini terus ditekuni hingga beliau dewasa dengan bantuan
modal dari Khadijah, seorang janda kaya, yang memiliki usaha
dagang yang sukses, lalu kemudian menjadi istrinya. Perjuangan
dakwah Nabi banyak didukung oleh isterinya baik moril maupun
materil.
Ketika berumur 40 tahun, diutus oleh Allah menjadi Rasul
melalui malaikat Jibril setelah menerima wahyu di Gua Hira. Ini
adalah suatu awal kepemimpinan yang berat, terutama bagaimana
melakukan perubahan mental, social dan kebudayaan masyarakat
Arab yang terkenal sebagai masyarakat jahiliyah. Beliau pertamakali
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harus berhadapan dengan famili dekatnya, klen Quraisy. Awalnya
hanya sedikit dari mereka yang percaya kepadanya sebagai rasul,
yakni isterinya Khadijah, Ali ibn Abi Thalib, Abu Bakar Asshiddiq,
Utsman ibn Affan, menyusul kemudian Umar ibn Khattab Thalha,
Zubair, Khamzah, Muawiyah serta beberapa orang dari kalangan
dhuafa‟(tidak terpandang). Diantara keluarganya, Abu Lahab dan Abu
Jahal yang merupakan pamannya justru menjadi propagandis yang
anti terhadap dakwahnya.
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Para pengikut Nabi, terutama kalangan dhuafa‟ mendapatkan
tekanan dari kalangan Quraisy hingga kemudian Nabi menganjurkan
berhijrah ke Ethopia, Nabi sendiri mencoba ke Thaif untuk
mendapatkan pertolongan, malahan Nabi dianiaya oleh penduduk kota
tersebut hingga berlumuran darah. Pada tahun 620 M. Nabi bertemu
dengan sekelompok masyarakat Yatsrib sebanyak 13 orang di Aqabah
yang datang ke Makkah dengan maksud melaksanakan haji mengikuti
jejak Nabi Ibrahim AS. Mereka menyatakan memeluk Islam dan
berjanji menyebarkannya kepada keluarga mereka. Peristiwa ini
disebut Baiatul Aqabah (Perjanjian Aqabah) I. Setahun kemudian
mereka datang lagi berjumlah 73 orang bertemu di tempat yang sama.
Selain bersumpah setia memeluk dan mendakwahkan Islam mereka
juga mengajak nabi hijrah ke Yatsrib dan menjadikannya sebagai
pemimpin. Peristiwa ini disebut Baiatul Aqabah II. Kedua perjanjian
ini merupakan kontrak social dan politik yang menjadi factor
pendorong lahirnya kekuasaan politik Nabi Muhammad di Kota
Madinah (Yatsrib) pada tahun 622 M.

KARAKTERISTIK NEGARA MADINAH
Negara Madina adalah hasil dari kontrak social politik tersebut
di atas. Nabi Muhamma SAW bukanlah seorang raja yang memimpin
monarki absolut. Beliau adalah seorang emigrant yang memiliki
kepribadian, akhlak yang mulia. Terlepas dari eksistensinya sebagai
Rasul Allah, beliau dipandang oleh masyarakat Madinah yang
heterogen etnis dan agama sebagai pemimpin yang pantas menjadi
kepala Negara Madinah. Mereka pada umummnya menyadari
perlunya keberadaan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan
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mereka. Mereka sudah cukup lama hidup dalam konflik horizontal
antar kelompok social dan sangat merindukan perdamaian.
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Setelah Nabi Muhammad di sepakati menjadi kepala Negara.
Pertama tama beliau menyusun Dustur Madinah (Konstitusi Madinah)
yang akan mengikat seluruh warga Madinah dalam persatuan dan
pemerintahan. Memurut beberapa penulis sejarah politik, bahwa
dustur ini merupakan kostitusi negara yang pertama di dunia. Hal ini
menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad
adalah negara hokum, bukan monarki absolut. Yang menarik di sini
bahwa hokum tata negara dan hokum public yang diterapkan oleh
Nabi berlaku secara menyeluruh kepada penduduk Madinah,
sementara Nabi menghargai kemerdekaan beragama bagi warga
Madinah dan tidak memaksakan Islam kepada mereka. Nabi memberi
otomi kepada kelompok umat beragama dalam menjalankan agama
masing-masing.
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Dustur ini menurut hemat penulis perlu ditelaah oleh para ahli
politik untuk memaklumi bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang
dictator melainkan pemimpin yang menghargai keberadaan orang lain
termasuk kelompok etnis dan kelompok umat beragama di Madinah
pada masanya. Di mana negara merupakan milik bersama bukan hak
otoritas pemimpin. Karena itu memperkuat bahwa Nabi bukan Raja
absolut melainkan pemimpin demokratis di bawah bimbingan ilahi.
Berikut ini pernulis kemukakan seutuhnya terjemahan Dustur
Madinah, sebagaimana dikemukakan oleh Munawir Sjadzali dalam
Islam dan Tata Negara:
Bismillahir Rahmanir Rahim
1. Ini adalah naskah perjanjiaan dari Nabi Muhammad, Nabi dan
Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari
warga Quraisy dan warga Yatsrib serta para pengikutnya yakni
mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup
berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok muhajirin yang berasal dari warga Quraisy dengan
tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu- membahu
membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar
dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
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4. Bani „Auf dengan tetap memegang teguh aqidah, mereka bahumembahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok
dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan
warganya yang ditawan.
5. Bani al Harits (dari dari warga al Khazraj) dengan teguh
memegang prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar
denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik
dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sa‟idah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap
kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi
pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setip
kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi
pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani An-najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap
kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi
pembebasan warganya yangf tertawan.
9. Bani „Amru bin Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah,
mereka bahu–membahu membayar denda pertama merka. Setiap
kelompok membayar dengan baik dan adil tebusam bagi
pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani An-Nabit dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap
kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi
pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani Al- Aus dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap
kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi
pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum muslimin tidak membiarkan seseorang muslim yang
dibebani dengan utang atau beban keluarganya. Mereka memberi
bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau
denda. (b) Seorang muslim tidak akan bertindak tidak senonoh
terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) muslim yang lain.
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13. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang
sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim
yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan
dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin.
Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang
bersangkutan sungguhpun dia anak muslim sendiri.
14. Seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang muslim
lain untuk kepentingan orang Kafir, dan tidak diperbolehkan pula
untuk menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada dipihak
mereka yang lemah dalam Menghadapi yang kuat. Seorang
muslim dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung
bagi muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh
pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari
perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Seorang muslim
tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim
dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar
persamaan dan keadilan.
18. Keikut sertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan
secara bergiliran.
19. Seorang muslim dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi
pelindung bagi muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang
mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a) Kaum muslimin yang taat, berada dalam petunjuk yang paling
baik dan benar (b) Seorang Musyrik tidak diperbolehkan
melindung harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan
mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang
muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas
membunuh seorang muslim, wajib diqisas (dibunuh), kecuali bila
wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin
mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan
pendapatnya.
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22. Sikap muslim yang telah mengikuti perjanjian yang tercantum
dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari
akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku
kejahatan (criminal), dan barang siapa yang membela atau
melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknak dan
murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan
pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah
perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) dan Allah dan
Muhammad.
24. Kedua pihak: Kaum Muslimin dan Kaum Yahudi bekerjasama
dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang
bersama.
25. Sebagai suatu kelompok, Yahudi Bani „Auf hidup berdampingan
dengan Kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masingmasing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masingmasing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan
dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh
diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi An Najjar berlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi Kaum Yahudi Bani „Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani Al Harits berlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi kaum bagi kaum Yahudi Bani „Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa‟idah berlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani „Auf.
29. Bagi kaum Yahudi bani Jusyam, bsrlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani „Auf.
30. Bagi kaum Yahudi bani Al-Aus, berlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani „Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa‟labah berlaku ketentuan sebagaimana
yang berlaku bagi kaum Yahudi bani „Auf. Barang siapa yang
melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya
akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota bagi bani Tsa‟labah, berlaku
ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi bani Tsa‟labah.
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33. Bagi bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Yahudi Bani „Auf. Dan bahwa kebajikan itu
berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) bani Tsa‟labah tidak berbeda dengan bani
Tsa‟labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan
Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya, kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperkenankan
melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan
jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh
orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri,
terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah
memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masingmasing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain
dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok
masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah
pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan,
tidak dalam perbuatan dosa.
38. Sesesorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan
orang yang teraniaya akan mendapatkan pembelaan.
39. Daerah-daerah Yatsrib terlarang perlu dilindungi dari setiap
ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan
dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak
atas kehormatan itu.
42. Suatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak
yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan
membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran
Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan
memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan
perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari kafir Quraisy dan
dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat
pembelaan.
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44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi
pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi
ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka
perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak
berdamai seperti itu, maka kaum muslimin wajib memenuhi
ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan
yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) setiap
orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masingmasing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya
yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan
sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut.
Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang
dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang
paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang
berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik
sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar
Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah
Pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari
keburukan.

Muhammad Rasulullah SAW
Menurut Munawir pondasi yang telah diletakkan dalam
piagam Madina sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk
masyarakat majemuk (heterogen) di Madinah adalah:
1. Semua pemeluk Islam meskipun bersal dari banyak suku, tetapi
merupakan suatu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara
anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas
yang lain didasarkan atas prinsup-prinsip: (a) Bertetangga baik (b)
Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama (c)
Membela mereka yang teraniaya (d) Menghormati kebebasan
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beragama. Suatu hal yang patu dicatat bahwa Piagam Madinah,
yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi
negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama tertentu
sebagai agama negara.
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Pada tahun ke-9 H. setelah berdirinya negara Madunah terkenal
sebagai „Am al Wufud (tahun delegasi), karena datangnya berbagai
delegasi suku-suku yang ada di Timur Tengah untuk menyatakan
bergabung, bahkan di antara mereka datang menyatakan keislaman
mereka. Mereka yang datang adalah para pembesar atau tokoh-tokoh
masyarakat mereka. Khalil Abdul Karim dalam Daula Yatsrib (Negara
Madinah) menyebutkan adanya 70 delegasi yang menghadap
Rasulullah. Mungkin ada yang terpaksa datang karena melihat
kekuatan politik yang telah terbangun di bawah kepemimpinan Nabi
Muhammad, akan tetapi banyak diantara mereka yang suka rela
karena menyaksikan kepemimpinan Beliau yang sangat santun
terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
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Nabi Muhammad membangun angkatan bersenjata untuk
menghadapi ancaman dan serangan dari luar untuk melindungi
segenap warganegara yang setia kepada Negara Madinah. Situasi
Timur Tengah pada masa itu berada dalam kekacauan dan ketidak
pastian. Umat Islam sebagai suatu komunitas menghadapi berbagai
ancaman dan gangguan terutama dari kalangan kafir Quraisy yang
sangat memusuhi mereka semenjak di Makkah. Setelah umat Islam
berhijrah dan berhasil mendirikan Negara Madinah mereka semakin
geram dan seringkali mengganggu. Selain itu dua Imperium dunia
yang berkomprontasi sebelum datangnya Islam dan terbentuknya
Negara Madinah yakni Persia dan Romawi masih tetap eksist dalam
wilayah Timur Tengah. Untuk itulah maka Nabi mempersiapkan
angkatan bersenjata dan siap memobilisir mereka menghadapi musuh.
Sebagai kepala negara beliau mengajak seluruh komponen masyarakat
madinah yang heterogen untuk membela negara, meskipun
kenyataannya umat Islamlah yang selalu siap tampil dengan semangat
jihad fi sabilillah.
Pada kenyataannya Nabi tidak melakukan openship perang.
Perang yang terjadi di masa Rasulullah lebih kepada pembelaan
negara dan masyarakat Madinah. Kecuali karena adanya serangan dan
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pengkhianatan. Dalam peperangan nabi melarang membunuh anakanak, perempuan, orang tua renta dan rakyat sivil yang tidak
melakukan permusuhan. Meskipun dihalalkan ghanimah (rampasan
perang), tetapi tidak mengizinkan merampas harta penduduk sivil.
Selain itu Nabi Muhammad selalu terbuka untuk berdiplomasi,
membuat perjanjian untuk gencatan senjata dan perdamaian seperti
yang terjadi antara lain perjanjian Hudaibiyah.. Kepada warga
Madinah yang melakukan pengkhianatan, makar teradap negara diberi
peringatan atau sanksi demi menjaga stabilitas negara dan
keselamatan seluruh warga negara.
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Untuk menangkal serangan dari luar dan melindungi dakwah
Islam menurut Taqiyuddin an Nabhani maka Rasulullah menyiapkan
kekuatan militer untuk menghilangkan gangguan fisik terutama yang
dilancarkan oleh kaum Kafir Quraisy. Di awal perjuangannya, beliau
membangun berbagai system mobilisasi yang menunjukkan pada
gerakan-gerakan yang dimaksud. Dalam waktu 4 bulan, beliau
mengirim tiga ekspedisi pasukan untuk menyelidiki dan menghadapi
kemungkinan serangan kaum kafir Quraisy sekaligus sebagai parade
militer untuk menggentarkan kaum munafik dari kalangan Yahudi
yang berada di Madinah dan sekitarnya.

w

w

w

H,A,R, Gibb dalam Mohammedanism mengemukakan bahwa
Keputusan Muhammad SAW memilih jalan memerang suku-suku
Badwi ialah lebih dari suatu bayangn keadaan politik dan social di
Arabia. Alasan keduniawian apa pun yang sewaktu-waktu mungkin
mempengaruhi arah kegiatan beliau dengan sadar ataupun tidak sadar,
asas tujuan beliau semata-mata keagamaan. Hingga akhirnya beliau
menganggap tindakan militer dan diplomatik sebagai alat untuk
mengenakan kesusilaan dan keagamaan pada suku-suku yang keras
kepala dan sombong. Perlu dicatat bahwa beliau tidak pernah
menggunakan kekuatan militer, apabila tindakan diplomatic sudah
mencukupi. Dan setelah Makkah jatuh, operasi militer semata-mata
dihentikan. Harus ditambahkan bahwa segala pertimbangan sejarah
yang dapat dipergunakan untuk menelaah keadaan tersebut,
membenarkan pandangan Muhammad SAW.
Adapun kesalahan besar menurut Gibb, adalah dugaan bahwa
perhatian dan kepentingan Muhammad SAW dalam tahun-tahun
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tersebut hanya meliputi urusan politik dan peperangan. Sebaliknya
pusat karyanya ialah mengajar, mendidik, dan melatih ketertiban dan
kesetiaan umatnya. Mereka diumpamakan ragi yang akan yang akan
meragikan umat keseluruhannya, sebab beliau mengenal watak orang
Arab dan insaf bahwa pengislaman yang sejati hanya dapat dicapai
setelah usaha beberapa lama melampaui usianya sendiri. Dua tahun
yang terakhir dari hidupnya dibaktikan untuk menggembleng bekas
para lawan Makkah dalam dalam kesungguhan moral para
penganutnya yang terdahulu, dan meyakinkan mereka untuk
melanjutkan tugasnya setelah beliau wafat. Akibatnya adalah
keoknuman umat Islam lambat laun di takrifkan atas garis yang sejajar
dengan pembentukannya sebagai kesatuan politik yang merdeka.
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Untuk membangun perekonomian dan perbendaharaan negara,
diterapkan adanya kewajiban zakat (bagi muslim) dan jizyah atau
pajak (bagi non muslim), Juga dianjurkan infaq, sadaqah dan wakaf.
Nabi juga mengajarkan system ekonomi laba jual beli,
musyarakah,mudharabah dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut kini
telah melahirkan sistem ekonomi Islam dan perbankan Syari‟ah.
Melarang secara tegas mengambil hak orang lain baik muslim ataupun
non muslim. Perbendaharaan (keuangan) negara selain untuk
pembiayaan tegaknya negara madinah, juga menjadi jaminan social
bagi kaum dhuafa‟. Menurut beberapa penulis sejarah bahwa banyak
wilayah mayoritas non muslim memilih bergabung dengan
pemerintahan kaum muslimin karena penerapan pajak (jizyah) yang
ringan dibandingkan dengan penerapan pajak pada kekuasaan
Romawi dan Persia. Hal ini mulai terjadi di masa pemerintahan
khulafa al Rasyidin.
Salah satu kriteria masyarakat madani yang terwujud di
Madinah adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban social.
Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang
seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan keutuhan
masyarakat. Konsep zakat, infaq, shadaqah dan hibah bagi umat
Islam serta jizyah dan kharaj bagi non muslim, merupakan wujud
keseimbangan yang adil dalam masalah tersebut. Keseimbangan hak
dan kewajiban itu berlaku pada seluruh aspk kehidupan social,
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sehingga tidak ada suatu kelompok tertentu yang diistimewakan dari
kelompok social lainnya sekedar karena ia mayoritas.
Pengembangan wilayah dengan perwakilan pemerintahan
(gubernur) mulai dirintis Nabi dengan mengutus (mengangkat) Muadz
ibn Jabal sebagai gubernur Yaman. Muadz dianggap sebaga pemimpin
yang cerdas dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan.
Selain itu dalam mengembangkan kebijakan Nabi di bidang anggaran
negara melalui zakat dan pajak menjadi contoh terbaik bagi
pemerintahan wilayah yang datang sesudahnya. Di masa pemerintahan
Utsman bin Affan wilayah kekuasaan negara Madina sudah mencapai
5 provinsi yakni Madinah, Makkah, Palestina, Bashrah dan Mesir.
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Dalam memjalankan pemerintahan Nabi Muhammad dibantu
oleh staff ahli (penasehat) dan sekretaris. 4 orang sahabat utama yakni
Abu Bakar al Shiddiq, Umar ibn Khattab, Utsman Ibn Affan dan Ali
Ibn Abi Thalib merupakan pendamping Nabi dalam menjalankan
roda pemerintahan di Madinah. Selain itu terdapat beberapa sahabat
lainnya seperti Salman al Farisy yang terkenal sebagai arsitek
pengembangan wilayah kota, Khalid bin walid yang diberi gelar
saifullah (pedang Allah) oleh Nabi sebagai penasehat strategi
angkatan bersenjata. Di antara sekretaris Nabi yang terkenal adalah
Zaid ibn Tsabit dan Muawiyah ibn Abi Sofyan. Yang tersebut terakhir
ini kemudian menjadi khalifah dan perintis Daulat Bani Umayyah
pasca Khulafa al Rasyidin.

w

Prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik
pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah menarik untuk
dikemukakan dalam artikel ini, oleh karena pada dasarnya menjadi
inspirasi bagi pemerintahan negara modern. Di antaranya sebagai
berikut.

Musyawarah
Elemen utama yang menjadi subtansi pemerintahan demokratis
adalah musyawarah. Lawannya adalah perilaku otoriteir yang
merupakan subtansi pada pemerintahan monarki. Sebagaimana di
kemukakan di atas bahwa dalam mengawali karir kepemimpinan Nabi
sebagai kepala negara di Madinah, adalah atas dasar kesepakatan
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komponen masyarakat Madinah yang heterogen. Dapat dikatakan
bahwa Nabi menjadi kepala negara berdasarkan hasil musyawarah.
Beliau tidak tampil sebagai seorang sosok jagoan yang bertangan besi,
lalu memaksakan kehendak sebagai penguasa Madinah. Apalagi
keberadaan beliau sebagai emigrant (Muhajirin) yang diterima
keberadaannya dan mendapatkan pertolongan masyarakat Madinah
(Anshar).
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Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan politik, beliau
senantiasa meminta pertimbangan penduduk Madunah. Konsultasi
yang sangat terbuka di antara mereka dan kepala negara demi
kepentingan bersama senantiasa terjalin dengan baik. Bahkan dalam
banyak hal, nabi bersedia menarik suatu keputusan dan menerima
pendapat lainnya demi menjaga kebersamaan. Bahkan dalam
perjanjian Hudaibiya justru nabi rela mencabut keputusannya
dihadapan kafir Quraisy demi terciptanya suatu perdamaian. Peristiwa
ini bukan hanya menyenangka pihak lawan politiknya, tetapi juga
mengherankan dan mengkhawatirkan sebagian sahabat Nabi. Namun
hasilnya sangat gemilang. Karena dalam gencatan senjata selama 10
tahun itu umat Islam mempunyai kesempatan menyusun strategi
negara dan dakwah yang pada akhirnya dapat menaklukkan kota
Makkah tanpa perlawanan dan tetesan darah.

w

w

w

Musyawarah adalah salah satu perintah Allah dalam al Quran.
Perintah ini terutama berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Hal
ini kemudian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Terdapat beberapa ayat al Qur‟an dan hadits Nabi yang
memerintahkan hal ini. Antara lain surah Ali Imran ayat 159 Allah
berfirman : Artinya:” Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
kasar lagi berhati keras tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun
bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai
urusan. . . “.
Musyawarah merupakan pilar demokrasi yang amat prinsipil.
Dalam system politik Islam telah dipraktekkan oleh Nabi dan para
khulafa al Rasyidin. Sehingga dalam situasa yang amat sulitpun umat
Islam, pemimpin muslim tetap membuka saluran musyawarah.
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Memang dalam prakteknya, musyawarah tidak selamanya membawa
mupakat bahkan berujung ketidak pastian dan anarkis. Akan tetapi
kita harus percaya bahwa inilah jalannya yang paling memuaskan
kebanyakan orang dalam pengambilan keputusan. Apalagi bahwa
urusan kenagaraan adalah menyangkut kepentingan orang banyak,
bukan hanya kepentingan para pemimpin.
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Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh pemikir
pembaharauan dunia Islam menyatakan bahwa berdasarkan ayat
tersebut wajib hukumnya bagi setiap pemimpin muslim melaksanakan
musyawarah dan membangun lembaga musyawarah yang bertujuan
untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan dikalangan umat. Bagi
penulis pernyataan Muhammad abduh itu sangat beralasan, karena
bagaimana mungkin persatuan dan kekuatan bisa terbangun jika
pengambilan keputusan keputusan (kebijakan) hanya berasal dari
suatu pihak apalagi perseorangan. Bagaimanapun indahnya suatu
kebijakan politik yang tidak melibatkan orang banyak, paling tidak
perwakila masyarakat, dianggap suatu keputusan otoriteir.
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Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi
Muhammad adalah pemimpin yang sangat bijaksana, bukan pemimpin
yang bertangan besi, Kelembutan karakter kepemimpinan Nabi yang
disertai dengan keterbukaan konsultasi itu menunjukan sikap
demokratis sejati di bawah petunjuk Allah maha mengetahui keadaan
dan kebutuhan manusia, Berbeda dengan para pemimpin pada
zamannya yang berstatus monarki absolut umumnya mereka bersipat
otoriteir. Bahkan mereka menganggap negara adalah miliknya dan
rakyat adalah budaknya yang harus menerima titah raja sepenuhnya.
Musyawarah mempunyai lapangan yang amat luas. Kecuali
ajaran agama yang sudah jelas (qath‟i) seperti persoalan aqidah dan
kewajiban menjalankan rukun Islam. Musyawarah dapat ditempuh
dalam segala urusan kehidupan duniawi. Bahkan proses terjadinya
ijma ulama (kesepakatan) dalam menetapkan hokum agama pun
melewati konsultasi di antara mereka. Hal ini bisa dipahami bahwa
antara guru dan murid dan sahabat atau teman sejawat di anatara
mereka, para ulama sudah pasti sering terjadi diskusi, dengar pendapat
sebelum menetapkan pendapat mereka, apalagi dalam menetapkan
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suatu patwah hokum yang tidak jelas dasar hukumnaya dalam al
Qur‟an dan sunnah Rasul.

Persamaan

o.

id

Salah satu prinsip yang amat penting dalam system perundangundangan dan politik pada masa ini adalah persamaan. Semua orang
tahu bahwa kedudukan Rasulullah di sisi umat Islam adalah sangat
istimewa dibandingkan dengan yang lain, akan tetapi beliau
menyataka bahwa saya ini manusia biasa seperti kamu juga cuma
kepadaku diberi weahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi
memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam pemerintahan di
Madinah. Nabi pun memperlakukan sama setiap manusia berdasarkan
petunjuk Allah.
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Dalam Al Qur‟an Surah al Hujurat ayat 11 Allah berfirman:
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri
dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku suapaya kamu saling mengenal (berinteraksi).
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui dan Maha Memberitakan.”

w

w

w

Nabi Muhammad mempertegas masalah ini dalam sabdanya:
Hai umatku, sesungguhnya Allah Tuhanmu, yang Maha Terpuji dan
Maha Agung, hanyalah satu. Dan sesungguhnya leluhurmu juga
hanyala satu, yaitu Adam. Karena itu tidak ada superioritas antara
yang Arab dan bukan Arab, antara yang berkulit merah dengan yang
hitam, kecuali karena taqwanya kepada Allah. Bukankah pesan ini
sudah berkali-kali saya sampaikan kepada kamu sekalian? Mereka
menjawab Ya. Kata Nabi lagi, akan kita lihat siapa yang
melaksanakan amanah itu dan siapa yang tidak.
Dalam pemerintahan yang demokratis tentulah hal ini menjadi
prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten karena pemerintahan
itu terwujud dari kehendak rakyat dan diselenggarakan dari rakyat
pula. Tidak ada orang yang lebih istimewa dari yang lain. Kalaupun
kemudian pemimpin menempati kedudukan terhormat, itu karena
pemberian orang banyak (rakyat). Karena itu tidak pantas
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disalahgunakan. Antara pemimpin dan rakyatnya adalah sama,
sehingga tidak pantas berlaku arogan, seorang pemimpin yang terpilih,
bahkan harus berterimakasih kepada rakyat yang telah menempatkan
dirinya sebagai pemimpin yang pada hakikatnya adalah pelayan
terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

o.

id

Dalam menjalankan pemerintahan memang tidak semua orang
bisa, secara sosiologis yang dikedepankan menjadi pemimpin adalah
mereka yang memenuhi syarat yang secara defakto bisa menjalankan
amanah itu. Tentu saja antara lain harus memiliki keberanian dan
kekuatan fisik dan mental, harus bisa berlaku adil dalam menjalankan
amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak mengutamakan
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan harus siap berkorban
untuk kepentingan bersama. Sehebat apapun seorang pemimpin harus
tunduk kepada kehendak rakyatnya dalam arti kebenaran. Karena hati
nurani rakyat tidak akan menyalahi hakikat kebenaran.

w
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pr

.g

Persamaan ini haruslah ditegakkan dalam pelayanan publik,
pelaksanaan hokum, pemberian hak-hak yang mesti diterimanya
sesuai dengan kinerja masing-masing sesuai dengan standar yang adil.
Karena itu tidak berlaku nepotisme, gratifikasi yang dapat membawa
penyimpangan dalam pelayanan public bagi seorang pemimpin.

w

Keadilan

w

Dalam Islam pemimpin yang adil sangat didambakan, hal ini
tentu di mana saja sangat diharapkan. Allah menjanjikan perlindungan
kepada pemimpin yang adil suata saat di mana tidak ada lagi
pertindungan selain dari Allah di hari Mahsyar, setelah manusia
semua dibangkitkan di padang Mahsyar. Allah menciptakan manusia
dan menghendaki keadilan itu berlaku dalam kehidupan manusia.
Pemimpin adalah manusia yang diberi kedudukan terhormat, memiliki
kewenangan mengatur masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya
berfotensi melakukan kezaliman karena merasa memiliki kekuasaan
itu, pada hal kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankannya
dengan baik dan adil. Karena itu Allah menghargai pemimpin yang
konsisten dalam keadilan.
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Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat
tinggi dalam system perundang-undangan. Tiada system yang lebih
sempurna mengungkapkan hal ini melainkan dalam Islam. Dalam al
Qur‟an disebutkan begitu lengkap tentang keadilan ini. Banyak ayat
menerangkan keadilan ini dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Demikian juga sebaliknya, Islam melarang berbuat curang, aniaya
serta mengambil hak orang lain.

id

Dalam al Qur‟an Surah 16 ayat 90, Allah berfirman: Artinya:”
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari
perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
agar kamu mengambil pelajaran”.

w

w
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o.

Nabi Muhammad dalam beberapa haditsnya memerintahkan
umat Islam agar senantiasa berlaku adil dan menghindari perilaku
yang zalim. Para rasul Allah secara keseluruhan pasti juga
menekankan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan. Allah
adalah Tuhan yang Maha adil dan menghendaki agar manusia
menegakkan keadilan di atara mereka. Para pemimpin masyarakat
yang diberi kewenangan mengatur masyarakat sangat diharapkan
menegakkan keadilan ini dalam menetapkan hokum diantara manusia.
Karena itulah dalam system politik pemerintahan Islam menjadi salah
satu pilar yang menjamin pemerintahan yang baik.

w

Kebebasan

Kebebasan adalah merupakan dambaan setiap manusia, setiap
orang menghendaki hidup yang merdeka tanpa tekanan. Meskipun ini
bukan berarti kebebasan tanpa batas. Yang penting bahwa kebebasan
seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam suatu
system pemerintahan yang baik, setiap orang diberi kebebasan hidup
tanpa tekanan dari orang lain, kebebasan berfikir dan mengeluarkan
pendapat, kebebasan memeluk keyakinan, kebebasan memiliki tanpa
gangguan dari orang lain. Dalam system perundang-undangan modern
disebut hak-hak asasi manusia.
Para ahli politik mengakui bahwa demokrasi dan dan HAM
bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di masa
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pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah hak asasi manusia di
tegakkan. Hal ini tergambar dalam Dustur Madinah tersebut di atas.
Dalam banyak ayat Al Qur‟an Allah melarang pembunuhan, mulai
dari bunuh diri, membunuh anak sendiri serta larangan membunuh
orang lain kecuali dengan alasan yang hak, seperti membela diri dari
serangan pembunuhan orang lain.
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o.

id

Dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan agama terhadap
pemeluk agama lain, Islam hanya didakwahkan dalam arti mengajak
manusia dengan cara bijaksana, dengan nasehat yang baik dan
berdiskusi dengan cara terbaik, bukan dengan jalan indoktrinasi dan
penekanan. Peran Rasul hanya menyeru dan mengajak manusia ke
jalan Allah, tidak ada pemaksaan untuk menganut Islam. Allah
berfirman dalam Surah Yunus ayat 99: Artinya:”Dan jika Tuhan-mu
menghendaki, tentulah semua orang di muka bumi akan beriman.
Apakah kamu akan memaksa mereka menjadi orang-orang beriman
semuanya”.

w

w

w

.m
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David Litle et.al. dalam Human Rights and the Conflict of
Cultures: Western and Ismamic Perspectives mengemukakan, menurut
kami membenarkan suatu putusan yang mempunyai konsekuensi
paling penting untuk memahami kebebasan agama dalam Islam, hanya
karena adanya bukti yang kuat dalam al-Qur‟an bahwa keyakinan
agama yang benar merupakan persoalan pribadi dan batin yang dalam,
masalah dalam hati, maka ada dasar-dasar yang kuat terhadap
beberapa penegasan yang benar-benar tak diduga-duga dalam Qur‟an
tentang toleransi dan pengendalian diri, seperti yang terdapat dalam
surah Al Kafirun yang menyatakan “untukmu agama-mu dan untuk-ku
agamaku”. Bahkan dengan jelas Qur‟an menyatakan “Tidak ada
paksaan dalam agama” (QS. Al Baqarah ayat 256).
Dalam kaitan dengan kebebasan berfikir, Nabi Muhammad
menyatakan” katakanlah yang benar meskipun pahit” ini berarti setiap
orang diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya meskipun orang
belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. Dalam al Qur‟an juga
dikemukakan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah
kamu menjadi orang yang gentar mengemukakan kebenaran itu
(Qur‟an Surah Al Baqarah: 147 )
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Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, tidak ada
diskriminasi dalam perekonomian. Setiap warganegara memiliki
kebebasan berusaha tanpa tekanan. Hak kebendaan mereka
terlindungi. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dengan
cara yang bathil, termasuk mengklaim milik orang lain dengan
membawanya ke pengadilan untuk menguasai milik orang lain
(Qur‟an Surah Al Baqarah:188) Dengan demikian nyatalah bahwa
sejak masa pemerintaha Nabi hak-hak asasi manusia sudah
ditegakkan.

Wewenan dan Tanggung Jawab

.m

pr

.g

o.

id

Kekuasaan adalah amanah. Dalam perspektif Islam amanah
sesungguhnya datang dari Allah. Karena Allah mentakdirkan
seseorang menjadi penguasa. Pertanggung jawaban itu terutama di
Akhirat kelak, karena setiap manusia akan mempertanggung jawabkan
seluruh perbuatannya Tetapi secara sosiologis adalah amanah itu dari
masyarakat yang dipimpin yang memilih atau memberi kesempatan
kepadanya untuk memimpin mengatur mereka agar terwujud
kehidupan social yang teratur dan memenuhi harapan mereka untuk
hidup makmur dan menikmati pelayanan yang baik dan adil.

w

w

w

Berbeda dengan konsep sekuler kepercayaa itu semata mata dari
masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu pemimpin harus
bertanggung jawab kepada rakyat. Kelemahannya disini self control
sangat lemah karena hanya disandarkan pada diri semata, rasa malu
yang bersifat humanistic. Berbeda dengan konsep Islam, selain adanya
rasa malu, yang melandasi terutama rasa takwa kepada Tuhan yang
mendorong pemimpin itu harus konsisten menjalanka tugasnya
dengan baik.
Pertanggung jawaban kepada rakyat hanya ada dalam
pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam system pemerintahan
monarki absolut tidak menjadi tuntutan, karena raja merasa lebih
penting dari rakyat. Mungkin sekali bahwa Nabi Muhammad SAW
yang pertama menyatakan bahwa “Kamu semua adalah pemimpin dan
setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya” Pertanggung jawaban itu tentu saja kepada manusia berdasarkan
Pemerintahan Negara

85

perjanjian (kontrak politik), tetapi lebih dari itu harus bertanggung
jawabkan kepada Allah berdasarkan syari‟atnya.

id

Menurut ajaran Islam wewenang seorang pemimpin hanya
dipatuhi sepanjang konsisten pada kebenaran tidak menyalahi aturan
Allah dan Rasulnya. Memberi pelayanan yang baik dan adil adalah
sesuai dengan syari‟at. Sedangkan menghkhianati perjanjian,
menzalimi rakyat, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme adalah
bertentangan dengan syari‟at. Apalagi membiarkan dan tidak
mencegah perbuatan keji, kemungkaran dan maksiat. Abu Bakar
Shiddiq Khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad
ketika mendapatkan amanah, disepakati rakyat menjadi kepala negara
menyampaikan pidato pertamanya antara lain: “Taatlah kamu sekalian
kepadaku selama aku taat kepada Allah”.

pr

.g

o.

Allah berfirman dalam al Qur‟an Surah Annisa‟ ayat 59:
Artinya:” Taatilah Allah dan Rasulnya dan taatilah pemerintah di
antra kamu. Jika terjadi perselisihan pendapat di antara kamu tentang
sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya . . .”.

w

w

w

.m

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang muslim
pertama-tama dia harus mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian
menjadi kewajiban mentaati kebijakan pemerintah yang ada sepanjang
tidak bertentangan dengan aturan syari‟at. Hal ini juga beraarti bahwa
mereka pemimpin dan rakyat memiliki kemerdekaan memikirkan
kepentingan hidup dan kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan
bernegara sesuai dengan tuntunan Allah, Jika terjadi perbedaan
pendapat antara pemimpin dan rakyat, maka harus kembali mencari
aturannya pada al Qur‟an dan Sunnah Nabi.
Nabi Muhammad bersabda: Artinya:” Setiap muslim harus
mendengar dan taat kepada pemimpin, ia menyukai atau tidak, kecuali
jika perintah itu untuk melakukan perbuatan dosa, maka tidak boleh
didengar dan dipatuhi (HR.Muslim).
Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal fikiran
yang sehat dan idealis. Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang
muslim yang berfikir sehat untuk mematuhi aturan Allah SWT. Segala
yang dilarang dalam Islam berupa perbuatan keji, kemungkaran,
maksiat dan dosa dapat dimaklumi keburukannya oleh akal manusia.
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Dapat dikatakan bahwa semua larangan dalam Islam, seperti minuman
keras, perzinahan, apalagi penganiayaan, pencurian, perampokan
hingga pembunuhan telah dimaklumi keburukannya oleh manusia
yang sadar. Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang pemimpin
mematuhi syariat Islam dalam kepemimpinannya. Memang masih ada
masalah yang perlu disosialisasi karena belum siap masyarakat
menjalankannya, tetapi pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa
segala aturan ilahi pasti akan membawa manfaat yang sangat besar
dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

PENUTUP

w

w

w
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pr

.g

o.

id

1. Nabi Muhammad SAW, selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai
kepala negara. Kerasulannya dimulai di kota Makkah mengajak
manusia beriman kepada Allah, beribadah dan berakhlak mulia.
Sedangkan perannya sebagai kepala negara dilaksanakan di
Madinah dari tahun 622 hingga 632 M. Sebagai peletak dasar
negara beliau pertama-tama merumuskan Dustur Madinah yang
berfungsi sebagai konstitusi Negara Madinah. Kemudian beliau
menetapkan dasar-dasar ekonomi negara terutama zakat dan
jizyah. Selanjutnya membangun angkatan bersenjata untuk
melindung dakwah dan kepentingan warga negara Madinah.
2. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang diterapkan oleh Beliau
adalah musyawarah atau konsultasi dengan warga Madinah.
Walaupun beliau sebahgai seorang Rasul tetapi dalam menetapkan
suatu keputusan sebelumnya diperhadapkan kepada mereka.
Kenyataannya beliau sangat terbuka menerima saran dan pendapat
para sahabatnya. Bahkan dalam beberapa kasus beliau terkadang
rela mencabut pendapatnya sendiri. Beliau juga menunjukkan
sikap persamaan, menghargai setiap orang. Keadilan adalah
mendapatkan prioritas utama demi mewujudkan keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Kebebasan atau Hak Asasi Manusi juga
mendapatkan perhatian yang cukup besar. Sehingga terciptalah
kemerdekaan beragama, kebebasan dan jaminan hidup, kebebasan
berbicara dan berserikat, kemerdekaan mencari nafkah serta
perlindungan hak milik. Selanjutnya menanamkan kesadaran
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bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung
jawabkan.

w

w
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Berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan tersebut jika
dibandingkan dengan teori-teori mengenai bentuk pemerintahan dalam
ilmu politik, maka dapat dikatakan bahwa corak pemerintahan belia
adalah demokratis. Abul A‟la al Maududi menyebutnya
Theodemokrasi. Berbeda dengan konsep tersebut kalangan muslim
pundamentalis enggang menerimanya. Bahkan mengangggap
demokrasi sebagai prodakmkafir yang bertentangan dengan hakikat
pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih suka
menggunakan syura ata khilafah.
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PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Oleh : Dr. La Tamba, M.si

o.

id

Berbicara tentang Sistem Pemerintahan Negara. Termasuk
lembaga kepresidenan dan kementriaan negara termasuk deretan
lembaga-lembaga Negara yang ada, apalagi lembaga pemerintah pusat
dan daerah, tidak dapat terlepas dari persoalan kelembagaan, karena
pembangunan dan pengembangan kelembagaan dari berbagai sektor
selalu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efisiensi
pemanfaatan sumber daya organisasi.
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Aliran NIE (New Institutional Economies) berpandangan bahwa
terjadi kegagalan kelembagaan (Institutional Failure) menyebabkan
terjadinya keterbelakangan di banyak Negara. Kemungkinan hal ini
juga menjadi atau turut mengambil bahagian di Negara tercinta ini
yaitu NKRI.

w

w

w

Berbagai teori dan konsep tentang kelembagaan dari berbagai
ahli terutama ilmuan sosial dari berbagai latar belakang dan perjalanan
seperti misalnya C. North Douglass, sebagai ahli sejarah ekonomi
memandang kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk
membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam
melakukan interaksi politik dan sosial ekonomi (North 1990).
Dari padangan noerts diatas, kita kembali melihat apa yang
terjadi pada kelembagaan Negara kita,
apakah lembaga non
kementrian dan sebagainya sebagian besar sudah berkali-kali
mengalami perubahan dengan biaya yang cukup besar jika
dibandingkan dengan biaya pembangunan sebuah pengairan yang
dapat mengairi persawahan sekian ribu hekta are dan aliran listrik di
pedesaan. Karena perubahan ini dilakukan dengan harapan agar terjadi
peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat menciptakan efisiensi
dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi namun hal itu tidak terjadi bahkan
dilupakan karena bukannya tercipta pola interaksi yang harmonis
antara individu dalam melakukan interaksi politik dan sosial ekonomi
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seperti yang diutarakan oleh North. Justru yang terjadi adalah
sebaliknya dimana terjadinya konflik-konflik internal dan eksternal
organisasi yang berujung kepada melorotnya kepercayaan publik
terhadap institusi tersebut.
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Sedangkan pendapat lain mengartikan kelembagaan sebagai
aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa
yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum dimasyarakat,
prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak
boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima
sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Kesimpulannya adalah
kelembagaan itu merupakan aturan main yang berlaku dalam
masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai
sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi)
sehingga dapat terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi diantara
sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan
kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Ostrom, E. (1990) dalam La
Tamba (2016).

w

w

w
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Dari pendapat Ostrom tersebut diatas, jika dihubungkan dengan
realitas yang terjadi pada lembaga-lembaga tertentu maka sangat jauh
dari hal tersebut misalnya beberapa waktu yang lalu dimana
pemerintah pusat telah menganulir beberapa keputusan atau peraturanperaturan daerah karena memang menimbulkan berbagai masalah
dimasyarakat belum lagi informasi yang menyesatkan dan sebagainya.
Kesemuanya ini adalah merupakan suatu kegagalan kelembagaan
sehingga perubahan-perubahan yang terjadi selama ini pada lembagalembaga Negara perlu dilakukan pengkajian ulang terutama melihat
aspek-aspek atau kaitan antar lembaga agar tidak terjadi kesalah
pahaman antar lembaga yang menyebabkan terjadinya stagnasi dari
implementasi kebijakan Negara.
Kasper dan Streit (1998) dalam bukunya yang berjudul
Institutional Economics, Sosial Order and Public Policy membagi
kelembagaan berdasarkan atas proses kemunculannya menjadi dua,
yaitu internal dan eksternal Institutional. Internal Institution adalah
institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai
kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Institusi Eksternal
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adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar/ketiga yang kemudian
diberlakukan pada suatu komunitas tertentu.

id

Kata North (1990), bahwa apapun bentuknya, baik formal
maupun informal, eksternal ataupun internal kelembagaan adalah
bertujuan untuk mengurangi “Ketidakpastian” melalui pembentukan
struktur/pola interaksi. Kelembagaan juga harus dapat membatasi
perilaku manusia yang cenderung berpikir strategik, rasional dan
mengutamakan kepentingan diri sendiri serta harus mampu
mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil dan merata
(Libecap, 1989). Tujuan lain kelembagaan adalah untuk mengarahkan
prilaku individu menuju arah yang diinginkan oleh anggota
masyarakat serta untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam
masyarakat serta mengurangi perilaku oportunis. Ostrom (1990).
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Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga
komponen, yaitu:

w

w

w
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1. Aturan formal (formal institutions), meliputi konstitusi, statuta,
hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal
membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak
individu), sistem ekonomi (hak hak kepemilikan dalam kondisi
kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan
(peradilan, polisi).
2. Aturan informal (informal institutions), mengikuti pengalaman,
nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang
mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia
tempat hidup mereka; dan
3. Mekanisme penegakan (enforcement mechanism), semua
kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi
dengan mekanisme penegakan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mencoba
memberikan perbandingan kelembagaan Negara dan produk aturan
dan perundang-undangan termasuk kebijakan sektoral diantaranya
adalah:
1. Berbicara tentang kabinet misalnya Amerika Serikat merupakan
suatu Negara adidaya yang kabinetnya hanya terdiri dari 15 orang
dan 6 pejabat setingkat menteri yang kalau tidak salah gaji setiap
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menteri beberapa tahun yang lalu $200.000 pertahun dan menteri
tidak mendapat rumah dinas. Dan dapat dipastikan bahwa terjadi
efisiensi karena, pemerintah Amerika Serikat juga mengenal
adanya pihak ketiga sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan
roda pembangunan seperti apa yang terjadi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Ini merupakan suatu gambaran nyata bahwa
negara begitu besar yang jumlah kabinetnya sangat terbatas dan
dapat menjadi adidaya ekonomi.
2. Kita kembali melihat pada tahun 1999 dimana pemerintah
menerbitkan undang-undang nomor 22 tahun 2004 sebagai
pengganti dari undang-undang nomor 32 tahun 1999 yang
bertujuan memperjelas kedudkan otonomi daerah, tetapi kalau
dicermati isi dari pada undang-undang nomor 32 tahun 2004
memang ada beberapa perubahan tetapi namun secara substansi
tetap saja perubahan materi dari undang-undang tersebut justru
mengembalikan kekuatan otonomi pemerintah pusat atau
sentralisasi. Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa
keputusan seperti ini menimbulkan berbagai masalah seperti
misalnya yang digagas oleh Myrdal bahwa Negara berkembang,
indonesia adalah penganut “Negara lunak” (soft state). Ini
merujuk pada adanya ketidakefisienan pelaksanaan aturan,
khususnya ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan,
serta ketidak patuhan sebagian pejabat pemerintah pada berbagai
aturan yang dibuatnya sendiri. Dengan kata lain, banyak undangundang dan regulasi yang dibuat tetapi tidak efektif. Dengan
begitu, mereka yang mempunyai kekuasaan atau memiliki sumber
sumber ekonomi sehingga mempunyai akses terhadap kekuasaan,
mendapatkan peluang keuntungan dan menghindar dari sanksi.
Realitas seperti ini bisa dijumpai dalam setiap peraktik
kelembagaan, termasuk bidang ekonomi, sehingga menyulitkan
terciptanya kompetisi yang adil. Myrdal dalam Ahmad Erani
Pustika (2009). Satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan
seperti ini adalah melakukan penataan kelembagaan yang rasional.
3. Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah
nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Yang
pelaksanaannya nanti ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Walaupun dalam peraturan ini menjelaskan yang pada prinsipnya
bahwa besar kecilnya hak keuangan yang diterima oleh para
anggota legislatif tergantung dari kemampuan keuangan daerah
tetapi kenyataannya menimbulkan berbagai masalah antara pihak
legislatif dan eksekutif, antara lain begitu peraturan tersebut
keluar maka legislatif mendesak eksekutif untuk menindak lanjuti
peraturan tersebut dan terjadi perdebatan yang cukup serius antara
legislatif dan eksekutif terhadap implementasi peraturan tersebut.
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Hal ini merupakan suatu realitas dan tidak menutup
kemungkinan masih banyak hal-hal lain yang terjadi akibat dari tidak
efektifnya lembaga-lembaga negara yang ada apakah struktural
kementerian, non struktural dan sebagainya. Sehingga yang sangat
mendesak dilakukan oleh Negara adalah “Reformasi kelembagaan
negara” yang meliputi:
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a. Penataan ulang kelembagaan negara.
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan negara.
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DEMOKRASI DAN POTENSI LEMAHNYA KOMITMEN
PEMBENTUKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG SOLID

Oleh : Sukri Tamma

DEMOKRASI DAN TIRANI MAYORITAS
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Sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia, sistem
politik merupakan aspek penting dalam konteks suatu negara. selalin
karena menentukan bagaimana dinamika politik suatu negara
berlangsung juga terkait bagaimana masyarakat ditempatkan dalam
konteks tersebut. Dengan demikian maka sistem politik pada dasarnya
menjadi suatu pernyataan suatu bangsa tentang keinginannya untuk
menempatkan berbagai lembaga negara dalam suatu konfigurasi
hubungan tertentu dalam mengatur dan menata masyarakatnya.
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Dewasa ini sistem politik telah mengalami perkembangan dan
cenderung menjadi lebih kompleks karena terkait dengan banyak
kepentingan dalam eksistensinya pada suatu wilayah. Dalam hal
keberadaan lembaga-lembaga negara, sistem politik dewasa ini
memang nampak menunjukkan dinamika yang lebih beragam akibat
banyaknya lembaga-lembaga negara yang hadir dan menjadi subsistem dalam upaya menata kehidupan masyarakat. meski demikian,
setiap sistem politik yang ada tetap memiliki tujuan ideal yakni
berupaya
mewujudkan suatu bentuk kesejahteraan bagi
masyarakatnya. Dengan begitu maka dapat dipahami bahwa sistem
politik ibarat menjadi papan instrumen dari suatu bangsa dimana
terdapat banyak subsistem yang saling terkait dengan masing-masing
fungsinya dalam upaya memakmurkan masyarakat. dalam
pemahaman ini maka suatu sistem politik harus senantiasa berjalan
dalam suatu kondisi harmonis dimana setiap elemen di dalamnya
seharusnya menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik
sesuai dengan substansi dan maksud keberadaanya dalam sistem
tersebut. Di antara sistem politik yang pernah eksis di dunia ini, sistem
politik yang sampai saat ini tetap eksis bahkan sejak ribuan tahun
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yang lalu dan menjasi sistem politik yang paling banyak diterima
orang adalah demokrasi. Dengan prinsip utama menempatkan rakyat
sebagai focus utama sistem dan pemilik kedaulatan, demokrasi
diyakini banyak negara merupakan sistem terbaik untuk menata
pemerintahan suatu negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan konstitusi, Undang-undang Dasar 1945, bangsa
Indonesia sejak awal kemerdekaan telah memilih untuk menjalankan
prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Hal
ini terwujud dalam keyakinan untuk menempatkan rakyat sebaga
pemilik kedaulatan yang nantinya akan dijalankan melalui suatu
permusyawaratan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemerintahan
negara Indonesia disusun berdasarkan ide tersebut.
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Pada prinsipnya pemerintahan yang demokratis adalah
pemerintahan yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan
memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat dengan
menempakan kepentingan masyarakat diatas segalanya. Lembagalembaga pemerintah yang ada harus mampu menjalankan fungsinya
dalam menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. dengan demikian
maka lembaga-lembaga negara di dalamnya harus dapt menjadi satu
kesatuan dengan masing-masing peran untuk mewujudkan tujuantujuan negara. Dengan demikian maka pemerintahan yang
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan
kesetaraan atas masyarakat dan diwujudkan melalui kerja-kerja
lembaga pemerintah dipahami sebagai perwujudan keinginan bangsa
Indonesia dalam menata kehidupan bernegaranya dengan baik. Pilihan
atas demokrasi, secara factual diyakini memiliki keunggulan karena
menjadikan kepentingan masyarakat sebaga yang utama dengan
menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Namun, meski
dianggap sebagai salah satu sistem terbaik yang pernah ada dalam
dinamika peradaban kehidupan manusia, termasuk di Indonesia
namun ternyata sistem ini juga memiliki kelemahan yang juga
berdampak pada keberadaan lembaga-lembaga negara. Salah satu
kelemahan demokrasi adalah kecenderungannya untuk memunculkan
apa yang disebut “tyranny of the majority”. Pada dasarnya konsep ini
dicetuskan oleh Alexis de Tocqueville dalam pengamatannya terhadap
masyarakat demokrasi di Amerika. Dalam pengamatan Tocqueville,
Pemerintahan Negara

95

w

.m

pr

.g

o.

id

sebuah sistem demokrasi yang mendorong hadirnya kelompok
mayoritas sebagai perwujudan keinginan sebagian besar rakyat dan
kelompok minoritas yang tidak termasuk dalam kelompok mayoritas
tersebut. Dalam situasi tersebut, kelompok mayoritas, atas nama
“mewakili sebagian besar” masyarakat memiliki kecenderunga untuk
mengabaikan keberadaan kelompok minoritas yang pada dasarnya
juga merupakan bagian dari konsep rakyat yang memiliki kedaulatan.
Terdapat kecenderungan mayoritas mengambil semua kedaulatan dan
dengan mengatasnamakan rakyat termasuk dengan melingkupi
kelompok minoritas, maka mereka dapat menempatkan kepentingankepentingan mereka seolah sebagai perwujudan kepentingan rakyat
secara keseluruhan. Dalam kondisi tersebut, kepentingan-kepentingan
kelompok minoritas kemudian cenderung terabaikan atauh bahkan
“dipaksa” untuk melebur kedalam kepentingan kelompok mayoritas.
Kondisi ini kemudian mengarah kepada kepentingan mayoritas
merupakan suatu kebenaran karena telah terwujud sebagai
kepentingan rakyat. Dalam konteks perwujudan lembaga-lembaga
negara, kemampuan untuk merefleksikan kepentingan mayoritas
memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai wujud dari
kepentingan rakyat. Sebagai konsekuensinya maka lembaga-lembaga
negara senantiasa berlomba-lomba untuk senantiasa mengupayakan
adanya justifikasi atas nama rakyat yang pada dasarnya hanya
merupakan perwujudan mayoritas.
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Dalam situasi tersebut, eksistensi lembaga negara akan
senantiasa dikait-kaitkan dengan keterkaitan atau kemampuan mereka
mewujudkan diri sebagai “atas nama rakyat”. Dalam kondisi ini, maka
lembaga-lembaga negara akan senantiasa mencoba untuk
mendasarkan dirinya pada simbol maupun citra tentang “mewakili
kepentingan rakyat.” Dalam pemahaman ini, hubungan antar lembaga
serta kepentingannya akan terkait dengan citra tersebut. Semakin
mampu suatu lembaga negara menghadirkan diri sebagai perwjudan
keinginan masyarakat, maka semakin besar peluang mereka untuk
eksis dan bahkan mendominasi konstelasi politik dalam hubungan
antar lembaga. Sebagai konsekuensinya maka senantias amuncul
potensi untuk memanfaatkan aspek “atas nama masyarakat” untuk
mewujudkan eksistensi lembaga negara dibandingkan dengan
lembaga-lembaga lainnya. Efek dari kondisi tersebut adalah adanya
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semacam keharusan bagi lembaga negara untuk senantiasa
memobilisasi dukungan dan opini masyarakat atas tindakan-tindakan
dan kebijakan yang diambilnya bahkan ketika harus berhadapan atau
berbenturan wewenang dengan lembaga negara lainnya. Kondisi ini
kemudian berpotensi memicu persaingan antar lembaga negara untuk
memanfaatkan konsep “atas nama rakyat” dalam menjustifikasi
tindakan-tindakannya. Dalam konteks hubungan antar lembaga,
dengan kompleksnya tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga
negara dan tuntutan agar mereka senantiasa mampu untuk
memperlihatkan eksistensinya maka sangat mungkin akan muncul
fragmentasi antar lembaga negara dengan memanfaatkan konsep yang
mengatasnamakan rakyat tersebut. Jika suatu sistem pemerintahan
didasarkan pada adanya keinginan bersama secara luhur untuk betulbetul mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat, maka
keberadaan berbagai lembaga negara yang saling berinteraksi justru
akan dilihat sebagai suatu modal utama dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Namun jika keberadaan lembaga-lembaga
negara yang memang pada dasarnya berisi aktor-aktor politik dengan
ragam kepentingan berbeda dipadang sebagai sebuah upaya
mewujudkan kepentingan-kepentingan kelompok maupun individunya
semata, maka tidak dapat dihindari akan adanya persaingan antara
lembaga-lembaga
negara
terkait
wewenang,
tugas,
dan
tanggungjawabnya dengan memanfaatkan konsep “atas nama rakyat”.
Dalam kondisi tersebut bukan tidak mungkin mobilisasi dukungan
atau upaya untuk mendapatkan sentimen psikologis masyarakat
terhadap keberadaan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu
dalam lembaga-lembaga negara menjadi tidak terhindarkan.

POLARITAS POLITIK
PEMERINTAHAN

DAN

KEGAMANGAN

SISTEM

Dalam upaya untuk melakukan penguatan lembaga-lembaga
negara untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam
prinsip demokrasi secara substansial, kemampuan lembaga negara
untuk menjadi perwujudan kepentingan rakyat menjadi hal yang
utama. Dengan demikian tantangan utama setiap lembaga negara
adalah kemampuanya untuk memastika bahwa eksistensi mereka
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berada dalam konteks pemahaman tersebut. Hal ini tentu bukan hal
yang mudah dalam upaya mewujudkan suatu sistem pemerintahan
yang betul-betul bekerja sesuai prinsip profesionalitas dalam
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsekuensinya adalah
setiap lembaga negara akan ditantang untuk mandapatkan dukungan
dari masyarakat. Dengan demikian, sebuah lembaga negara kemudian
tidak hanya dikaitkan dengan kemampuannya untuk patuh dan taat
pada suatu perangkat regulasi yang mengatur keberadaanya. Lebih
dari itu, lembaga negara juga harus senantiasa mampu mendapatkan
dukungan dari masyarakat. Mengingat dukungan masyarakat menjadi
prinsip utama dalam demokrasi maka terbuka peluang bagi suatu
lembaga negara yang mungkin tidak melaksanakan tugas dan
fungsinya tidak persis dengan regulasi yang ada namun tetap dianggap
benar karena kemampuannya untuk mendapatkan dukungan opini
masyarakat. kondisi ini menempatkan lembaga-lembaga negara dalam
keharusan untuk senantiasa memastikan adanya perwujudan dukungan
masyarakat atas wujud eksistensi mereka. Tanpa hal tersebut maka
sebuah lembaga negara dapat saja dianggap melalukan kesalahan
hanya karena masyarakat tidak mendukungnya. Dalam kecenderungan
polarisasi aktor yang mengisi lembaga-lembaga negara kondisi
tersebut akan menjadi arena persaingan untuk menjadi lembaga
“paling benar” berdasarkan opini dan simbol-simbol adanya dukungan
rakyat. Kondisi ini membuka peluang bahwa inetraksi antar lembaga
dengan berbagai kewenangan yang ada dan cenderung saling
beringgungan akan menjadi asalan bagi aktor-aktor yang berada dalam
lembaga negara untuk memanfaatkan aspek dukungan rakyat pada
kepentingan-kepentingan eksisntensi mereka dalam lembaga-lembaga
tersebut. Kenyataan bahwa setiap unsur lembaga negara baik
Eksekutif, Legislative maupun Yudikatif diisi oleh aktor-aktor yang
cenderung beragam dengan kepentingan yang beragam akan
senantiasa membuka ruang persaingan baik antar aktor pada lembaga
yang sama maupun antar lembaga dengan lembaga lainnya.
Dalam kondisi tersebut tantangan atas eksistensi lembaga
nampaknya tidak hanya pada kemampuannya untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab berdasarkan undang-undang. Lebih dari itu,
setiap lembaga senantiasa dihadapkan pada keharusan untuk
mendapatkan dukungan rakyat sebagai simbol justifikasi keberadaan
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mereka. Dalam upaya mendapatkan dukungan tersebut ditengah
polarisasi aktor dan kekuatan politik di Indonesia, maka tidak
mengherankan jika sistem pemeritahan Indonesia akan berisi
persaingan mendapatkan dukungan rakyat. Dalam situasi ini jika
terdapat saling tumpang tindih wewenang maka mobilisasi dukungan
rakyat akan menjadi salah satu saran yang dianggap tepat untuk
menjustifikasi mereka dan menihilkan yang lainnya. Dengan
demikian, sistem pemerintah demokrasi nampaknya tidak saja
bergantung pada aturan dan regulasi yang mengatur keberadaan
lembaga-lembaga negara termasuk peran dan fungsinya, Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan aktor dan kepentingan-kepentingan
kelompok mereka menjadi aspek yang menentukan dalam
pelaksanaan pemerintahan yang baik.
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Oleh karena itu, hal penting yang harus disadari oleh berbagai
kekuatan politik dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga negara
dimana mereka berada didalamnya adalah kesadaran dan kemauan
untuk menerima sistem dan regulasi sebagai pijakan utama interaksi
mereka. Hal tersebut paling tidak akan menjamin adanya suatu
kepahaman bersama antar lembaga yang menihilkan interpretasi
beragam atas bagaimana lembaga negara dijalankan. Dukungan
masyarakat kemudian diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama
pada aturan main dan bukan sebagai instrument untuk menjustifikasi
pembenaran mereka atas tindakan yang pada dasarnya untuk
kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Tanpa kesepahaman
tersebut, sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara di
dalamnya pada dasarnya sedang berada dalam kondisi yang rapuh. Hal
ini mengisyaratkan adanya kebutuhan untuk menginstitutionalisasikan
nilai demokrasi melalui perwujudan regulasi sebagai fondasi
kesadaran bersama aktor-aktor politik dalam menjalankan fungsisungsi lembaga negara. Jika hal tersebut terwujud maka sistem
pemerintahan Indonesia dengan berbagai lembaga di dalamnya tidak
akan mengalami krisis kepercayaan maupun dari masyarakat serta
kecenderungan adanya persaingan antar lembaga dalam menunjukkan
eksistensinya. Dalam konteks trsebut demokrasi yang tidak dipandang
hanya terkait dengan kontestasi yang diatur oleh regulasi semata,
namun merupakan perekat dari polarisasi aktor dan kepentingan dalam
melaksanakan fungsi-fungsi lembaga negara.
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ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DALAM MENCIPTAKAN
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Oleh : Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos. M.Si.
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Berawal dari hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 19
Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia PBB menyatakan bahwa
setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat
dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa
campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi
dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis
batas negara. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Negara
kesatuan Republik Indonesia juga mengatur hak informasi melalui
UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
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Undang-Undang keterbukaan informasi di Indonesia telah
menjadi hak konstitusioanal warga negara dan telah disahkan oleh
DPR sejak 30 April 2008, namun baru setelah dua tahun berlaku
tanggal 30 April 2010. Aplikasi keterbukaan informasi publik
teraplikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Meskipun pada awal era
reformasi di Indonesia, beberapa negara maju dan berkembang yang
sudah melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik. Data
Freedom of Information Center yang berpusat di London Inggris,
sudah ada 76 Negara yang Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik. Di Asia, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan,
Pakistan, Filipina, India, dan Thailand telah memiliki Undang-Undang
KIP.
Pada dasarnya Undang-Undang KIP memiliki lima tujuan
tahapan pelayanan informasi yaitu untuk membangun sistem
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pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik pada Badan
Publik, menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi),
mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan
(partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggara negara,
mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Faktor yang menjadi fokus kajian adalah implementasi
keterbukaan informasi publik dalam menciptakan tata pemerintahan
yang baik. Pelayanan informasi dapat menciptakan badan publik
sebagai penyelenggara negara yang transparan, efektif, efisien dan
akuntabel, serta terwujudnya penyelenggaraan yang baik atau good
governance dan clean governance.
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Namun, dalam proses implementasi masih terdapat
permasalahan, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilsyah
Nur (2014)
tentang Hambatan Implementasi UU KIP dalam
Menunjang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru. Hasil penelitian
tersebut menemukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam
mengatasi hambatan implementasi UU KIP di kabupaten Barru belum
maksimal, hal ini terjadi karena terdapat tiga hal permasalahan yang
dihadapi yaitu : masalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
data dokumen kependudukan. Proses pelayanan publik dalam
penerbitan dokumen kependudukan belum dilaksanakan sepenuhnya
oleh penduduk, pertukaran data yang terjadi dalam dokumen
kependudukan serta banyaknya prosedur terhadap pelayanan publik
dalam penerbitan dokumen kependudukan yang tidak dilaksanakan.
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Contoh hasil temuan tersebut hanya satu indikator masih
lemahnya implementasi Undang-Undang KIP yang telah diterapkan.
Berdasarkan analisis data terdapat beberapa hambatan dalam proses
implementasi keterbukaan informasi publik tersebut, antara lain :
Pertama, secara implementasi hambatan tingginya tingkat
sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi.
Berdasarkan data tahun 2016 diperoleh Laporan Layanan Informasi
Publik Komisi Informasi Pusat telah menerima permohonan informasi
publik sebanyak 64 permohonan. Rinciannya adalah 64 Permohonan
Informasi Publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat,
sebanyak 32 (tiga puluh dua) permohonan diajukan oleh Individu,
Badan Hukum sebanyak 7 (tujuh) permohonan, dan Instansi
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Pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) permohonan, kelompok Orang 1
(satu) Permohonan, lembaga Pendidikan 3 (tiga) Permohonan
Informasi, dan lain-lain sebanyak 1 Permohonan Informasi Publik.
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Data tersebut mengindikasikan sebanyak 47% Permohonan
Informasi Publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat berasal
dari Individu. Dari bulan Januari hingga 30 Desember 2016,
Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh PPID Komisi
Informasi Pusat yaitu pada Bulan April sebanyak 10 Permohonan.
(Data Jumlah dan identitas pemohon Sumber: Kip.go.id). Secara
spesifik berdasarkan data dari KIP Provinsi Sulawesi-Selatan
sepanjang tahun 2012-2015 sebanyak 56 kasus telah ditangani, 48
diantaranya berhasil di damaikan melalui proses mediasi dan 8 kasus
lanjut ke ajudikasi non litigasi. Data tersebut menggambarkan jika
kasus sengketa informasi yang ditangani oleh KIP Provinsi SulawesiSelatan lebih banyak selesai melalui tahapan mediasi atau didamaikan
daripada ajudikasi nonlitigasi.
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Kedua, hambatan menyangkut anggaran Komisi Informasi
Pusat/Daerah (KIP/D) sebagai lembaga yang mengatur teknis cara
permintaan informasi dan penyelesaian sengketa pada tingkat Komisi
Informasi, infrastruktur, sikap pelaksana, organisasi pelaksana dan
lingkungan. Ketiga, sumber daya manusia yang dipilih adalah orang
yang kompeten memahami Undang Undang KIP dan peraturan yang
dibuat oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah. Keempat, munculnya
kekhawatiran kendala koordinasi bagi organisasi pelaksana,
khususnya Komisi Informasi Pusat dan Daerah, tentang kekuatan atau
daya paksa untuk mengatur badan publik sesuai Undang-Undang KIP.
Tercatat bahwa ada 4 departemen dan kementerian negara yang
menerapkan Undang-Undang KIP, yaitu Departemen Komunikasi dan
Informasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
BUMN dan Kementrian Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS).
Kelima, faktor hambatan lingkungan yang berkaitan dengan
ketidakstabilan politik, penegakan hukum, budaya masyarakat, serta
masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat dan aparat
publik, tentunya akan mengurangi efektivitas implementasi UndangUndang KIP. Keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara
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demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
menwujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih.
Bagaimanapun tata pemerintahan yang baik (good governance) harus
ditunjang oleh Open Government (OG). Transparansi dalam OG
bertujuan agar warga negara mengetahui apa yang dilakukan oleh
pemerintah (to know what government’s doing), sedangkan partisipasi
oleh pemerintah adalah mendapatkan dukungan gagasan dan keahlian
dari warga negara dalam menjalankan fungsinya (public to contribute
idea and expertise). Kebijakan mendasar pemerintah menuju Open
Government (OG) dapat memindahkan berbagai data dasar ke wilayah
publik melalui suatu infrastruktur massal yang dapat digunakan oleh
semua orang (Parlementary Center, 2013).
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Sebagai penggambaran akhir bahwa dalam Undang-Undang
KIP terdapat pengelompokan informasi antara lain, pertama informasi
yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala,
misalnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan
laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara
segera dan terbuka, misalnya kewajiban BMKG menginformasikan
prediksi bencana tsunami pasca gempa sebagai upaya mitigasi
bencana kepada masyarakat. Ketiga, informasi yang wajib tersedia
setiap saat, misalnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan
tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan
rahasia (pasal 17 UU KIP), misalnya informasi yang dapat
mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan
teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis
yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.

KESIMPULAN
Dalam proses implementasi Keterbukaan Informasi Publik
memerlukan kesiapan dari pemerintah atau badan publik dari
kematangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Ketersediaan
sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang
KIP harus dipersiapkan secara representatif. Dampak positif
keterbukaan informasi publik berkontribusi langsung pada tata
pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Di sisi lain masyarakat
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terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan informasi berdasarkan
kebutuhan mereka akan informasi.
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Proses implementasi dan perbaikan Keterbukaan Informasi
Publik diperlukan sosialisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi
Publik secara maksimal dan berkelanjutan. Tujuannya menjadikan
negara Indonesia dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat merasakan alam demokratisasi di bidang informasi
secara cerdas dan berkualitas. Masyarakat juga akan lebih terbuka dan
cerdas memanfaatkan kebebasan informasi publik di era
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak
dibatasi ruang dan waktu.
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Oleh : Dr. H.A.M. Rusli, MSi

PENDAHULUAN
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Secara umum, sistem pemerintahan yang lazim dan dianut di
berbagai negara pada umumnya ada dua, yaitu Sistem Pemerintahan
Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Sistem
Presidensial lebih menekankan peran presiden (eksekutif) sebagai
subjek pemerintahan, sedangkan Sistem Parlementer menekankan
parlemen sebagai subjek pemerintahan. Dalam kehidupan
ketatanegaraan, sistem pemerintahan negara difahami sebagai sistem
hubungan dan cara kerja antara lembaga-lembaga negara.
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Sejak Indonesia merdeka, sistem pemerintahan negara
mengalami
dinamika yang diarahkan pada perubahan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang berlaku.
Meskipun demikian kerapkali perubahan yang terjadi tidak dapat
melepaskan diri dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan
politik rezim yang berkuasa. Dalam sejarah ketatanegaraan kita, telah
terbukti pada masa pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan
Soeharto telah mempertahankan UUD 1945 dengan tidak melakukan
perubahan atau amandemen, meskipun para pendiri negara telah
mengamanahkan untuk itu melalui pasal 37 UUD 1945 itu sendiri.
Setelah Orde Baru berakhir yang digantikan dengan Orde
Reformasi, maka salah satu agenda penting yang menjadi tuntutan
orde ini pada tahun 1998 adalah melakukan amandemen terhadap
UUD 1945. Berbagai alasan yang mendasari pemikiran tersebut,
antara lain aspek filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis dan
teoritis. Salah satu alasan historis, misalnya dalam prkatek
penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan
Soeharto yang sentralistik-otoriter dengan menggunakan UUD 1945
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sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannnya selama
kurang lebih tiga puluh dua tahun. Dalam kurun waktu yang tergolong
lama tersebut tidak ada upaya yang berhasil melakukan amandemen
terhadap UUD 1945, bahkan berkembang kebulatan tekad untuk
mempertahankan UUD 1945 tersebut.

pr

.g

o.

id

Setelah Orde baru berakhir, pemikiran untuk melakukan
amandemen terhadap UUD 1945 terus bergulir dan mendapat respon
positif dari berbagai kalangan. Sejak tahun 1999-2002, setelah Majelis
Permusyawaratan Rakyat bekerja selama empat tahun, telah
menghasilkan empat kali amandemen, dalam kenyataannya
amandemen tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan
kenegaraan yang dihadapi. Meskipun demikian langkah itu merupakan
suatu prestasi besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, hal
mana terabaikan pada masa pemerintahan orde baru, karena perubahan
terhadap UUD 1945 ini dapat diartikan telah melaksanakan sebagian
dari amanah para pendiri negara yang menyadari situasi dan kondisi
pada saat konstitusi ini dibuat.
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Meskipun amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan
beberapa kali, namun berbagai persoalan dalam praktek
pelaksanaannya masih juga mewarnai kehidupan bernegara dan
berpemerintahan di negeri ini. Tentunya berbagai permasalahan itu
tidak memungkinkan dibahas secara mendetail dalam makalah singkat
ini. Karena tulisan ini hanya akan lebih banyak membahas tentang
sistem pemerintahan negara, terutama yang berkaitan dengan sistem
presidensial dan sistem parlementer yang secara historis kedua sistem
ini pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Meskipun makalah ini
tidak membahas kedua sistem pemerintahan itu secara totalitas,
namun diharapkan akan memberikan gambaran tentang berbagai hal
yang selama ini banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah singkat ini
adalah eksistensi kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara yang
dikaitkan dengan hak-hak istimewa yang dimilikinya, hal mana lazim
disebut dengan hak prerogatif. Penggunaan hak ini acapkali
melahirkan pro dan kontra, sehingga masalah ini diharapkan akan
menjadi salah satu isu yang diangkat dalam kajian yang dilakukan
oleh Lembaga Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik
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Indonesia. Mudah-mudahan kajian ini akan menjadi masukan dalam
rangka penyempurnaan sistem pemerintahan negara khususnya dan
sistem ketatanegaraan pada umumnya.

TINJAUAN TEORITIK
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Sistem pemerintahan merupakan landasan bagi setiap negara
untuk mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negaranya,
sehingga akan terwujud pemerintahan yang stabil. Setiap negara
membuat pilihan terhadap sistem pemerintahan yang dianutnya
dengan berbagai pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan
karakter negaranya dan hubungannya dengan sistem-sistem
ketatanegaraan lain yang berlaku di negara tersebut. Pilihan terhadap
sistem pemerintahan, menurut sebagian ahli berpengaruh terhadap
keberhasilan demokrasi di suatu negara. (Arsil, 2017:4)
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Seperti yang dirangkum Arsil (2017:xi-xviii), menurut studi
yang dilakukan oleh Adam Prezeworski, Michael E.Alvarez, Jose
Antonio Cheibub, dan Fernando Limongi disebutkan bahwa pilihan
terhadap sistem pemerintahan dan institusi politik merupakan faktor
penting yang menentukan keberhasilan demokrasi di suatu negara.
Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa harapan hidup
demokrasi di bawah presidensialisme kurang dari 20 tahun, sementara
di bawah parlementarisme lebih panjang, sekitar 71 tahun. Survei
statistik yang dilakukannya terhadap 135 negara dalam kurun waktu
1950-1990 ditemukan terdapat 224 rezim pemerintahan yang datang
silih berganti dan sebanyak 104 diantaranya adalah rezim yang
menerapkan demokrasi. Diantara ke 104 rezim demokrasi tersebut 50
menggunakan sistem parlementer, 46 mempraktekkan sistem
presidensial, dan 8 sistem campuran. Meskipun survei tersebut
memperlihatkan kecenderungan bahwa sistem presidensial lebih
sering menemui kegagalan, nyatanya sistem ini juga menunjukkan
peningkatan popularitasnya. Selama kurun waktu 1974 sampai 1990
sistem presidensial semakin banyak diadopsi oleh negara-negara yang
menjalani demokratisasi. Saat ini sistem presidensial telah digunakan
hampir di sepertiga negara demokratis di seluruh dunia.
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Praktek sistem pemerintahan di dunia memang telah mengalami
perkembangan yang pesat. Asumsi-asumsi praktik sistem parlementer
yang sering dianggap memiliki instabilitas tinggi karena mudah jatuh
ternyata sudah mengalami perbaikan signifikan. Di indonesia sering
terdengar anggapan bahwa sistem parlementer merupakan malapetaka
bagi stabilitas politik. Hal ini antara lain karena melihat pengalaman
praktik sistem pemerintahan di Indonesia. Herbert Feith mencatat
bahwa selama 4 tahun praktik sistem parlementer di Indonesia
terdapat pergantian pemerintah sebanyak 33 kali. Realitas ini
menyebabkan banyak pendapat di Indonesia yang menolak sama
sekali penggunaan sistem ini. Padahal dalam praktik sistem
parlementer saat ini banyak negara yang telah berhasil mengatasi
berbagai potensi instabilitas di sistem ini sehingga sistem parlementer
bahkan diikatakan semakin memiliki periode masa jabatan tetap
sebagaimana layaknya sistem presidensial.

w

w

w

.m

pr

.g

Begitu pula asumsi bahwa keberadaan pemilihan presiden
langsung dalam sistem presidensial berpotensi tinggi menghasilkan
presiden yang mengabaikan parlemen juga telah banyak berubah.
Presiden yang menganggap dirinya hanya bertanggung jawab kepada
rakyat secara langsung karena sumber legitimasinya tidak berada di
palemen, kini tampak secara signifikan sangat memperhatikan
dinamika lembaga legislatif. Praktik sistem presidensial diberbagai
negara saat ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan
ruang yang cukup besar berpengaruh pada jalannya pemerintahan.
Legislative majority menjadi semakin penting di negara-negara
bersistem presidensial sebagaimana terjadi di sistem parlementer.
Fenomena seperti ini disebut oleh para ahli sebagai parlementarisasi
sistem presidensial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arsil
(2017) terhadap konstitusi-konstitusi negara-negara Eropa Barat yang
banyak bersistem parlementer dan konstitusi negara-negara Amerika
Latin yang bersistem presidensial dengan karakter kepartaian dan
parlemen yang mirip dengan Indonesia ditemukan fenomena saling
kontribusi antar sistem pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan
terjadinya presidensialisasi sistem parlementer dan parlementarisasi
sistem presidensial.
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Dalam makalah singkat ini, penulis mempertegas bahwa hasil
penelitian dan pemikiran Arsil tentang presidensialisasi sistem
parlementer dan parlementarisasi sistem presidensial merupakan suatu
inovasi dalam memahami dan mengkaji sistem pemerintahan negara,
termasuk kajian tentang sistem pemerintahan negara di Indonesia.
Amandemen UUD 1945 secara teoritis maupun praktis telah
mempertegas bahwa Indonesia menganut sistem presidensiil.
Berkaitan dengan itu, hal yang menarik untuk dikaji adalah kedudukan
presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala
negara.
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Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya
meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga
kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala
pemerintahan (chief of executive), tetapi juga sebagai kepala negara
(chief of state). Kedudukan Presiden dalam sistem pemeritahan
Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian
kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut
adalah kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Presiden memegang
dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus
kekuasaan kepala pemerintahan.
Kedudukan kuat Presiden dalam sistem pemerintahan
Presidensial salah satu faktornya adalah karena Presiden
berkedudukan sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara
memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain,
meskipun lembaga tersebut juga mendapat mandat langsung dari
rakyat, semisal Parlemen. Kepala negara melahirkan konsekuensi
filosofis, bahwa dialah yang berkedudukan sebagai kepalanya negara
yang memegang sepenuhnya seluruh kekuasaan negara. Sebelum
kelahiran negara republik, awalnya hanya satu sistem yang dikenal di
seluruh dunia yaitu monarki yang dikepalai seorang raja. Di tangan
seorang raja, seluruh kekuasaan negara berdiam, sehingga raja dikenal
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sebagai kepala negara yaitu orang yang mengepalai seluruh kekuasaan
negara. Dalam negara republik, kepala negara berada di tangan
seorang Presiden, secara filosofis maka Presiden yang memegang
seluruh kekuasaan negara. Inilah yang disebut dengan kekuasaan asli
kepala negara (inheren power of head of state). Namun, dalam negara
konstitusional, baik dalam sistem monarki konstitusional atau
republik, kekuasaan asli kepala negara bersifat laten (tersembunyi)
oleh batasan-batasan yang ada dalam konstitusi untuk menghindari
terjadinya penyelewengan kekuasaan negara. Sifat laten (tersembunyi)
kekuasaan asli kepala negara tidak menghilangkan kekuasaan itu
sendiri (Sudirman : 5)
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA PASCA AMANDEMEN
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Kajian tentang sistem pemerintahan negara pasca amandemen
UUD 1945 telah banyak dilakukan oleh berbagai institusi, meskipun
demikian setiap kajian masih lebih banyak dilakukan secara parsial,
sehingga analisis pemerintahan negara sebagai suatu kesatuan sistem
tidak nampak dalam hasil kajian tersebut. Salah satu kajian yang
dilakukan oleh Tim Pengkajian Hukum tentang Hubungan antar
Lembaga Negara, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
seperti yang penulis kutip dalam makalah ini, merupakan beberapa
pemikiran kontributif dan konstruktif dalam rangka memahami
penyelenggaraan sistem pemerintahan negara secara teoritik dan
praktis.
Adapun sebagian dari kajian tersebut menegaskan bahwa
pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 dikatakan menganut sistem presidensial, akan tetapi sifatnya
tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem
parlementer. Percampuran ini antara lain tercermin dalam konsep
pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang termasuk kedalam
pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian
kewenangan kepadanya untuk memberhentikan Presiden dari
jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum. Kenyataan inilah
yang menimbulkan kekisruhan, terutama dikaitkan dengan
pengalaman ketatanegaraan ketika Presiden Abdurrahman Wahid
diberhentikan dari jabatannya. Jawaban atas kekisruhan ini adalah
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munculnya keinginan yang kuat agar anutan sistem pemerintahan
Republik Indonesia yang bersifat presidensiil dipertegas dalam
kerangka perubahan Undang-Undang Dasar1945.
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Perkembangan praktek ketatanegraan Indonesia selama ini
memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam
praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan
UUD 1945. Sistem pemeintahan yang dianut, dimata para ahli
cenderung disebut quasi presidensiil atau sistem campuran dalam
konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung distorsi
apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan
adanya mekanisme hubungan checks and balances yang lebih efektif
di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Karena itu, dengan empat
perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadosinya sistem
pemilihan Presiden langsung, dan dilakukannya perubahan struktural
maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, maka anutan sistem pemerintahan kita menjadi makin tegas
menjadi sistem pemerintahan presidensiil.

.m

Beberapa ciri yang penting sistem pemerintahan presidensiil
adalah:
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a. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, sehingga
Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di
tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara,
periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya,
hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturutturut.
b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada
lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen,
melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden
dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya
karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada
kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa
pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang
serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran
yang nyata terhadap konstitusi dan sebagainya.
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c. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui
mekanisme perantara tertentu yang tdak bersifat perwakilan
permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. Dalam sistem
parlementer, seorang Perdana Menteri, meskipun juga dipilih
melalui pemilihan umum tetapi pemilihannya sebagaimana
Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena
yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang
menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.
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d. Dalam Hubungannya dengan lembaga Parlemen, presiden tidak
tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan
sebaliknya parlemen tidak dapat membubarkan kabinet
sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
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e. Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden, dan
oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang
membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan
memberhentikan para Menteri serta para pejabat-pejabat publik
yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan
political oppointment. Karena itu, dalam sistem ini bisa dikatakan
concentration of governing power and resposibility upon the
pesident. Di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih
tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem constitutional
state, secara politik presiden dianggap bertanggungjawab kepada
rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggungjawab kepada
konstitusi.
Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi
kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem
parlementer, pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan
kepala negara dan kepala pemerintahani tu merupakan suatu
kelaziman dan keniscayaan.

Berdasarkan berbagai ciri dari sistem pemerintahan presidensial
tersebut, maka tulisan ini akan menyoroti bagaimana kedudukan
presiden selaku kepala negara dalam sistem presidensiil, terutama
yang berkaitan dengan hak-hak istimewa yang lazim disenut dengan
hak prerogatif. Beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah hak
prerogatif itu tidak ada dan yang ada hanyalah kekuasaan presiden
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selaku kepala negara. Dan kalau pun presiden memiliki hak-hak yang
dijalankannya itu hanya sebagai implementasi dari kewenangannya
sebagai kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
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Menurut Adhayanto (2011:163) bahwa jika hak tersebut
istimewa sudah barang tentulah si pengguna hak bebas untuk berbuat
atas hak yang dimilikinya tersebut, karena memang demikianlah
sesungguhnya konsep hak tersebut. Hanya saja penggunaan hak
tersebut harus tetap senantiasa dibatasi dengan aturan-aturan yang
berlaku. Sehingga jika si pengguna hak tersebut ingin menggunakan
haknya sebagaimana mestinya penggunaan hak dapat digunakan tanpa
harus ada intervensi dari pihak mana pun dari konsekuensi atas
penggunaan hak tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi,
apabila penggunaan hak yang sifatnya istimewa tersebut dalam
penggunaannya harus mendapat persetujuan dari pihak lain, maka hak
itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hak yang istimewa. Sifat
istimewanya akan hilang dengan serta merta ketika bagi si pengguna
hak istimewa tersebut dalam menggunakan haknya harus mendapat
intervensi dari pihak yang lain. Kekhususan tersebut akan hilang, oleh
karenanya ia tidak dapat lagi di katakan sebagai suatu hak yang
istimewa.

w

w

w

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah hak
prerogatif presiden merupakan istilah yang masih diperdebatkan.
Istilah hak prerogatif sama sekali tidak pernah dinyatakan dalam UUD
1945 atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur
tentang ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam praktik politik dan
ketatanegaraan selama masa orde baru, hak ini secara nyata
dipraktikkan, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri
departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah presiden
sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam hal-hal
pengangkatan pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dari
Penjelasan Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen
yang menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di dalam pasal-pasal
tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala
Negara. Hal ini berangkat dari pemikiran sebagaimana yang
dikemukakan M. Laica Marzuki bahwa meskipun UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial namun memberikan
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kedudukan dikotomis kepada Presiden selaku kepala pemerintahan
(diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dan selaku kepala negara
(diatur dalam Penjelasan UUD 1945). Oleh beberapa ahli tata negara
di Indonesia penegasan dalam Penjelasan UUD 1945 inilah yang
dijadikan rujukan dikenalnya istilah hak prerogatif presiden. Para ahli
menterjemahkan kekuasaan presiden dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14
dan 15 UUD 1945 pra amandemen sebagai hak prerogatif yang
melekat pada diri seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala
negara.
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Terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa setelah
dihapusnya penjelasan dan dipertegasnya ketentuan Pasal 4 ayat (1)
UUD 1945 pasca amandemen, maka Presiden hanyalah dapat
dikatakan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dalam arti
presiden bertindak selaku kepala pemerintahan, yang harus dibedakan
sebagai kepala negara yang hanya berfungsi sebagai simbol negara.
Karena pasal 4 ayat (1) UUD 1945 hanya menegaskan presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Presiden tidak
dapat lagi dikatakan memiliki hak prerogatif, melainkan presiden
diposisikan sebagai pemimpin tertinggi administrasi negara. Dengan
demikian, bagi mereka pasca amandemen tidak ada lagi kekuasaan
Presiden sebagai kepala negara, karena dasar konstitusional presiden
sebagai kepala negara yang diatur dalam penjelasan UUD 1945 telah
ditiadakan, sehingga tidak tepat jika presiden dikatakan memiliki hak
prerogatif.

w

Berpegang pada pendapat Mahfud MD (dalam Ni’matul Huda,
2003 ; 121) yang menyatakan bahwa, ada atau tidaknya hak prerogatif
dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung bagaimana
memaknai hak prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika
Presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang
atau lembaga lain. Selain itu juga, penegasan yang dikatakan oleh
Bagir Manan (Republika, 27 Mei 2000), bahwa salah satu karakter
dari kekuasaan Prerogatif itu adalah tidak ada dalam hukum tertulis.
Sehingga dengan demikian pengaturan tentang hak Prerogatif itu tidak
akan kita jumpai di dalam perundang-undangan. Hanya tergantung
dari pemaknaan kita semua.
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Gagasan untuk melakukan purifikasi atau pemurnian ke arah
sistem pemerintahan presidensiil yang sesungguhnya, sedikit banyak
telah diadopsi ke dalam UUD 1945 pasca amandemen. Disamping itu,
kelemahan- kelemahan bawaan alam sistem presidensiil itu, seperti
kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di
tangan Presiden, diusahakan pula untuk dibatasi juga di dalam UUD
1945 setelah perubahan, misalnya, (i) masa jabatan Presiden selama 5
tahun dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan berturut-turut. (ii)
kewenangan mutlak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan
para pejabat publik yang selama ini disebut sebagai hak prerogatif
Presiden, dibatasi tidak lagi bersifat mutlak. Beberapa jabatan publik
yang dianggap penting, meskipun tetap berada dalam ranah kekuasaan
eksekutif, pengangkatan dan pemberhentiannya harus dilakukan oleh
Presiden setelah mendapatkan persetujuan atau sekurang-kurangnya
dengan mempertimbangkan pendapat parlemen. Jabatan-jabatan
publik yang dimaksudkan tersebut diatas adalah: Pimpinan Gubernur
Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Panglima Tentara
Nasional Indonesia, dan lain-lain. Sudah tentu di antara jabatanjabatan publik tersebut terdapat perbedaan antara satu sama lain
derajat independensinya terhadap kewenangan Presiden, sehingga
pengaturan konstitusional berkenaan dengan prosedur pengangkatan
dan pemberhentiannya berbeda-beda pula satu sama lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

w

Dengan selesainya makalah singkat ini, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
a. Perdebatan tentang keunggulan sistem Parlementer versus
Presidensial pada akhirnya tiba pada suatu kesimpulan bahwa
tidak ada suatu sistem pemerintahan yang sesuai untuk semua
situasi, karena dalam prakteknya keberhasilan dan kegagalan
suatu sistem pemerintahan dipengaruhi oleh banyak faktor atau
elemen.
b. Rekonstruksi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia melalui
amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan beberapa kali,
memang berhasil melakukan penyempurnaan termasuk dalam hal
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penyelenggaraan sistem pemerintahan negara, namun tidak berarti
telah menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, karena
terbukti setelah amandemen masih muncul berbagai persoalanpersoalan
ketatanegaraan,
termasuk
dampak
terhadap
penyelenggaraan sistem pemerintahan itu sendiri yang merupakan
hasil amandemen.
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c. Hasil amandemen UUD 1945 terhadap hak prerogatif presiden
tidak signifikan membatasi kekuasaan menggunakan hak tersebut.
Pada Pasal 14 UUD 1945, tidak ada pemisahan kewenangan
sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Presiden
mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi. Tetapi setelah dilakukan amandemen,
kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan presiden dengan
pemisahan kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Penggunaan kata “memperhatikan pertimbangan” MA dan DPR
tidak menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh presiden
sesuai dengan pertimbangan tersebut, bahkan mungkin akan
bertentangan. Dalam kondisi seperti itu bagaimana UUD NRI
1945 menjawab persoalan tersebut?.

w

w

w

Berdasarkan pada kesimpulan terakhir, maka apabila masih
terbuka peluang untuk amandemen UUD NRI 1945 pada masa
mendatang, maka direkomendasikan agar eksistensi penggunaan Hak
Konstitusional Presiden yang selalu dimaknai sebagai Hak Prerogatif
dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi celah dan multi tafsir.
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CHECK AND BALANCE LEMBAGA EKSEKUTIF
DAN LEGISTATIF DI INDONESIA
(Perbandingan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Amerika)
Oleh : Hasrullah

Abstrak
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Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.
Tapi sekarang dikatakan Presiden berhak mengajukan RUU. Jadi Presiden itu
tidak wajib, hanya berhak. Tetapi dulu Presiden memegang kekuasaan
membentuk UU dengan persetujuan DPR itu berarti kewenangan itu adalah
presiden. Jika dalam 30 hari presiden tidak mengesahkan RUU yang diajukan
oleh DPR, maka RUU itu tersebut sah menjadi UU. Di Indonesia, RUU harus
dibahas dan disetujui oleh DPR dan Presiden atau wakilnya yang dinilai
kompeten dalam bidang yang terkait (seperti menteri). Jika DPR dan
perwakilan Presiden menyutujui RUU maka diteruskan ke Presiden untuk
tandatangan. Idealnya, orang yang diutus oleh Presiden untuk mewakilinya
dalam pembahasan RUU melaporkan perkembangan RUU secara berkala
kepada Presiden. Sedangkan sistem pemerintahan di Amerika Serikat sebagai
acuan, Presiden AS memiliki hak veto untuk membatalkan pengesahan RUU.
Hak veto dimaksudkan untuk memberi kendali kepada Presiden dalam
mengarahkan pemerintah sesuai dengan platform dan ideologinya.

w

PEMBAHASAN

w

Dilihat dari ilmu perundang-undangan, sebenarnya kita tidak
bisa melihat dari Pasal 20 ayat (5) karena sebetulnya di sini ada
sesuatu yang tidak sinkron antara Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD
'45. Kenapa? Kalau dulu Pasal 5 itu mengatakan Presiden memegang
kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Tapi sekarang
dikatakan Presiden berhak mengajukan RUU. Jadi Presiden itu tidak
wajib, hanya berhak.
Kalau Presiden tidak ingin ada UU, Presiden tidak mengajukan
RUU seperti itu. Beda kalau dulu dikatakan Presiden memegang
kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR itu berarti
kewenangan itu Presiden. Jadi, jika Presiden dalam waktu masa
jabatannya dia tidak membentuk UU, bisa dipertanyakan. Jadi untuk
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apa presiden menjadi pemerintah, karena pemerintahan itu adalah
mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan itu sangat luas.
Dalam amandemen pertama dan kedua kemudian kewenangan
itu dilimpahkan kepada DPR. Kalau kita melihat Pasal 20 ayat (1) saja
di sana dikatakan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Berarti
dari Pasal 20 saja yang harus membentuk UU adalah DPR. Tapi kalau
kita lihat kemudian dalam ayat-ayat berikutnya, maka suatu RUU
harus disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Kalau itu yang
mengajukan DPR, kenapa harus disetujui juga oleh DPR kan
masalahnya.
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Kemudian, menjadi bias lagi setelah ada ayat (4) karena
mengatakan Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama
untuk menjadi UU. Jadi untuk menjadi UU itu kan karena pengesahan
Presiden dan pengesahan itu diwujudkan dengan penandatangan itu.
Jadi, di sini kemudian kita bingung, kalau orang mengatakan lembaga
legislatif itu Presiden atau DPR? Karena yang berhak mengesahkan
untuk menjadi UU adalah Presiden.

w

w
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Jika kita hubungkan dengan Pasal 20 ayat (5), maka justru di
sini ada pertentangan bahwa Presiden yang harus mengesahkan UU
ini kemudian dia diberi kewenangan tidak mengesahkan. Karena
ditulis dalam ayat (5), dalam hal RUU yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak
RUU disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU.

w

Jadi, di sini Presiden juga bisa memakai kewenangan itu, Ayat
(4) memang mengatakan, “saya (Presiden) harus mengesahkan RUU
untuk menjadi UU”, tapi ayat (5) kan ayat yang terbelakang. Jadi,
kalau ayat yang di belakang sebetulnya kan mengeyampingkan ayat
yang sebelumnya. kalau kita lanjutkan, RUU tersebut sah menjadi UU
dan wajib diundangkan. Ini menjadi suatu masalah. Pengundangan
adalah menempatkan suatu UU yang sudah disahkan Presiden dalam
suatu lembaran negara.


Semua anggota House of Representatives atau Senate berhak
mengajukan rancangan UU

120

Pemerintahan Negara







w

w

w

.m



id



o.




.g







RUU diteruskan ke komite yang terkait (atau dibagi menjadi
beberapa bagian, masing-masing bagian diteruskan ke komite
yang terkait)
Komite membuat laporan tentang RUU
RUU direvisi sesuai laporan komite
RUU dijadwalkan untuk dibahas di Senate/House
RUU diperdebatkan di Senate/House
Pemilihan pengesahan RUU. Harus mendapat suara mayoritas di
kedua cabang Kongres (House dan Senate).
RUU dikirim ke Presiden untuk ditinjau kembali.
RUU menjadi sah jika ditandatangani oleh Presiden atau 10 hari
lewat dan ada sesi Kongres berlangsung (walaupun tanpa TTD
Presiden)
Jika sesi Kongres ditutup sebelum 10 hari dan Presiden tidak TTD
maka RUU itu tidak sah
Jika Presiden menggunakan hak “veto”, maka RUU kembali ke
Kongres disertai catatan alasan-alasan veto dari Presiden.
Veto Presiden dapat dibatalkan dengan persetujuan dari 2/3
anggota cabang Kongres yang membuat RUU (House/Senate).
Jika cabang asal RUU menyetujui pembatalan veto, maka
diteruskan ke cabang lainnya untuk diadakan pemilihan
pembatalan veto (2/3 mayoritas). 2/3 anggota kongres setuju
untuk batalkan veto, maka RUU itu menjadi UU sah dan diberi
nomor. Jika pemilihan pembatalan veto tidak lolos di salah satu
cabang Kongres, maka RUU itu dicoret dan prosesnya harus
dimulai lagi dari awal.
Cabang eksekutif (Presiden) tidak terlibat dalam proses
perancangan dan pembuatan RUU
Presiden berhak mem-veto RUU yang dianggap tidak sejalan
dengan prinsip atau arah pemerintahannya
Kongres dapat membatalkan veto Presiden dengan persetujuan
mayoritas 2/3 anggota Kongres. Dalam prakteknya, ini sangat
sulit terealisasikan.

pr



Dalam upaya menghindari terulangnya kenaikan tokoh otoriter
menduduki posisi nomor satu di Indonesia, terjadi pergeseran
kewenangan pembuatan rancangan undang-undang. Kalau di era Orde
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Baru hanya Presiden yang berhak mengajukan RUU, di era Reformasi
tugas tersebut dibagi bersama antara Presiden dan DPR. Akan tetapi,
mekanisme pengundangan dan pengesahan RUU mengurangi peran
Presiden dalam tugasnya sebagai pelaksana legislasi, sehingga
melemahkan kekuatan Presiden dalam ketatakelolaan negara.
Mengingat Presiden sebagai orang yang dipilih langsung oleh
mayoritas masyarakat Indonesia untuk memimpin bangsa sesuai
dengan visinya, proses pengesahan UU yang dapat berjalan sepihak
dan tanpa persetujuan Presiden memberi kekuasaan yang berlebih
pada cabang legislatif.
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Jika melihat sistem pemerintahan di Amerika Serikat sebagai
acuan, Presiden AS memiliki hak veto untuk membatalkan
pengesahan RUU. Hak veto dimaksudkan untuk memberi kendali
kepada Presiden dalam mengarahkan pemerintah sesuai dengan
platform dan ideologinya. Jika RUU yang diajukan dinilai tidak
sejalan dengan arah pemerintahannya atau dinilai tidak mungkin untuk
dilaksanakan maka Presiden sebagai kepala pemerintah dapat memveto RUU tersebut.

w

w

w
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Di Indonesia, RUU harus dibahas dan disetujui oleh DPR dan
Presiden atau wakilnya yang dinilai kompeten dalam bidang yang
terkait (seperti menteri). Jika DPR dan perwakilan Presiden
menyutujui RUU maka diteruskan ke Presiden untuk tandatangan.
Namun, tanpa tandatangan Presiden pun RUU akan disahkan setelah
30 hari lewat. Idealnya, orang yang diutus oleh Presiden untuk
mewakilinya dalam pembahasan RUU melaporkan perkembangan
RUU secara berkala kepada Presiden. Tapi bagaimana jika
pengesahan antara DPR dan pemerintah terjadi tanpa sepengetahuan
Presiden? Presiden tidak memiliki hak veto, tetapi memiliki opsi
untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Secara teori, ini mekanisme memiliki fungsi serupa dengan hak veto,
yaitu memberi kendali kepada Presiden untuk menentukan arah
pemerintahannya. Kenyataannya, dalam kasus khusus seperti
pengesahan UU tanpa persetujuan Presiden, jalur ini bisa dibilang
percuma. Perpu pun harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
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Di sini terlihat jelas perbedaan pemikiran antara sistem
pengundangan di Amerika dan Indonesia. Di Amerika, Presiden
sebagai kepala negara memiliki prerogatif untuk menentukan arah
pemerintahannya. Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga RUU
sangat sulit disahkan tanpa persetujuan pemimpin pemerintah. Bahkan
sebagian besar RUU yang disetujui oleh mayoritas dalam Kongres
akan diteruskan ke Presiden Amerika Serikat dengan ekspektasi
Presiden akan menggunakan hak veto untuk “membunuh” RUU
tersebut. Lain hal di Indonesia, di mana Presiden dalam menentukan
arah pemerintahannya terbatasi oleh kekuatan legislatif yang sangat
dominan. Di Indonesia, Presiden tidak dapat membatalkan dengan
mudah pengesahan RUU yang dinilai tidak sejalan dengan visinya.
Pengajuan Perpu-pun harus mendapat persetujuan dari DPR.
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KESIMPULAN
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Dalam upaya menghindari terulangnya kenaikan tokoh otoriter
menduduki posisi nomor satu di Indonesia, terjadi pergeseran
kewenangan pembuatan rancangan undang-undang. Kalau di era Orde
Baru hanya Presiden yang berhak mengajukan RUU, di era Reformasi
tugas tersebut dibagi bersama antara Presiden dan DPR. Akan tetapi,
mekanisme pengundangan dan pengesahan RUU mengurangi peran
Presiden dalam tugasnya sebagai pelaksana legislasi, sehingga
melemahkan kekuatan Presiden dalam ketatakelolaan negara.
Mengingat Presiden sebagai orang yang dipilih langsung oleh
mayoritas masyarakat Indonesia untuk memimpin bangsa sesuai
dengan visinya, proses pengesahan UU yang dapat berjalan sepihak
dan tanpa persetujuan Presiden memberi kekuasaan yang berlebih
pada cabang legislatif.
Jika melihat sistem pemerintahan di Amerika Serikat sebagai
acuan, Presiden AS memiliki hak veto untuk membatalkan
pengesahan RUU. Hak veto dimaksudkan untuk memberi kendali
kepada Presiden dalam mengarahkan pemerintah sesuai dengan
platform dan ideologinya. Jika RUU yang diajukan dinilai tidak
sejalan dengan arah pemerintahannya atau dinilai tidak mungkin untuk
dilaksanakan maka Presiden sebagai kepala pemerintah dapat memveto RUU tersebut.
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Di Indonesia, RUU harus dibahas dan disetujui oleh DPR dan
Presiden atau wakilnya yang dinilai kompeten dalam bidang yang
terkait (seperti menteri). Jika DPR dan perwakilan Presiden
menyutujui RUU maka diteruskan ke Presiden untuk tandatangan.
Namun, tanpa tandatangan Presiden pun RUU akan disahkan setelah
30 hari lewat. Idealnya, orang yang diutus oleh Presiden untuk
mewakilinya dalam pembahasan RUU melaporkan perkembangan
RUU secara berkala kepada Presiden. Tapi bagaimana jika
pengesahan antara DPR dan pemerintah terjadi tanpa sepengetahuan
Presiden? Presiden tidak memiliki hak veto, tetapi memiliki opsi
untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Secara teori, ini mekanisme memiliki fungsi serupa dengan hak veto,
yaitu memberi kendali kepada Presiden untuk menentukan arah
pemerintahannya. Kenyataannya, dalam kasus khusus seperti
pengesahan UU tanpa persetujuan Presiden, jalur ini bisa dibilang
percuma. Perpu pun harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
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Di sini terlihat jelas perbedaan pemikiran antara sistem
pengundangan di Amerika dan Indonesia. Di Amerika, Presiden
sebagai kepala negara memiliki prerogatif untuk menentukan arah
pemerintahannya. Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga RUU
sangat sulit disahkan tanpa persetujuan pemimpin pemerintah. Bahkan
sebagian besar RUU yang disetujui oleh mayoritas dalam Kongres
akan diteruskan ke Presiden Amerika Serikat dengan ekspektasi
Presiden akan menggunakan hak veto untuk “membunuh” RUU
tersebut. Lain hal di Indonesia, di mana Presiden dalam menentukan
arah pemerintahannya terbatasi oleh kekuatan legislatif yang sangat
dominan. Di Indonesia, Presiden tidak dapat membatalkan dengan
mudah pengesahan RUU yang dinilai tidak sejalan dengan visinya.
Pengajuan Perpu-pun harus mendapat persetujuan dari DPR.
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POLEMIK PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR
DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Oleh : Suhardiman Syamsu
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Pengembangan selalu dipahami sebagai proses yang
menghasilkan kemajuan dan berorientasi pada masa depan yang lebih
baik. Pembangunan merupakan suatu proses yang mengandung
dimensi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan
dan percepatan perkembangan dan pertumbuhan untuk mendorong
berkurangnya kemisikinan serta terciptanya perubahan sosial menuju
pemerataan. Pembangunan sebagai upaya terencana mengandung
harapan transformatif, terpenuhinya berbagai dimensi kebutuhan
masyarakat terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat mencerminkan pencapaian
pembangunan masyarakat apakah masyarakat mengalami kemajuan
atau ketertinggalan dalam pembangunan.
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Berbagai cara telah diupayakan baik pemerintah maupun oleh
berbagai lembaga non pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat pesisir namun berhasil mendorong kemajuan yang berarti
bahkan sejak tahun 1993 pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi
program nasional secara besar-besaran dengan alokasi dana jumlahnya
mencapai angka triliunan rupiah (Apridar dkk. 2012). Dua puluh
tahun program pemberdayaan dilaksanakan oleh berbagai pihak baik
lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah tetapi secara
empirik hampir semua penelitian kajian masyarakat pesisir
mengungkapkan rendahnya kualitas hidup masyarakat pesisir yang
berkaitan kebutuhan dasar masih mengalami ketertinggalan.
Sementara jika mengacu pada kondisi alamiah indonesia kawasan
pesisir merupakan wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya
alam berupa laut dengan segala potensi kekayaan kandungan di
dalamnya semestinya berbanding lurus realitas sosial masyarakat
yakni peningkatan kualitas hidup (perubahan sosial) sebagai output
dinamika pembangunan kabupaten Sinjai.
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Daerah Pesisir dicirikan kedekatan dengan pusat perkembangan
dan pertumbuhan interkasi sosial masyarakat sangat dinamis dalam
kehidupan sosial. Kondisi tersebut semestinya berkomplementasi
dalam proses pembangunan kenyataan tidak demikian. Dinamika
pembangunan menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat
dalam sistem sosial termasuk ketertinggalan masyarakat pesisir
kabupaten Sinjai, sebagai satu kesatuan sosial.
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Ketertinggalan masyarakat pesisir akan mudah diidentifikasi
melalui, pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs), keterbatasan
kepemilikian perabot rumah tangga, tingkat pendidikan bagi anak
anak mereka, demikian juga derajat kesehatan, serta kemampuan daya
beli untuk kebutuhan komsumsi. Masyarakat pesisir kabupaten Sinjai
telah mengalami proses subtitusi teknik produksi, dari cara-cara
tradisional beralih kepada cara-cara rasional (lebih modern) sebagai
hasil dari perkembangan alat-alat produksi seperti motor perahu dan
modernisasi peralatan lainnya dalam pemanfaatan sumber daya laut
dan pesisir sebagai sumber utama pendapatan masyarakat pesisir,
namun masih nampak terjadinya ketertinggalan dalam pembangunan.

POLEMIK DI ERA OTONOMI DAERAH
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w

Di era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian
besar kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.
Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai dengan tanggung
jawab yang besar pula. Dalam penjelasan UU No.23 Tahun 2014 ini
dinyatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa
kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan. Berangkat dari pemahaman demikian, maka untuk
menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah
tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya kepada
pemerintah pusat sebagaimana yang selama ini berlangsung. Di dalam
kewenangan otonomi yang dipunyai daerah, melekat pula tanggung
jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan
pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain,
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan
operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.
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Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep
desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah
dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai
dengan karakteristik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah
merupakan suatu upaya, kesempatan, dan dukungan bagi daerah untuk
dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam UU No 23
tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan
dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan,
pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsipprinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
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Otonomi menjadi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah.
Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan,
serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antar daerah.
Disamping peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan
otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus
diantisipasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat
tercapai dengan baik. Diantara tantangan yang dihadapi oleh daerah
adalah tuntutan untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap
pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat
menjangkau seluruh kelompok masyarakat, pelibatan masyarakat
dalam proses pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat
lokal dalam mengurus dirinya sendiri. Dalam implementasinya,
penetapan dan pelaksanaan peraturan dan instrumen baru yang dibuat
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oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak, baik berupa
dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan
akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, pada
semua segmen dan lapisan masyarakat terutama pada kelompok
masyarakat yang rentan terhadap adanya perubahan kebijakan, yaitu
masyarakat miskin dan kelompok usaha kecil.
Kemungkinan
munculnya dampak negatif perlu mendapat perhatian lebih besar,
karena hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan
otonomi daerah itu sendiri.
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Hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi,
demokrasi dan tata pemerintahan yang baik memang masih
merupakan diskursus. Banyak pengamat mendukung bahwa dengan
dilaksanakannya otonomi daerah maka akan mampu menciptakan
demokrasi atau pun tata pemerintahan yang baik di daerah. Proses
lebih lanjut dari aspek ini adalah dilibatkannya semua potensi
kemasyarakatan dalam proses pemerintahan di daerah. Pelibatan
masyarakat akan mengeliminasi beberapa faktor yang tidak
diinginkan, yaitu:
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1. Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi
masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini
dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga
pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
2. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah
(dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam
mengimplementasikan kebijakan daerahnya.
Ini disebabkan
karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam
menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak
dengan serta merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat
ada beberapa hal yang dipandang salah.
3. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam
implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan
upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.
Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung dalam pelaksanaan
otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat
dan melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkenaan
dengan hal tersebut. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas
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dalam operasionalisasi otonomi tersebut, maka sering terdapat bias
dalam hasil yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi
cenderung dianggap sebagai pelimpahan kedaulatan. Pada kondisi ini,
otonomi lebih dipahami sebagai bentuk redistribusi sumber
ekonomi/keuangan dari pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerahdaerah yang kaya akan sumber ekonomi. Dengan begitu, konsep
otonomi yang seharusnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih
baik, justru menjadi tidak atau belum terpikirkan.
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Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD juga
menjadi cerminan keikutsertaan daerah dalam membina
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan di daerah. Keleluasaan memunculkan inisiatif dan
kreativitas pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan
sumber penerimaan dari PAD sekarang ini cenderung dilihat sebagai
sumber prestasi bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam
pelaksanaan otonomi. Disamping itu, hal ini dapat menimbulkan pula
ego kedaerahan yang hanya berjuang demi peningkatan PAD sehingga
melupakan kepentingan lain yang lebih penting yaitu pembangunan
daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Euphoria
reformasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah seperti ini
cenderung mengabaikan tujuan otonomi yang sebenarnya.

w

PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
Pembangunan wilayah pesisir selama ini masih dilihat seperti
pembangunan wilayah terestrial lainnya dengan kondisi yang analogi
dengan wilayah perdesaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena
wilayah pesisir menurut RUU Pesisir memiliki beberapa karakteristik
yang khas, yaitu:
1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di
darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan
hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (weathering)
dan pembangunan ketiga aspek di atas;
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2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut,
dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari
makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi
dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan
kehidupan darat dan laut;
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada
kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang
berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik
pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi
internasional. Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat
berpengaruh pada aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan
secara ekologis berpengaruh secara signifikan terhadap usaha
perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena
ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat
dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan
wilayah tidak diperhatikan, maka akan muncul konflik antara
kepentingan memanfaatkan sumber daya pesisir untuk pemenuhan
kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka
pendek dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber
daya pesisir. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan
ekonomi yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kegiatan yang parsial
hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan mengabaikan
akibat yang timbul dari atau terhadap sektor lain, sehingga
berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan. Dari berbagai
studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan
pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini
dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak
yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya.
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PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
DAN LAUT
Di era otonomi daerah, pembangunan wilayah pesisir dan laut
sebagai salah satu sumberdaya potensial kerap pula memunculkan
beberapa permasalahan, antara lain hubungan antara daerah dan pusat,
pembangunan ekonomi (yang berkait dengan kemiskinan), serta
eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestariannya.
Permasalahan umum yang banyak terjadi dalam hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah adalah kurang selarasnya
pemenuhan kepentingan pusat dan daerah.

Instansi dinas (kelautan dan perikanan) yang ada ditingkat
kabupaten/kota pada era otonomi daerah ini sangat beragam baik
dalam struktur organisasi dan kewenangannya. Perubahan ini
berpengaruh pada intensitas komunikasi antara instansi yang
berada di pusat dan
UU No.23/2014 belum dapat berjalan selaras dengan UU
Perikanan dan sebagian peraturan daerah lainnya, sehingga
kewenangan dalam dinas kabupaten/kota belum efektif.
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Kondisi ini terjadi antara lain karena:
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Permasalahan dalam pembangunan ekonomi di daerah
menyangkut pada kebijakan ekonomi makro, kesenjangan, dan
kemiskinan. Kebijakan ekonomi makro selama ini (terutama yang
berada di luar pulau Jawa) lebih difokuskan pada usaha ekstraksi
hasil bumi (sumber daya alam) seperti pemberian konsesi pada
perusahaanperusahaan asing dan berskala besar. Ini berarti kurangnya
perhatian terhadap usaha masyarkat lokal yang cenderung berskala
kecil. Kesenjangan yang terjadi antar kelompok pendapatan antara
daerah perkotaan dan perdesaan telah memburuk sejak dibukanya
perekonomian perdesaan ke arah ekonomi pasar, karena hanya mereka
yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi dan kekuasaan
yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan.
Dalam konteks wilayah pesisir dan laut, keuntungan ekonomi daari
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baru dinikmati oleh
kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha
perikanan, namun belum oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Selain
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kesenjangan dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justru
menjadi permasalahan yang lebih serius. Akumulasi sumberdaya
pada pihak-pihak tertentu mengarah pada de-aksesasi oleh
masyarakat. Misalnya saja dalam usaha penangkaapan, hanya yang
memiliki kapal lebih besar dan teknologi yang lebih maju yang dapat
menguasai sumberdaya laut. Nelayan kecil dengan teknologi
sederhana menjadi terpinggirkan dan kalah sehingga semakin sulit
dalam berusaha.
Kondisi seperti ini yang terus berlanjut
mengakibatkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Nelayan kecil
semakin sulit untuk bergerak keluar dari kemiskinan yang menjerat
mereka.
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Eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir menjadi salah satu
permasalahan dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, upaya tersebut
dilakukan oleh masyarakat dan daerah untuk menggerakkan roda
perekonomian, namun di sisi lain sumberdaya perikanan semakin
berkurang karena dieksploitasi secara berlebihan serta mengalami
kerusakan. Upaya pengelolaan yang selama ini dilakukan belum
menunjukkan hasil yang positif.

PENUTUP

w

w

w

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam kerangka
pengembangan wilayah, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara
bersama-sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat
pusat maupun daerah. Otonomi daerah telah membuka peluang
desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ini penting
karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan
banyak memiliki daerah terisolasi, miskin alat transportasi dan
komunikasi, masih lemah sistem administrasi pemerintahannya, masih
kurangnya kapasitas SDM, serta begitu banyaknya masyarakat
yangmenmggantungkan kehidupan dannafkahnya pada sumberdaya
pesisir dan laut. Dengan demikian, antara pemerintah dan masyarakat
akan semakin dekat dan terpetakan berbagai masalah yang dihadapi
sebagian besar masyarakat.
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945
Oleh : Nurdin Nara

PENGANTAR
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Sejak era reformasi yang dimulai tahun 1998 telah memberikan
perubahan yang sangat mendasar bagi system pemerintahan di
Indonesia yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak 4
kali sampai sekarang sebagai upaya adanya pembaharuan dalam
penyelenggaraan negara dan pemerintahan, untuk mengantarkan
negara Indonesia menjadi negara konstitusional, negara hukum dan
negara demokrasi. Hal ini merupakan tuntutan reformasi yang
diperjuangkan oleh berbagai komponen masyarakat yang sasaran
akhirnya adalah tercapainya tujuan negara, sesuai Alinea Kempat
Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,, perdamaian abadi dan keadilan
sosial sesuai UUD NRI Tahun 1945.
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Namun sudah 20 tahun era reformasi tersebut, masalah
penyelenggaraan pemerintahan negara yang sesuai dengan UUD NRI
1945 dalam prakteknya masih terdapat sejumlah masalah yang perlu
pembahasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai 1) Sistem
Pemerintahan Negara; 2) Lembaga Kepresidenan; 3) Kemeneterian
Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Struktural dan 4) Hubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam Kerangka NKRI
yang sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.
Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945
sebelum amandemen, di kenal dengan 7 kunci pokok yaitu 1)
Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang dicantumkan
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dalam penjelasan. 2) Sistem konstitualisme, artinya dalam
penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang
Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan. 3)
Kedaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh
MPR. Oleh karena itu MPR dan DPR yang memilih presiden. 4)
Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR,
sehingga presiden adalah bertanggung jawab pada MPR. 5)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6) Menteri negara
ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat
dan memberhentikan seorang menteri. 7) Kekuasaan kepala negara
tidak tak terbatas. Maksudnya, karena kata tidak tak terbatas dikatakan
terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak terbatas,
tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
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Setelah amandemen, mengalami beberapa perubahan dan tetap
disebuut tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut UndangUndang Dasar 1945, yaitu 1) Indonesia adalah negara hukum, yang
dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3. 2) Sistem
konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara
berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme
pembagian kekuasaan. 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh
karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat.
4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan
bukan dibawah MPR. 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR. 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak
bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak
kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang
menteri. 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya,
karena kata tidak tak terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarnya tidak
terbatas dan dikatakan tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hukum dan
konstitusi.
Dengan adanya amandemen UUD 1945 tersebut terjadi
beberapa perbaikan pada sejumlah pasal sebagai upaya mengurangi
dominasi presiden dalam penyelenggaraan negara maupun
pemerintahan. Namun dalam prakteknya masih banyak masalahmasalah
yang
dianggap
dapat
menghambat
kelancaran
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penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam upaya mewujudkan
cita-cita kemerdekaan Idnoensia sesuai alinea pembukaan UUD1945
seperti yang disebutkan di atas sehingga masih diperlukan beberap
perbaiakan ke depan dengan cara melakukan amandemen UUD 1945
yang ke lima kalinya.
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Untuk itu penataan system pemerintahan perlu dilakukan secara
tegas dan jelas system pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI
1945 terutama memisahkan kekuasaan negara berdasarkan ajaran
trias politika (eksekutif, legslative dan yudikatif) yang mempunyai
kedudukan yang sejajar antara Presiden dan Parlemen atau DPR dapat
saling melakukan control dan berkeseimbangan (check and balance),
maka system pemerintahan harus tegas dalam amandemen UUD NRI
1945, yaitu a) Bentuk dan system pemerintahan, b) Kedudukan
presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan agar
dirinci secara jelas dan terukur, c) Pengangkatan menteri-menteri
sebagai hak presiden namun perlu adanya syarat tertentu bagi calon
Menteri agar yang diangkat presiden adalah orang yang terpercaya
dalam semua aspek dan tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi,
narkotika dan kejahatan seksual. d) Parlemen terdiri atas 2 bagian
(bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan
anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui
pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi secara langsung
jalannya pemerintahan. f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di
bawahnya yang independent.

LEMBAGA KEPRESIDENAN
Pengaturan sistem presidensil melalui lembaga kepresidenan
penting melalui ketentuan undang-undang yang dirancang pemerintah
dan DPR. Pengaturan itu penting karena, dalam praktik, banyak sekali
ciri penting sistem presidensial yang dilanggar para pemegang
kekuasaan. Menurut saya untuk menguatkan cita-cita presidensiil
melalui lembaga kepresidenan itu terdapat beberapa hal yang perlu
diatur lebih dalam melalui undang-undang:
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1.
2.
3.
4.

Hubungan presiden dan partai politik;
Hubungan presiden dengan kabinet;
Hubungan presiden dengan parlemen;
Hubungan presiden dengan badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;
5. Hubungan presiden dengan wakil presiden.
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Kelima perihal itu dianggap penting disebabkan para
penyelenggara negara acapkali gamang dalam melaksanakan tugasnya
yang sesuai dengan sudut pandang presidensialime. Namun demikian
penulis sadari bahwa masih banyak hal lain yang berpengaruh, tetapi
kelima hal tersebut menurut saya merupakan “jantung” yang perlu
diatur secara benar dalam undang-undang lembaga kepresidenan
kedepannya agar tidak ada lagi istilah presiden sebagai petugas partai,
presiden bagi-bagi jabatan dan menampung orang-orang tertentu
sebagai balas jasa pemenangan dalam Pilpres masuk kabinetnya dan
akhirnya kabinet menjadi gemuk dan tidak profesional serta
membebani keuangan negara. Implikasinya hubungan presiden dan
wakil presiden menjadi kurang harmonis karena wapres dianggap
hanya sebagai “ban serep” dimana tugas-tugas wakil presiden diambil
alih kepala staff kepresidenan dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan
batasan-batasan secara jelas dalam UUD 1945 agar Presiden
sebaiknya bersama-sama dengan Wapres dalam mengisi kabinetnya
sehingga Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang diangkat tidak
hanya sebagai pembantu Presiden juga wakil Presiden sebagai
keduanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dalam
mengurus negara sesuai UUD 1945.

KEMENTERIAN NEGARA, LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON
STRUKTURAL
Salah satu ciri system pemerintahan presidensial adalah
presiden kepala negara dan kepala pemerintah, presiden membentuk
kabinetnya sendiri yang terdiri dari menteri-menteri seperti tercantum
dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara”. Para menteri ini dipilih, diangkat,
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dilantik, dan diberhentikan sendiri oleh presiden sehingga alur
pertanggung – jawabannya juga kepada presiden bukan kepada DPR.
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id

Kewenangan Presiden membentuk cabinet sendiri selama ini
terkesan semaunya sehingga awal pemerintahan hanya disibukkan
dengan dengan pembentukan cabinet sesuai yang dikehendaki, belum
lagi berjalan begitu lama ada penggantiaan. Hal ini diperburuk lagi
jika setiap pejabat baru dengan kebijakan baru karena tidak bersedia
melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Hal lain yang perlu diatur
dalam peraturan perundang-undangan adalah keberadaan menteri non
departemen atau lembaga non departemen telah menimbulkan
berbagai kontraversi dan tumpan tindh kewenangan dengan
kementerian yang ada.
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HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM KERANGKA NKRI
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Dalam menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI digunakan beberapa konsep,
yaitu :

w

w

w

1. Asas Sentralisasi, yaitu negara kesatuan dengan asas sentralisasi
adalah negara yang segala sesuatunya langsung diatur dan diurus
oleh Pemerintah Pusat sendiri, termasuk segala sesuatu yang
menyangkut pemerintah dan kekuasaan daerah (negara tidak
melakukan pembagian tugas). Sedangkan keuntungan dari asas ini
adalah dapat menghemat biaya, adanya keseragaman peraturan
dan adanya kemajuan yang merata, Sedangkan kelemahan dari
sistem ini adalah birokrasi yang bertele-tele, terhambatnya
demokrasi dan daerah tidak bertanggung jawab terhadap
daerahnya sendiri
2. Asas Desentralisasi, yaitu Asas desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom
dalam kerangkam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keuntungan menggunakan asas desentralisasi yaitu a) daerah
diberi wewenang membuat peraturan sendiri sesuai dengan
daerahnya, terutama dalam menunjang kemajuan. b) Pengurusannya jauh lebih efisien dan efektif, c) Bertele-telenya birokrasi
Pemerintahan Negara

137

w

.m

pr

.g

o.

id

menjadi berkurang, dan d) Daerah dapat mengembangkan
peraturan dan pembangunan selama tidak bertentangan dengan
undang-undang dan kebijakan pusat. Kelemahannya kepala daerah
(bupati/walikota) menjadi raja di daerahnya dan banyak perda
yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada di
atasnya serta benturan kepentingan pemerintah pusat dan daerah
sulit dihindari.
3. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari
pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
dan atau perangkat pusat di daerah. Dalam asas ini urusan-urusan
yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat
di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik tentang
sarana prasarana, pelaksanaan maupun pembiayaannya.
Kelemahannya yaitu pejabat di daerah mengutamakan pada
daerah-daerah yang menjadi basis pendudukung pada saat Pilkada
untuk mendapat berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan.
4. Asas Tugas Perbantuan (medebewind), yaitu penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa,
untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Hal
ini menjadi rancu dalam pelaksanaan otonomi yang seluasluasnya.
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Dari uraian tersebut nampak jelas dan tegas bahwa
desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia tetap terikat
kepada pemerintahan pusat dan ketentuan yang mengatur dalam
pembagian kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat
membagi kekuasaan secara kaku dengan mengatur secara detail
urusan-urusan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
Pemerintah Daerah. Dengan pembagian urusan secara detail, berarti
pemerintah pusat benar-benar masuk terlalu dalam untuk mengatur
dan terlibat langsung pada pemerintahan daerah. Dan menjelang 20
tahun pelaksanaan Otoda yang dimulai tahun 1999 semain tidak jelas,
buktinya ribuan Perda yang dibuat Bupati/Walikota sebagai kepala
pemerintahan dalam melaksanakan otonomi yang seluasnya-luasnya
dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga
banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat dengan biaya yang tidak
sedikit diminta dibatalkan. Untuk ini, penulis melihat bahwa
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desentralisasi masih menjadi pemanis saja, karena dibatasi hal-hal
yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pemerintah
daerah. Seharusnya pemerintah pusat tidak bersifat demikian, tapi
menyerahkan seluruh urusan kepada daerah, kecuali kewenangan
obsolut. Kalau mau desentralisasi berjalan sesuai dengan kemampuan
dan juga aspirasi yang berkembang di masyarakat.
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Berdasakan hal inilah maka perlu dirinci secara tegas dan
terukur serta jelas pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab yang tetap memperkokoh NKRI dalam hubungan
pemerintah pusat dan daerah, bukannya saling mencurigai satu dengan
yang lain atau terkesan otonomi daerah di Indonesia hanya setengah
hati saja dan hanya menguntungkan pemerintah pusat. Penilaian ini
didasarkan pada pembatalan sejumlah Perda yang dianggap
bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi,
sementara Perda tersebut dibuat dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Daerah yang dinilai sesuai dengan kebutuhan daerah otonom ? Agar
tidak terkesan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah
adalah sistem bongkar pasang sesuai dengan keinginan pemerintah
pusat atau sebaliknya maka aturan otonomi daerah yang nyata dan
bertangggungjawab yang memperkuat NKRI sudah selayaknya masuk
dalam amandemen UUD 1945 yang kali kelima sesuai tujuan
diadakannya FGD ini.
PENUTUP

w

Sampai saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
berdasarkan UUD 1945 belum menunjukkan konsistensi dan
pembagian kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislative dan
yudikatif, terutama Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan yang setara dengan DPR yang dapat melakukan
control dan berkeseimbangan (check and balance), maka system
pemerintahan harus tegas pemisahaan dan batasan kekuasaan
keduanya dalam amandemen UUD NRI 1945 tersebut.
Presiden dalam mengangkat menteri dan pejabat setingkat
menteri harus dapat bersama-sama dengan Wapres dengan kriteria
yang jelas, tranparan dan terukur agar orang-orang yang menjadi
pembantu presiden sekaligus sebagai pembantu Wapres yang
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berkompeten di bidangnya agar lebih efektif dan efisien bukannya
memperkuat lembaga masing-masing dengan menempatkan orangorang yang “berjasa” dalam Pilpres dan menampung orang yang
“berani mati” membela bosnya masing-masing yang akibatnya
lembaga kepresidenan dan lembaga wapres menjadi gemuk, boros,
berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan konflik kepentingan satu
dengan yang lain.
Demikian juga hubungan pemerintah pusat dan daerah yang
perlu diatur dalam amanademen UUD NRI 1945 yang kali kelima
agar lebih sesuai dengan prinsip otonomi luas, nyata dan
bertanggungjawab yang memperkuat NKRI.
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Akhirnya kami berharap agar Tim perumus perubahan atau
amandemen UUD 1945 lebih banyak ke lapangan sebelum amanaden
untuk melihat, berdiskusi dan menyerap aspirasi masyarakat agar apa
yang dihasilnya benar-benar sesuai dengan tuntutan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada era revolusi 4.0 ini, lalu
dikonsolidasikan dengan sebaik-baiknya kepada MPR sebagai
lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan
UUD.
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PROBLEMATIK PELAKSANAAN
HAK PREROGATIF PRESIDEN
Oleh : Lukman Irwan

Abstrak
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Mencermati hasil perombakan Kabinet Indonesia selama ini, masih
menunjukkan dominasi menteri dari kalangan politisi. Kabinet koalisi yang
hadir justru melemahkan presiden dalam menjalankan fungsi dan perannya
sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kompleksitas perombakan kabinet
terkait penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri.
Untuk itu, tulisan ini membahas bagaimana kompleksitas persoalan tersebut
dan berupaya menemukan formula yang dapat menghadirkan penggunaan
hak prerogatif yang ideal ke depannya. Dengan berusaha menjawab dua
identifikasi masalah: pertama, bagaimana tinjauan yuridis ketatanegaraan
hak prerogatif presiden dalam system pemerintahan presidensial? kedua,
bagaimana implementasi hak prerogatif presiden dalam pembentukan dan
perombakan kabinet? Melalui pendekatan yuridis politis, penulis berusaha
menyajikan analisis terhadap identifikasi masalah berdasarkan data
kepustakaan. Dari hasil penelusuran pustaka dan literatur lainnya diperoleh
kesimpulan: pertama, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa presiden
yang diatur dalam perundang-undangan yang pelaksanaannya tanpa
melibatkan persetujuan lembaga negara lain. Dalam sistem presidensial, hak
prerogatif presiden idealnya tanpa ada intervensi lembaga negara lain, serta
adanya fungsi pengawasan. Kedua, praktik pembentukan dan perombakan
kabinet masih mengedepankan kepentingan parpol, sehingga kabinet
terbentuk dalam wadah kabinet koalisi. Hal ini dikarenakan hak prerogatif
tersebut terintervensi oleh parpol. Selanjutnya pembentukan kabinet yang
ideal perlu adanya perbaikan perundang-undangan yang mengatur
pembentukan kabinet dan sistem kepartaian Indonesia. Penyempurnaan UU
Kementerian Negara, pengaturan Lembaga Kepresidenan, mekanisme seleksi
menteri dan fungsi control kabinet. Demikian pula, penyederhanaan partai
dan format koalisi yang ideal.
Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Perombakan dan Pembentukan
Kabinet.
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HAK
PREROGATIF
PRESIDEN
DALAM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM

Hak Prerogatif Presiden Prerogatif secara literal berasal dari
bahasa Latin praerogativa (dipilih sebagai yang paling dahulu
memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama
memberikan suara), praerogare (diminta sebelum meminta yang lain).
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Pengertian tersebut memberikan nuansa “istimewa” kepada
seseorang yang dipilih paling dahulu memberikan suara. Sebagai
pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari sistem
ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini, pranata prerogatif tetap
merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata
negara di Kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian
kekuasaan prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata
hukum maupun lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif makin
dibatasi, baik karena diatur oleh undang-undang atau pembatasanpembatasan cara melaksanakannya.

w

w

w

.m

pr

Sejumlah kalangan memandang hak prerogatif merupakan sisasisa peninggalan masa otoriarianisme sebelum era pencerahan di
Eropa. Pada 15 Juni 1215 kala Raja John bertahta, angin perubahan
berembus saat Magna Charta diratifikasi. Piagam tersebut memuat
hak-hak istimewa para bangsawan tinggi. Piagam itu dianggap sebagai
tonggak yang mengawali upaya pengikutsertaan rakyat dalam
manajemen kekuasaan. Setelah piagam tersebut dirilis, perlahan tapi
pasti, kekuasaan raja atau ratu Inggris semakin mengecil. Semua
pemangkasan itu dicantumkan dalam UU. Hak prerogatif adalah
kekuasaan yang masih tersisa di tangan raja atau ratu dan tidak diatur
UU. Kini, praktis raja atau ratu Inggris hanya menjadi simbol. Dalam
praktik ketatanegaraan perannya nyaris nihil. Bentuk hak prerogatif
yang sekarang masih dimanfaatkan raja atau ratu, misalnya
menganugerahi gelar bangsawan kepada seseorang.
Pandangan Dicey, prerogatif sebagai residu dari kekuasaan
diskresi ratu/raja dan para menteri. Yang disebut dengan kekuasaan
diskresi (discretionary power) adalah segala tindakan raja/ratu atau
pejabat kenegaraan lainnya yang secara hukum dibenarkan walaupun
tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan UU. Disebut
sebagai residu karena kekuasaan ini tidak lain dari sisa seluruh
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kekuasaan yang semua ada pada ratu/raja (kekuasaan mutlak) yang
kemudian makin berkurang karena beralih ke tangan rakyat
(parlemen) atau unsur-unsur pemerintah lainnya (seperti menteri).
Kekuasaan prerogatif bersumber pada common law (hukum tidak
tertulis yang berasal dari putusan hakim). Karena tidak memerlukan
suatu dasar undang-undang, oleh sebagian orang kekuasaan prerogatif
dipandang sebagai undemocratic and potentially dangerous
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Untuk mengurangi sifat tidak demokratik dan bahaya-bahaya
tersebut, maka penggunaan kekuasaan prerogatif dibatasi dengan
dituangkan aturannya dalam undang-undang, kemungkinan diuji
melalui peradilan (judicial review), atau kalau akan dilaksanakan oleh
raja/ratu harus terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan
menteri. Suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undangundang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan sebagai
hak yang berdasarkan undang-undang. Jadi, kekuasaan prerogatif
mengandung beberapa karakter; (1) sebagai residual power; (2)
merupakan kekuasaan diskresi (fries ermessen, beleid); (3) tidak ada
dalam hukum tertulis; (4) penggunaan dibatasi; (5) akan hilang
apabila telah diatur dalam undang-undang, atau UUD.
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Sebenarnya, UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit
mengenai hak prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini
dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam
membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh presiden secara
mandiri (tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga lainnya).
Tidak jelasnya batas kewenangan presiden dalam menjalankan
fungsinya juga mengakibatkan adanya salah pengertian dalam
mengenali hak-hak tertentu yang dimiliki oleh presiden berdasarkan
UUD 1945, karena adanya fungsi presiden sebagai kepala negara.
Dalam kedudukan sebagai kepala negara, menurut Solly Lubis,
Presiden mempunyai hak-hak prerogatif, selain menyangkut
kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan ke luar,
yang dalam UUD 1945 diperinci dari Pasal 10 sampai dengan Pasal
15. Sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal-pasal 10 sampai
dengan Pasal 15, kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal itu
ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.
Dari sudut sistem nasional, kaitan yang penting antara kewenangan
144

Pemerintahan Negara

prerogatif dengan kepemimpinan nasional ialah kecenderungan
orientatef yang perlu dikembangkan pada sikap dan kebijakan Kepala
Negara dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan prerogatif
itu, sehingga konsisten selalu dengan nilai-nilai, asas-asas dan normanorma yang terdapat dalam ketiga landasan ketatanegaraan kita.
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Seorang kepala negara, baik seorang raja maupun Presiden,
tentu memiliki hak prerogatif atau ada yang menyebutnya dengan
istilah hak khusus atau hak istimewa. Bagi negara-negara hukum
demokratik, tentunya ketentuan dan macam serta jumlah hak
prerogatif dimaksud tercantum tegas-tegas di dalam konstitusi negara
yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untukmenjaga jangan sampai
hak-hak prerogatif yang dimaksud lama-kelamaan menjadi bertambah
jumlah dan macamnya. Selain itu, untuk menjaga hak-hak tersebut
termasuk hak prerogatif, agar lama-kelamaan tidak berkembang isi
dan maknanya, maka diperlukan adanya penjelasan yang lengkap.

.m

pr

.g

Dalam wawasan negara hukum material ini fungsi dan tugas
pemerintah direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidak lagi
sekedar melaksanakan UU melainkan melakukan berbagai hal
menurut kreasi dankewenangannya sendiri.

w

w

w

Tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum material ini
adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya
melaksanakan UU. Untuk itu, diciptakanlah lembaga kewenangan
yang disebut freies ermessen, yaitu suatu kewenangan bagi
pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam
berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan
masyarakat tersebut.
Freies ermessen bagi pemerintah di negara hukum material
menimbulkan implikasi baik di bidang eksekutif maupun di bidang
perundang-undangan. Dalam bidang perundang-undangan dapat
dicatat adanya tiga macam kewenangan bagi pemerintah yaitu
kewenangan inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan
undang-undang tanpa harus minta persetujuan parlemen terlebih
dahulu dengan syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena keadaan
memaksa); kewenangan delegasi (membuat peraturan pelaksanaan
atas ketentuan-ketentuan undang-undang); dan droit function
(membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan).
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Dalam bidang pemerintahan, implikasi freies ermessen ditandai
dengan adanya hak prerogatif. Dengan demikian, seberapa besar porsi
untuk memegang hak prerogatif bagi pemerintah akan sangat
ditentukan oleh seberapa besar pula penganutan terhadap wawasan
negara hukum. Artinya, di dalam negara yang cenderung menganut
faham negara hukum material, porsi hak prerogatifnya akan lebih
besar daripada negara yang cenderung pada wawasan negara hokum
formal.

o.

id

Mahfud MD berpendapat, ada atau tidaknya hak prerogatif
dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung bagaimana
memaknai hak prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika
Presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang
atau lembaga lain. Karenanya, hak prerogatif tidak perlu dihapus,
melainkan dikurangi.

w

w

w

.m

pr

.g

Penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan
lembaga-lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara
tertentu oleh Presiden untuk masa mendatang sebaiknya dimintakan
konfirmasi kepada DPR. Hal ini dimaksudkan agar hak prerogatiftidak
dimanfaatkan
untuk menggalang dukungan
politik atau
menyingkirkan lawan politik bahkan membangun mitra kolusi dalam
berbagai hal. Di samping itu, untuk mengontrol hak prerogatif
presiden dalam bidang perundang-undangan perlu diberi jalan
pelaksanaan lembaga judicial review.

IMPLEMENTASI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
PEROMBAKAN (RESHUFFLE) KABINET
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum perubahan
UUD 1945, kekuasaan ini tidak diatur lebih lanjut dengan suatu
peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut
dalam praktik kenegaraan selama ini diserahkan secara mutlak kepada
presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak
ia mendapatkan mandate dari MPR dalam Sidang Umum MPR sampai
dengan masa jabatannya selesai.
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Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat dilakukan
di tengah-tengah masa jabatannya tersebut. Seluruh tindakan tersebut
dalam praktiknya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta
nasihat, mendapatkan pertimbangan ataupun usulan dan
pertanggungjawaban dari lembaga negara yang lain, karena kekuasaan
ini merupakan hak prerogatif sepenuhnya presiden.

id

Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 ayat(4) UUD
1945 mengalami sedikit perubahan. Jika sebelum perubahan UUD
1945, presiden bebas melakukan pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian, setelah perubahan ketiga UUD 1945 hal
tersebut tidak bisa dilakukan dengan serta merta, karena semua itu
diatur dengan ketentuan UU.

pr

.g

o.

UU Kementerian Negara selain mengatur pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, juga mengatur
tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam
pengangkatan dan pemberhentian menteri, ditentukan beberapa
persyaratan bagi seseorang yang dapat diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.

w

w

w

.m

Pengaturan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian
menteri dalam penggantian menteri, tidak dimaksudkan untuk
merampas hak Presiden dalam memilih seorang menteri, namun
sebaliknya menekankan bahwa seorang Menteri yang diangkat harus
memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Presiden diharapkan
juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian,
memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama
sebagai pembantu Presiden.
Sayangnya, persyaratan tersebut tidak mensyaratkan secara
tegas kualifikasi integritas dan kepribadian yang baik yang sesuai
bidang kementerian yang dijabatnya, sehingga ketentuan tersebut
masih bersifat longgar untuk memberikan keleluasan kepada Presiden
untuk menempatkan menteri di manapun bidang kementerian.
Hal demikian berpotensi untuk disalahgunakan atas
dasarkewenangannya, yakni pada pengangkatan dan pemberhentian
menteri. Jabatan menteri dijadikan pos strategis “iming-iming”calon
presiden pada pemenangan Pilpres langsung.
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Konsekuensinya, presiden terpilih “wajib” memberikan imbal
jasa politik berupa kursi kabinet yang dipimpinnya. Meski secara
kompetensi, kader parpol yang disodorkan tidak memenuhi syarat
kualifikasi kompetensi sebagai menteri, Presiden mau tidak mau
“terpaksa” menempatkan kader tersebut dalam kabinet. Hampir semua
persoalan yang muncul terkait kinerja kabinet, selalu
mempertimbangkan kepentingan parpol koalisi termasuk juga dalam
proses perombakan kabinet.

id

Sistem pembentukan dan perombakan seperti ini justru
menciptaka nuansa “parlementer” yang mencolok, sehingga
menambah ketidakjelasan sistem presidensial yang ingin dibangun
melalui Perubahan UUD 1945.

w

.m

pr

.g

o.

Hemat penulis dalam hal pengangkatan dan pemberhentian
menteri ataupun pejabat, perlu diatur prosedur seleksi pengangkatan
(fit and proper test) yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan, baik melalui peraturan presiden ataupun menambahkannya
ke dalam UU yang bersangkutan dengan kelembagaan tersebut.
Dengan mensyaratkan kualifikasi profesionalitas personal calon
menteri/pejabat yang tepat pada bidang jabatannya. Hal ini guna
menghindari politisasi birokrasi yang biasanya mengedepankan
pertimbangan politis tanpa memperhatikan profesionalisme calon.

DALAM

PERATURAN

w

w

HAK PREROGATIF PRESIDEN
PERUNDANG-UNDANGAN

1. Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan
Presiden
Republik
Indonesia
memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori
pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan
adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif,
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat
dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersifat khusus.
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Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum
adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden
adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara.
Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan
wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau
kegiatan administrasi negara, yakni pertama, tugas dan wewenang
administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum; kedua, tugas
dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari
surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain; ketiga,
tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum;
keempat, tugas dan wewenang administrasi negara di bidang
penyelenggaraan kesejahteraan umum.

.g

o.

id

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah
penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara
konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat
prerogatif (di bidang pemerintahan).

w

w

.m

pr

UUD 1945 setelah Perubahan, Pasal 4 ayat (1) tidak
mengamanatkan secara tegas bahwa Lembaga Kepresidenan dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan negara akan diatur lebih lanjut
dengan UU seperti lembaga negara yang lain misalnya Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,
Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia,Polri, dan lain-lain yang
diatur dengan UU dibawahnya.

w

Masih diperlukannya pengaturan-pengaturan yang bersifat
teknis berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan, maka
dapat saja ditetapkan UU tersendiri yang mengatur Lembaga
Kepresidenan.
Ada juga pihak yang menolak kekuasaan pemerintahan diatur
lebih lanjut ke dalam UU, alasannya UUD 1945 Amandemen tidak
mengatur adanya pembatasan itu. Hanya disebutkan bahwa Presiden
menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Jadi, jelas
Presiden adalah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang diatur UUD
bukan menurut UU. Alasan tersebut justru tidak memberikan
ketegasan dan kejelasan pengaturan kedudukan, tugas dan wewenang
Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ketegasan yang dimaksud itu bukanlah bentuk pembatasan atau
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pengurangan kekuasaan pemerintahan, namun lebih bersifat
memperjelas kedudukan tugas dan wewenang Presiden dan Wakil
Presiden. Harapannya untuk mencegah terjadinya penyelewengan
kekuasaan dan juga untuk meningkatkan efektifitas kinerja lembaga
kepresidenan yang lebih baik.
2. Presiden Menetapkan Peraturan
Menjalankan Undang-Undang

Pemerintah

untuk

w

.m

pr

.g

o.

id

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.” Demikian bunyi Pasal 5 ayat
(2) UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan sama sekali.
Peraturan pemerintah bisa dibuat berdasarkan perintah tegas dari
undang-undang (delegasi) atau berdasarkan pertimbangan Presiden
untuk melaksanakan suatu undang-undang. Menurut Bagir Manan,
dalam hal tidak ada perintah tegas dari undang-undang, Presiden
bebas memilih bentuk peraturan lain seperti Keputusan Presiden yang
bersifat mengatur (sekarang dimaknai sebagai Peraturan
Presiden),kecuali apabila hal tersebut akan melanggar asas-asas umum
peraturan perundang-undangan yang baik atau pembatasan teknis
lainnya, misalnya larangan pemuatan sanksi pidana. Karena PP
ditetapkan untuk melaksanakan UU, maka materinya jangan sampai
berseberangan dengan materi muatan undang-undang.

w

w

Dalam pembuatan undang-undang yang baik termasuk
mengurangi sesedikit mungkin peraturan delegasi baik dalam bentuk
Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya. Karena itu, dalam
pembuatan undang-undang seyogyanya segala sesuatu yang mungkin
dimasukkan dalam undang-undang tidak perlu didelegasikan.
Namun harus diakui bahwa usaha untuk meniadakan atau
mengurangi sejauh mungkin peraturan delegasi dan mengusahakan
agar segalanya dimuat dalam undang-undang menimbulkan resiko,
yaitu: pertama, pembentukan UU makin lambat karena menampung
materi muatan yang banyak dan rinci; kedua, UU menjadi sangat
rigid sehingga sulit menghadapi perubahan yang berjalan cepat;
ketiga,telah menjadi pengetahuan yang umum bahwa UU tidak akan
pernah lengkap sehingga keinginan untuk memuat segala materi
dalam UU merupakan usaha yang sulit diwujudkan.
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Pembuatan Peraturan Pemerintah menjadi kewenangan
sepenuhnya Presiden tanpa harus melibatkan DPR, yang dibuat untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.Terlepas dari
kontrol DPR, maka tidak tertutup kemungkinan PP yang dibuat
melampaui atau menyimpangi ketentuan UU.
3. Presiden Menyatakan Keadaan Bahaya

.g

o.

id

Ketentuan di dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan
kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya tidak perlu
meminta persetujuan terlebih dahulu, namun syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal
12 ini menghendaki adanya UU tentang syarat dan akibat keadaan
bahaya. Pembuat UUD 1945 memandang arti penting dan bahaya dari
suatu keadaan yang dinyatakan bahaya, oleh karena itu ada
pembatasan wewenang Presiden bahwa Presiden dibenarkan
menyatakan keadaan bahaya. Sekaligus ditetapkan perubahan
ketatanegaraan sebagai akibat pernyataan keadaan bahaya.

w

w

w

.m

pr

Keadaan bahaya tidak boleh berlama-lama, karena fungsi utama
hukum negara darurat (staatsnoodrecht) ialah menghapuskan segera
bahaya itu sehingga kembali normal. Bila terjadi keadaan berlamalama, nood (bahaya) itu maka menyalahi tujuan diadakan hukum
negara darurat. Keadaan bahaya dengan upaya luar biasa harus ada
keseimbangan, supaya kewenangan itu tidak berkelebihan sekaligus
mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Keadaan bahaya itu
adalah sesuatu yang abnormal, untuk mengatasi bahaya itu hukumnya
pun dalam keadaan biasa harus dipandang abnormal dan luar biasa,
mungkin dalam keadaan normal tindakan penguasa itu masuk dalam
kategori onrechtmatig, namun karena keadaan bahaya atau abnormal,
maka tindakan Penguasa itu adalah sah dan dapat dibenarkan.
Sampai saat ini, syarat dan akibat keadaan bahaya masih
berpijak pada UU Nomor23 Tahun 1959 sebagai dasar hukumnya.
Sebenarnya upaya penyempurnaan UU Nomor23 Tahun 1959 sudah
dilakukan pada tahun 1999 (sebelum adanya perubahan Pasal 20 UUD
1945), melalui UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB),
namun belum disahkan/diundangkan Presiden karena mengalami
penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat menaruh
kecurigaan yang sangat besar bahwa UU PKB akan dipakai sebagai
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alat penekan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat yang secara
politis berseberangan dengan kekuasaan (pemerintah). Masyarakat
merekam segala kejadian yang traumatis akibat perlakuan militer yang
represif di masa Orde Baru, sehingga apapun yang dilakukan oleh
militer seolah “harus” ditolak.
Presiden memiliki peluang yang besar dalam memainkan
peranannya dalam praktik kenegaraan jika perlu Presiden dapat
bertindak secara inkonstitusional.

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Sebaiknya, kekuasaan Presiden menyatakan keadaan bahaya
juga harus diperjelas dengan ketentuan UU yang baru, karena status
keadaan bahaya daam UU Nomor23 Tahun 1959 masih bersifat
umum, dikhawatirkan Presiden lebih leluasa untuk dapat
mengeluarkan
pernyataan
keadaanbahaya
dalam
berbagai
kepentingannya. Jadi dibutuhkan ketentuan yang bersifat khusus
keadaan tertentu Presiden dibenarkan menyatakan keadaan bahaya. Di
samping itu, instrumen yang berwenang melakukan penguasaan dalam
keadaan bahaya dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 juga perlu
dipertegas kewenangannya terkait adanya penambahan instrumen
negara dalam bidang intelejen dan terorisme. Kewenangan tersebut
juga harus berlandaskan asas kepastian hukum, tujuan serta manfaat;
dan diharapkan dimuat secara jelas dalam UU. Hal tersebut guna
menghindari adanya pelanggaran hak dasar warga negara yang
mungkin terjadi dalam keadaan bahaya tersebut.

w

4. Presiden Mengangkat Pejabat Pemerintah
Di luar UUD 1945, Presiden juga mempunyai kewenangan
untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang memimpin
lembaga pemerintahan yang diatur dalam beberapa Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (sebelumnya Keputusan
Presiden). Prosedur pengangkatan dan pemberhentian tidak semuanya
melewati persetujuan DPR, seperti pengangkatan Jaksa Agung dan
juga Kepala BIN yang dipayungi UU. Begitu juga Kepala Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Nonstruktural
(LNS).
Menurut hemat penulis terdapat tiga hal yang patut menjadi
perhatian dalam praktik kekuasaan ini, yakni pertama, sebegitu
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banyaknya lembaga pemerintah yang terbentuk baik LPNK maupun
LNS yang dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk dan diangkat Presiden
tanpa melalui persetujuan/kontrol dari lembaga negara lain; kedua,
Presiden dengan “senjata pamungkas” peraturan presiden, dapat
merubah ketentuan dalam pemberian hak keuangan, administrasi serta
fasilitas bagi kepala lembaga/badan menjadi setara dengan Menteri,
yakni Kepala BPN, Kepala BIN, Gubernur Lemhanas, Kepala BNPB,
dan Kepala BNPT; ketiga, Presiden membuka peluang bagi tenaga
profesional (non-karir) di luar Pegawai Negeri untuk dapat menjabat
sebagai Kepala pada LPNK tertentu, yang umumnya pengangkatan
tersebut berdasar pertimbangan politis Presiden.

o.

id

Kondisi demikian, semakin menambah slot pimpinan
lembaga/badan sangat banyak yang bisa berpotensi membuka peluang
bagi-bagi kekuasaan untuk dijadikan obyek tawar-menawar politik
Presiden.

w

w

w

.m

pr

.g

Ke depannya, sebaiknya pada posisi lembaga strategis yang
bersifat independen, sebaiknya pengangkatan pejabat diharuskan
meminta persetujuan DPR. Hal ini guna menjaga netralitas sebuah
lembaga tersebut dan juga untuk menghindari adanya praktik politik
bagi-bagi kekuasaan yang dapat dilakukan Presiden. Atau, alternatif
lain dengan mengatur lebih ketat mengenai syarat kualifikasi
profesional pimpinan lembaga/badan tersebut, baik dari pejabat karir
ataupun non-karir, tanpa harus merampas hak prerogatif presiden
dalam memilih pejabat pemerintahnya.

SISTEM PEMBENTUKAN KABINET YANG IDEAL
Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih
merupakan harapan besar sebuah bangsa. Agenda tersebut hanya
menjadi pepesan kosong jika tidak disertai niat dan kesadaran
pimpinan bangsa. Jika melihat praktik kenegaraan saat ini, kehendak
pemerintah untuk serius memperbaiki bangsa masih lemah, reformasi
birokrasi masih belum berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Lemahnya
pemerintah menuju good governance disebabkan kuatnya kepentingan
politis.
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Untuk hal tersebut salah satu solusi yang ditawarkan adalah:
1. Perbaikan Undang-Undang Kementerian Negara.

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Terdapat kelemahan dalam ketentuan UU Kementerian Negara,
sehingga praktik penyimpangan yang dilakukan tanpa melanggar
sistem yang telah diatur dalam UU tersebut, yakni pertama, integritas
menteri pada bidang kementerian; kedua, menteri merangkap jabatan
di partai politik; ketiga, aturan pemberhentian menteri. Pertama,
integritas menteri pada bidang kementerian; UU Kementerian Negara
memang memberikan peluang bagi Presiden untuk memilih menteri
sesuai selera Presiden selama tidak melanggar aturan pembentukan
kabinet yang berlaku. Kondisi tersebut juga menjadi celah bagi partai
politik untuk dapat mengintervensi dalam pembentukan kabinet.
Yakni dalam hal syarat integritas menteri. Menurut Pasal 22 ayat (2)
huruf e UU Kementerian Negara, bahwa untuk dapat diangkat menjadi
Menteri, seseorang harus memiliki integritas dan kepribadian yang
baik. Tidak salah kalau Presiden memilih semua menteri yang
kesemuanya mempunyai integritas dan kepribadian yang baik, namun
dalam penempatannya terserah Presiden ingin menempatkan pada pos
kementerian manapun tidak ada ketentuan yang mengaturnya.
Meskipun di dalam Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008 sebenarnya
sudah dijelaskan bahwa Presiden diharapkan memperhatikan
kompetensi dalam bidang tugas kementerian, namun sifatnya tidaklah
mewajibkan Presiden untuk menempatkan menteri yang integritasnya
sesuai dengan bidang kementerian yang dijabatnya.

w

Penafsiran Pasal 22 ayat (2) huruf e di atas, mensyaratkan
menteri hanya sebatas memiliki integritas saja, tanpa disyaratkan
integritasnya harus sesuai bidang kementerian yang akan dijabatnya.
Integritas menteri yang tepat pada bidang kementerian yang
dijabatnya sangat penting dalam menjalankan kinerja kementerian.
Lebih tepatnya, jika bunyi pasal tersebut perlu ditambahkan “dalam
bidang kementerian yang akan dijabatnya.” Sehingga,bunyi
lengkapnya “memiliki integritas dalam bidang kementerian yang akan
dijabatnya dan berkepribadian yang baik.” Akibat hukum dari
ketentuan tersebut, mewajibkan Presiden untuk memilih menteri yang
memiliki integritas tepat pada bidang kementerian yang akan
ditempatinya dan juga harus memiliki kepribadian yang baik.
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Kedua, Larangan Rangkap Jabatan, Menteri dalam Kabinet di
Indonesia khususnya dari kalangan politisi semua memiliki
jabatan/kepengurusan di partai politik masing-masing. Hal ini
menyebabkan seorang menteri berada pada posisi dualisme
pertanggungjawaban, yaitu kepada Presiden dan Partai Politik.
Sebagai seorang menteri bertanggung jawab kepada Presiden, di sisi
lain juga sebagai ketua/pengurus partai politik yang harus bertanggung
jawab kepada Partai Politik. Dualisme pertanggungjawaban seorang
menteri sangat mempengaruhi efektifitas kinerja kabinet, apalagi
menjelang Pemilihan Umum. Bagaimana kinerja cabinet kalau
menteri dan pimpinan kabinetnya sibuk dengan partai politik
dankonstituennya.
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Memang dalam UU tersebut sudah diatur larangan rangkap
jabatan bagi menteri, tepatnya pada pasal 23 UU Kementerian Negara
yaitu “seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
dan dilarang menjabat sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
Belanja Daera”.

w

w

w

Aturan larangan menjabat pimpinan atau pengurus partai politik
tidak diatur dalam pasal tersebut. Dalam penjelasan UU Kementerian
Negara hanya menjelaskan bahwa seorang menteri diharapkan dapat
melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam
partai politik. Penjelasan tersebut hanya bersifat saran/anjuran,
sehingga boleh saja menteri merangkap jabatan tersebut.
Hal ini seharusnya tidak terjadi jika terdapat regulasi yang
secara tegas melarang seorang menteri merangkap jabatan di partai
politik. Ketiga, Regulasi Pemberhentian Menteri, Regulasi
pemberhentian menteri sudah diatur dalam UU Kementerian Negara,
tepatnya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3). Menurut Pasal 24
ayat (2) huruf a sampai huruf e menjelaskan bahwa Menteri
diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena pertama,
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; kedua,
tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut; ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih; keempat, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau kelima, alasan lain yang
ditetapkan oleh Presiden.

o.

id

Dalam pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa ketentuan
yang perlu dianalisa lebih lanjut yaitu ketentuan huruf e (ketentuan
kelima), yaitu dengan alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan otoritas penuh kepada Presiden
dengan berbagai alasan dapat memberhentikan menteri. Mestinya
alasan pemberhentian menteri dilakukan secara fair dan
mempertimbangkan efektifitas program kinerja menteri yang sedang
berjalan. Utamanya kinerja menteri menjadi tolok ukur utama dalam
memberhentikan seorang menteri, yaitu berdasarkan laporan kinerja

.m

pr

.g

menteri. Melihat praktik pemberhentian menteri yang selama ini
dilakukan Presiden saat ini tidak sepenuhnya berdasarkan rapor hasil
kinerja kabinet pertiga bulan, namun sering karena faktor alasan
politis. Di sinilah ruang prerogatif Presiden yang otoriter terhadap
menteri, jika tanpa alasan yang wajar menteri diberhentikan padahal
kinerjanya dinilai cukup bagus oleh masyarakat.

w

w

w

Harapannya ke depan, ketentuan huruf e “alasan lainyang
ditetapkan oleh Presiden” dihapus dan diganti saja, ketentuan huruf e
lebih tepatnya diganti dengan “tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian
Negara.” Justru faktor pemenuhan syarat menteri menjadi lebih
penting untuk menjadi syarat pemberhentian menteri, ketimbang
faktor alasan pribadi Presiden. Jika dalam masa kerjanya terbukti
sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi menteri, maka menteri
patut diberhentikan oleh Presiden.
2. Pengaturan Lembaga Kepresidenan
Aturan mengenai lembaga kepresidenan di dalam peraturan
perundang-undangan sampai saat ini hanya diatur di dalam UUD 1945
setelah Perubahan, yang di dalamnya mengatur kedudukan dan
wewenang Presiden. UU yang mengatur secara khusus tentang
lembaga kepresidenan belum ada sampai saat ini. Indonesia yang
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menganut sistem pemerintahan presidensial, seharusnya sejak awal
sudah punya UU yang mengatur lembaga tersebut. Tujuannya untuk
mengatur kinerja Presiden sebagai pimpinan kabinet dan juga akan
memperjelas kedudukan, wewenang, hak dan kewajiban Presiden
serta hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lain
perlu juga diatur di dalamnya.
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o.

id

Dalam hal ini dapat dipertimbangkan adanya dua kemungkinan
pola pengaturan mengenai lembaga kepresidenan itu dikembangkan.
Pertama, pengaturan secara parsial atau sektoral, misalnya UU tentang
hak keuangan Presiden, jadi bukan mengenai UU tentang Lembaga
Kepresidenan dalam arti yang utuh. Kedua, pengaturan yang bersifat
implementatif yang menyangkut keseluruhan aspek mengenai materi
yang sudah diatur dalam UUD. Dalam keadaan demikian, mudah
dimengerti bahwa untuk melaksanakan ketentuan UUD yang tidak
mudah diubah setiap waktu, dibutuhkan pengaturan yang bersifat
pelaksanaan dalam bentuk UU.

w

w

w
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Melihat praktik penyelenggaraan kekuasaan Presiden saat ini,
dibutuhkan pengaturan yang menyangkut keseluruhan aspek
kekuasaan Presiden. Adanya pengaturan institusi kepresidenan ke
depan, diharapkan akan memperjelas ruang prerogatif Presiden
sebagai kepala negara dan pemerintahan, khususnya dalam
mengangkat dan memberhentikan menteri.
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Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan : “Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

w

Pemerintahan Negara sesungguhnya telah sering menjadi objek
kajian. Akan tetapi dalam kaitannya dengan pemerintahan di tingkat
nasional (Pemerintah Pusat) belum banyak mendapatkan perhatian.
Betapa luasnya cakupan atas kajian pemerintahan negara. Pertama
adalah kajian atas Sistem Pemerintahan Negara, khususnya sesuai
dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian
menyangkut Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden),
baik yang menyangkut Pemilihan, Pergantian, Pemangkuan
Sementara, Kekuasaan Presiden, Pemberhentian Presiden, Kekuasaan
Presiden, Pendukung Presiden, Hubungan Presiden dengan Lembaga
Negara lain, serta hal hal lain yang terkait dengan Lembaga
Kepresidenan.
160

Pemerintahan Negara

pr

.g

o.

id

Perhatian pada kehidupan politik pemerintahan kerajaankerajaan pada masa lampau khususnya kecerdasan seorang pemimpin
dalam mengelola negara atau kerajaan. Dalam berbagai studi tentang
sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan menujukkan bahwa
pembentukan pemerintahan diawali dengan gagasan “tumanurung”
yang selanjutnya pelaksanaan kekuasaan diabsyahkan dengan
“kontrak pemerintahan” antara dewan pemangku adat yang tampil
mewakili rakyatnya masing-masing dengan calon pemegang kendali
politik yang dipandang layak dinobatkan menjadi penguasa mereka,
atau disebut dengan raja. Gagasan pembentukan pemerintahan awal
itu yang kemudian diemban ke pundak tokoh yang dipandang layak
menjadi pemimpin itu yang dalam naskah lokal (lontara) disebut
Tumanurung (Makassar) atau Tomannurung (Bugis). Oleh sebab itu,
inilah sedikit refleksi pokok pikiran dalam rangka hubungan antar
lembaga dalam pengelolaan sistem pemerintahan negara kita
sekarang.

.m

PERBANDINGAN ANTARA INDISCHE STAATSREGELING
DENGAN UUD 1945

w

w

w

Rupanya secara umum telah diyakini bahwa sistem
pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) itu adalah sistem presidensial. Keyakinan ini secara yuridis
sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar argumentasi yang jelas
atas keyakinan ini. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah
penyusunan UUD 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem
pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem
campuran. Namun sistem campuran ini bukan campuran antara sistem
presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model
Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem
pemerintahan campuran model Indische Staatsregeling („konstitusi‟
Kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model
Uni Sovyet.
Semua lembaga negara kecuali Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga
pemerintahan Hindia Belanda dahulu, yang berkembang melalui
pengalaman sejarahnya sendiri sejak zaman VOC. Sementara itu,
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sesuai dengan keterangan Muhammad Yamin pada tahun 1971, MPR
itu dibentuk dengan mengikuti lembaga negara Uni Sovyet yang
disebut Sovyet Tertinggi.

HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR

o.

id

Alur berpikir seperti terurai di atas dapatlah membantu kita
untuk memahami mengapa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum
amandemen) itu memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Hal ini
dapat dimengerti, sebab Gouverneur Generaal, yang kekuasaannya
ditiru oleh UUD 1945 dalam bentuk kekuasaan Presiden itu, adalah
viceroy Belanda. Di tangan Gouvernuer Generaal itu letak kekuasaan
tertinggi. Atas dasar itulah maka dapat dimengerti bahwa Presiden
menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) itu relatif omnipotent.

w

w

w
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Di lain pihak, DPR yang merupakan turunan Volksraad-pun
tidak dapat melepaskan diri dari sifat-sifat Volksraad itu sendiri.
Volksraad pada masa penjajahan Belanda itu dibentuk sebagai „wakil‟
rakyat Hindia Belanda, yang berhadapan dengan Gouverneur
Generaal yang mewakili Mahkota Belanda itu. Fungsi Volksraad
dengan demikian pertama-tama adalah sebagai lembaga pengawas
pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bukan sebagai lembaga
legislatif. Lembaga legislatif Hindia Belanda tetaplah Gouverneur
Generaal itu sendiri. Pola hubungan ini diikuti oleh UUD 1945
(sebelum amandemen). DPR pertama-tama adalah lembaga pengawas
Presiden, dan bukan lembaga legislatif. Lembaga legislatif menurut
UUD 1945 adalah Presiden (bersama dengan DPR).
Namun dalam Sidangnya pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR
membatasi kekuasaan Presiden, dan mengalihkan kekuasaan legislatif
dari Presiden bersama DPR tersebut kepada DPR (bersama Presiden).
Konstruksi konstitusional ini lebih mirip dengan konstruksi model
Inggris. Kekuasaan legislatif di Inggris sepenuhnya ada di tangan
Parliament, meskipun pengesahan secara nominal tetap ada di tangan
Raja. Presiden dengan demikian bertindak sebagai the ‘royal’
gouvernment, dan DPR bertindak sebagai the loyal opposition.
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KEDUDUKAN MPR
Pada awalnya MPR mempunyai fungsi merupakan pelaksana
Kedaulatan Rakyat. Dalam fungsi ini, membuat Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang akan menjadi pedoman kerja
pemerintahan selama lima tahun ke depan.

o.

id

Akan tetapi MPR pada prinsipnya tidak dapat
menyelenggarakan pemerintahan yang sebenarnya merupakan
kewenangannya itu. Untuk itu maka MPR memberikan mandat
pemerintahan itu kepada Kepala Negara (dalam hal ini Presiden).
Itulah sebabnya maka Kepala Negara merupakan Mandataris MPR,
yang tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Hal inilah yang
mendasari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas
pemerintahan di Indonesia itu.

w

w

w
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Lebih jauh, dengan demikian tidaklah tepat apabila dikatakan
bahwa Presiden itu berfungsi sebagai Kepala Negara seperti halnya
sistem presidensial model Amerika Serikat. Berdasarkan Penjelasan
Umum UUD 1945, MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi.
Untuk kemudian MPR mengangkat Kepala Negara yang bergelar
Presiden itu. Dengan demikian jabatan yang menjalankan
pemerintahan itu adalah Kepala Negara, sedangkan Presiden itu
hanyalah gelar dari Kepala Negara Indonesia semata. Sebaliknya tidak
tepat pula apabila dikatakan bahwa Presiden Indonesia itu juga
merangkap sebagai Kepala Pemerintahan seperti Perdana Menteri
Inggris. Hal ini mengingat bahwa Presiden Indonesia itu mendapat
mandat pemerintahan dari Pemegang Kedaulatan Rakyat, dan bukan
dari Parlemen.
Namun politik hukum Indonesia sejak Masa Reformasi telah
mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara signifikan. Sejak
awal masa Reformasi, ada upaya nyata untuk menghapus eksistensi
MPR ini, dan diubah menjadi sistem pemerintahan model Amerika
Serikat. Pada ini muncul lembaga negara yang sama sekali baru, yaitu
Dewan Perwakilan Daerah. Secara politis, lembaga ini merupakan
akomodasi dari hilangnya Fraksi Daerah dalam susunan MPR. Akan
tetapi dari sudut kelembagaan itu sendiri, lembaga baru ini menjadi
semacam lembaga Senate dalam susunan Congress di Amerika
Serikat. Dengan demikian susunan MPR itu sendiri terdiri atas DPR
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dan DPD, mirip dengan susunan Congress yang merupakan Senate
dan House of Representatives itu sendiri. Bedanya, DPD di Indonesia
itu tidak diberi kewenangan apapun, kecuali hanya memberi usulan
dan pertimbangan. Sesuatu yang sangat tidak efisien dan efektif.

KONSEP TUMANURUNG DAN KONTRAK PEMERINTAHAN
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Kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, sesudah kisah
pemerintahan para dewa raja, digambarkan sangat chaos. Kelompokkelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan genealogi itu tidak
pernah tentram. Perselisihan dan peperangan antar kelompok kaum
senantiasa terjadi, dan keadaan itu berlangsung selama tujuh generasi.
Untuk menghindari perselisihan dan perang antara kelompok kaum,
sejumlah kaum sepakat membentuk persekutuan. Di wilayah yang kini
dikenal dengan Kabupaten Gowa, ketika itu ada sembilan kegalarang-an yang sepakat membentuk persekutuan (federasi) Gowa
dengan memilih salah sorang dari pemimpin ke-galarang-an menjadi
ketua federasi dengan jabatan negosiator (pacalaya).

w

w

w
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Para pemimpin kaum bekerja bersungguh-sungguh untuk
memperoleh gagasan seorang pemimpin yang merupakan idaman
mereka yang dapat menyelesaikan persoalan yang mengganggu
kedamaian dan ketentraman mereka. Usaha mereka akhirnya terwujud
melalui suatu rekayasa yang luar biasa dengan kisah tentang
ditemukannya luar biasa. Sejumlah kerajaan menampikan kisah
ditemukan seorang laki-laki yang kemudian dijadikan pemimpin
mereka. Tokoh-tokoh yang dijumpai tampil menjadi peletak dasar
pemerintahan dasar kerajaan yang disebut Tumanurung (Bahasa
Makassar) atau Tomanurung (Bahasa Bugis).
Jika penamaan itu menunjukkan kebenaran bahwa tokoh yang
ditemukan itu adalah manusia dewa, maka sudah pasti penerimaannya
dan pengangkatannya menjadi raja atau ratu, diberikan kekuasaan
mutlak, karena diyakini sebagai tokoh yang diturunkan oleh Dewata
untuk pemerintahan manusia di bumi. Proses inilah sebagai sebuah
kesepakatan yang disebut dengan “kontrak pemerintahan” atau
governmental contract.

164

Pemerintahan Negara

Kontrak pemerintahan yang diikrarkan antara pemimpin kegalarang-an yang mewakili rakyat dengan calon raja (Tumanurung)
untuk menjadi kesepakatan antara yang memerintah dan yang
diperintah mengisyaratkan adanya pembatasan kekuasaan atas yang
diangkat menjadi pemimpin mereka dan penataan hak dan kewajiban
antara yang memerintah dan yang diperintah.
Berpangkal pada kontrak pemerintahan itu, dalam
penyelenggaraan pemerintahan dibentuklah pejabat pendamping raja.
Pejabat ini menyampaikan kebijakan raja kepada rakyat. Pejabat ini
berbicara sebagai wakil rakyat dalam merespon kebijakan raja.

id

PENUTUP

w

w

w
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Sebagai harapan terakhir dalam pengelolaan sistem
pemerintahan di Indonesia, saya hanya merefleksi dari model
kepemimpinan tradisional di Sulawesi Selatan bahwa kehidupan
budaya politik tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut,
meskipun diabsyahkan dengan konsep tomanurung, konsep yang
menghendaki pemimpin yang bertindak secara inpersonal, tidak
membedakan antara keluarga dan bukan keluarga. Kekuasaan dan
kedudukan penguasa diatur pada kontrak pemerintahan, sehingga
kekuasaannya tidak tak terbatas. Penguasa atau pemegang kendali
politik harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ia tidak boleh
memberikan beban yang berat kepada rakyatnya, tidak boleh bertindak
semena-mena, dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap
tatanan sosial budaya yang dianut. Hal ini memberikan indikasi bahwa
nilai demokrasi telah dijunjung tinggi dalam konsep kekuasaan.
Terakhir adalah bahwa pemerintahan kerajaan menjamin
kebebasan rakyatnya untuk menyatakan sikap mereka terhadap
pemerintahan. Hal itu difasilitasi melalui ritual awal turun ke sawah
(apalili), hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan diharapkan dapat
mengelola konflik dan tidak dibenarkan memendamkannya. Konflik
harus ditata atau dikelola untuk mengindari bencana. Dalam hal ini
juga terkandung harapan para aparatur kerajaan harus bersikap jujur,
yang salah disalahkan dan yang benar dibenarkan, dan harus muncul
dari pengakuan yang tulus, demi kesejahteraan dan ketentraman
rakyat.
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RAPOR GERAKAN REVOLUSI MENTAL :
SUATU EVALUASI DAN IMPLIKASI MASYARAKAT
Oleh : Rahmat Muhammad

PENDAHULUAN

o.

id

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia giat
melakukan pembangunan fisik maupun pemba-ngunan kuaitas
manusianya. Keadaan Indonesia saat ini tentunya sudah lebih baik dari
pada tahun-tahun yang lalu. Hal ini terlihat dalam perkembangan
masyarakat Indonesia menuju negara maju.

.m

pr
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Salah satu ciri dari negara maju adalah pengembangan industri
yang dimilikinya untuk memajukan tingkat ekonomi beserta
kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, negara maju dapat juga
dikatakan sebagai negara yang memiliki Indeks Pembangunan
Manusia yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang.

w

w

w

Salah satu tantangan Negara Indonesia sebagai negara majua
dalah persaingan global. Kualitas manusia negara maju diharuskan
memiliki kompetensi yang handal untuk bersaing dalam skala global.
Mudji Sutrisno (1994:178), sisi negatif dari globalisasi ialah: (1)
kecen-derungan untuk massifikasi, penyeragaman manusia dalam
kerangka teknis, sistem industri yang menempatkan semua orang
sebagai mesin atau sekrup dari sebuah sistem teknis rasional; (2)
sekularisme, yang berarti tidak diakuinya lagi adanya ruang nafas buat
yang Ilahi, atau dimensi religius dalam hidup kita; (3) orientasi
nilainya yang menomorsatukan instant solution, resep jawaban tepat,
cepat, langsung. Dengan faktor negatif arus globalisasi seharusnya
manusia kembali ke ajaran fun-damental agama yang sumbernya
Alquran dan hadis, nilai-nilai falsafah bangsa dan nilai-nilai tradisibudaya. Karena wahyu Tuhan yang diturunkan, bukan untuk
kepentingan Tuhan tetapi untuk kepentingan ketenteraman manusia
(Fajlur Rahman, 1980:58).
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Sejara mendasar, kualitas manusia digambarkan dengan
mentalitas yang dimiliki. Selain kesehatan jasmani, kesehatan mental
menjadi indikator dari kualitas manusia. HARUS diakui membina
manusia atau membangun mental masyarakat jauh lebih sulit dan
lebih berat ketimbang membangun sarana fisik seperti membangun
jalan, jembatan, rumah, gedung, pabrik dan lain-lain.
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Lantas mengapa membangun mental manusia berat dan sulit?
Jawabnya, karena yang dibangun adalah makhluk hidup, bernyawa,
punya perasaan, jiwa dan hati. Tentu jauh berbeda bila dibandingkan
dengan membangun benda mati. Membangun mental manusia bukan
hal yang remeh temeh. mentalitas merujuk pada karakteristik mental
yang didasari oleh norma tertentu, mencakup nilai (value), sikap cara
berfikir, pola pengolahan informasi dan pengambilan keputusan serta
orientasi pendidikan. faktor mentalitas ini perlu diletakan dalam
konteks masyarakat sebagai perwujudan kesepakatan hidup bersama
untuk mencapai kesejahteraan bersama.

w

w

w
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Mentalitas bangsa indonesia bersumber pada kehidupan
ketidakpastian, tanpa pedoman dan orientasi yang tegas. hal ini
disebabkan karena keberatakan ekonomi dan kemundurankemunduran dalam berbagai sektor kehidupan sosial budaya pada
akhirnya mentalitas itu mempunyai kelemahan : (1) sifat mentalitas
yang meremahkan mutu dimana mengakibatkan lose generation
karena tidak punya kemampuan untuk memimpin; (2) sifat mentalitas
yang suka menerobos dimana tidak bisa diatur suka menyalib , tidak
ingin ada sifat atau tindakan antri dan tidak sabaran. (3) sifat
mentalitas tidak disipli murni dimana hal ini suka berkelit tidak mau
disalahkan padahal dirinya salah; dan (4) S ifat mentalitas tidak
bertangungjawab dimana suka mengabaikan tanggungjawab yang
kokoh.
Gerakan Revolusi Mental yang telah digaungkan oleh era
Kepresidenan Joko Widodo merupakan tantangan besar yang tentunya
tidak mudah. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa
kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden
Jokowi sebagai positivisme. Sedangkan jiwa budak, jiwa tidak
merdeka, atau jiwa yang tidak ingin maju adalah negativisme.
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Revolusi mental merupakan wujud dari revolusi jiwa bangsa
dari jiwa budak yang negativisme ke jiwa merdeka yang penuh
dengan keunggulan atau positivisme. Gerakan revolusi mental
semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah
menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa
negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi
perekonomian nasional.

o.

id

Hampir Lima Tahun panji revolusi mental ditegakkan oleh
pemerintah. Dalam perjalanannya diperlukan evaluasi sudah sejauh
mana gerakan ini? serta seperti apa implikasinya dalam masyarakat?.
Tentunya hal ini menjadi penting untuk dibahas. Sehingga menjadi
rapor gerakan yang dicanangkan presiden Joko Widodo dan menjadi
hikmah bagi pemerintahan mendatang.

.g

PEMBAHASAN

w

w

w
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Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas Bab II Pasal (3) disebutkan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencer-daskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari tujuan tersebut dikatakan bahwa manusia sebagai jati diri bangsa
Indonesia jika seseorang memiliki mental seperti yang diharapkan.
Maka sebagai implikasinya agar tercapai kriteria-kriteria tersebut mau
tidak mau harus melalui pendidikan dan pembudayaan di masyarakat.
Mental berkaitan dengan batin yang mewujud dalam cara
berpikir, cara merasa, dan cara bersikap atau meyakiniyang
melahirkan tindakan. Menurut Poerwadar (2005: 762) bahwa
mentalitas berarti keadaan batin; cara berpikir dan ber-perasaan.
Sedangkan revolusi mental pada hakikatnya mengisi mental manusia
dengan nilainilai luhur (nilai agama, nilai tradisi budaya dan nilai
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falsafah bangsa) secara besar-besaran sehingga terbentuk karakter baik
(good character).
Paling tidak ada lima pendekatan dalam transportasi nilai yakni:
(1) pende-katan penanaman nilai (inculcation approach), (2)
pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitif moral development
approach), (3) pendekatan analisis nilai (values analysis approach),
(4) pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach), dan
(5) pendekatan pembe-lajaran berbuat (action learning approach)
(Zaim Mubarok, 2009: 60).

pr
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Inti dari tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan
potensi peserta didik untuk memiliki karakter cerdas, spiritualitas dan
good character. Menurut Diane Tilman (2004: vii), ada dua belas nilai
utama karakter yang perlu diinternalisasikan yakni sebagai berikut: 1)
kedamaian/ peace, 2) penghargaan/ respect, 3) cinta/ love, 4) toleransi/ tolerance, 5) kejujuran/ honesty, 6) kerendahan hati/ humility,
7) kerjasama/ cooperation, 8) kebahagiaan/ happiness, 9)
tanggungjawab/ responsibility, 10) kesederhanaan/ simpliticity, 11)
kebebasan/freedom, dan 12) persatuan /unity.

w

w

w
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Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah
menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya
semangat gotong royong. Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen
untuk jadi pelopor gerakan revolusi mental kepada masyarakat agar
menjadi gerakan sosial, karena pelaku revolusi mental adalah seluruh
rakyat Indonesia.
Development mentality dipengaruhi oleh dua hal konsep diatas
yang mana pada mental dahulu mental bangsa indonesia dulu adalah
masih ketergantungan sehingga timbul lose generation setelah masa
penjajahan berakhir. kemudian setelah revolusi menjadi serba instan
yang menyebabkan ketergantungan yang berorientasi ke vertikal ke
atas atau dikatakan selalu mencontoh orang yang memilik kedudukan
lebih tinggi dibandingkan diri sendiri.
Merujuk pada Instruksi Presiden 12/2016 tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental, yang diterbitkan 6 Desember, ada lima
program turunan, salah satunya adalah "Gerakan Indonesia Melayani"
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yang ditujukan bagi para birokrat—dalam istilah pemerintahan disebut
"aparatur sipil negara". Gerakan ini, di antara hal lain, ingin
menghalau stigma negatif mengenai gambaran birokrat yang pemalas,
kurang profesional, boros, dan diliputi korupsi, kolusi, nepotisme.
Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku buruk para pegawai dari
kebiasaan dilayani menjadi melayani.

o.

id

Pada 2015, Kementerian Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan menganggarkan Rp97 miliar untuk iklan televisi, Rp3,8
miliar untuk iklan di radio, program sosialisasi lewat kampanye
partisipasi masyarakat dengan bujet Rp2 miliar, dan program yang
sama berupa gelar budaya dengan anggaran Rp3 miliar. Total
anggaran untuk sosialisasi yang disediakan kementerian mencapai
Rp105 miliar dari anggaran revolusi mental mencapai Rp149 miliar
pada 2015.

w

PENUTUP

w

w
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Gerakan Rovolusi Mental seharusnya bukan sekedar gerakan
yang hanya sebatas gerakan. Gerakan ini di akui sebagi gerakan yang
berat, namun dengan mekanisme kerja gerakan yang massif dan
effektif menjafi bukan hal yang mustahil. Gerakan ini seharusnya
memberikan dampak yang sifatnya membangun. Dengan implikasi
masyarakat akti. Gerakan ini menjadi bisa untuk terus tegap dan
memperbaiki mentalitas bangsa. Sehingga indeks pembangunan
Manusia juga dapat meningkat.

Paradigma revolusi mental bahwa pada dasarnya mentalitas
manusia itugood character-aktif. Hubungan mental manusia dengan
lingkungan itu saling mempengaruhi. Disamping paradigma good
character-aktif, juga dualis aktif. Artinya manusia membawa mental
yang baik dan buruk secara berhadap-hadapan dan seimbang.
Sedangkan pengaruh dari luar saling mempengaruhi. Mentalitas
manusia dapat dibentuk menjadi good character dan sebaliknya juga
bisa bad character. Karena pada hakikatnya mental (jiwa) manusia
bagaikan tanah liat, yang siap ditempa dalam bentuk apa saja. Untuk
itu merovolusi mental dimulai dari masa anak-anak (pembentukan),
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masa remaja (pengembangan), masa dewasa (pemantapan), dan masa
tua (pembijaksanaan) dan dilakukan secara terus menerus, integral dan
holistik. Strateginya melalui lima rukun yang holistik dan integral
yakni habituasi-pembudayaan yang baik, moral knowing, moral loving
and feeling.
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SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA :
MENCARI JATI DIRI PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
DALAM SISTEM MULTIPARTAI
Oleh : Andi Ali Armunanto
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Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia sejak
diberlakukan telah mengalami amandemen sebanyak empat. Selama
masa diberlakukannya sejak 18 agustus 1945 hingga saat ini, undangundang dasar 1945 telah menjadi dasar oleh setiap rezim atau orde
pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya. Selama masa itu
pula, UUD 1945 telah ditafsirkan secara berbeda-beda dalam
membentuk system pemerintahan masing-masing rezim yang
berkuasa.

w

w

w
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Dalam perkembangannya, Indonesia ernah menggunakan
berbagai bentuk system pemerintahan, dimulai sejak era pemerintahan
Orde lama hingga Orde reformasi saat ini. Pada masa pemerintahan
orde lama, pernah diberlakukan dual executive system, dengan
presiden sebgai kepala negara dan perdana Menteri sebagai kepala
pemerintahan. Pada masa itu, berlaku system pemerintahan
parlementar. Pada era yang sama, sukarno kemudian membubarkan
parlemen dan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup
dan mengambil alih kendali dengan kekuasaan yang besar diletakkan
pada eksekutif (strong executive) dan menjalankan system
pemerintahan dengan single executive sistem. Pada tahun 1966 hinga
tahun 1998, berlaku system pemerintahan integralistik dengan
konsentrasi kekuasaan amat besar pada presiden (too Strong
Presidency). Sejak tahun 2002 dengan berlakunya UUD 1945 hasil
amandemen, berlaku sistem presidensial. Posisi MPR sebagai
pemgang kedaulatan tertinggi didalam negara dihapus dan badan
legislative ditetapkan menjadi bi-kameral dengan kekuasaan yang
lebih besar (effendi, 2006; Feith,1999).
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UUD tahun 1945 hasil amandemen melahirkan kompleksitas
baru dalam system pemerintahan, khususnya dalam konteks hubungan
legislative-eksekutif. Hal ini terjadi karena sisitem presidensial yang
diterapkan berada pada konteks system kepartaian yang bersifat
moderat pluralism. Artinya adalah system presidensial harus berjalan
pada konteks dimana tidak ada satupun partai politik dominan atau
setidaknya tidak ada polarisasi kekuatan politik yang dominan. Hal ini
membuat system presidensial menjadi rawan dengan political
gridlocks.
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Ketika terpilih dan dilantik pada tahun 2004 sebagai presiden
pertama yang dipilih secara langsung, SBY tidak memiliki political
grip yang kuat di lembaga legislative. SBY dicalonkan oleh partai
Demokrat yang minoritas di DPR. Agar pemerintahannya bisa
berjalan dengan baik tanpa banyak mengalami kebuntuan (gridlocks),
SBY harus mengakomodasi kepentingan politik partai lain.
Akibatnya, kabinetnya diisi hamper seluruhnya oleh pejabat partai
pendukung. Hal ini berakibat pada tidak terakomodasinya kaum
professional dalam cabinet seperti yang diinginka oleh SBY pada
awalnya.

w

w

w

Kejadian yang serupa juga menimpa presiden selanjutnya. Joko
Widodo yang terpilih dan dilantik pada tahun 2009 pada wadnya
percaya diri untuk meletakkan para profesional dalam mengisi jabatan
Menteri pada kebinetnya. Namun ditengah jalan, dia harus berhadapan
dengan berbagai deal-deal politik unutk memuluskan programnya.
Hal ini mengharuskan Jokowi melakukan beberapa kali reshufle pada
kabinetnya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik yang
menjadi koalisinya di DPR.
Makalah ini ini akan mengulas lebih dalam terkait masalah
yang timbul pada system presidensil yang berjalan pada system
kepartaian multipartai dengan corak Moderate Pluralism.
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SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
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Reformasi menjadi titik awal bagi perjalanan sejarah pencarian
model system politik dan pemerintahan yang demokratis bagi
Indonesia pasca rezim otoriter. Reformasi adalah upaya penataan
kembali berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari bidang
politik, ekonomi, hukum dan social. Riswanda Imawan (2004)
mengatakan tujuan utama gerakan reformasi tahun 1998 adalah
meningkatkan demokratisasi kehidupan politik dan perbaikan
hubungan politik. Oleh karena itu, saah satu agenda utama reformasi
adalah mengadakan amandemen terhadap UUD 1945unutk
meningkatkan demokratisasi hubungan politik antar penyelenggara
negara dengan rakyat. Hal senada juga dilakukan unutk menciptakan
distribution of power yang lebih efektif antara lebaga eksekutif dan
lebaga legislative, maupun antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Perubahan ini diharapkan akan melahirkan
mekanisme check and balance dalam proses politik.
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w

w
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Amandemen UUD 1945 telah menghasilkan system
pemerintahan baru yaitu system presidensial. Dalam system ini, badan
eksekutif dan lagislatif memiliki kedudukan yang independent. Kedua
badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti pada system
pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Dalam system presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala
negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam system ini
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).
Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena berkedudukan
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Sebenarnya, system presidensil, bukan sama sekali hal baru
dalam system pemerintahan Indonesia. UUD tahun 1945 pada
awalnya menaganut system presidensil. Atas dasar itu, sukarno
membentuk cabinet pertamanya pada tanggal 2 september tahun 1945.
Akan tetapi dua bulan setelahnya, Soekarno mengeluarkan maklumat
nomor. X tanggal 14 nopember tahun 1945 yang salah satunya berisi
tentang perubahan system pemerintahan dari presidensial ke
parlementer. Dimana dalam maklumat tersebut disebutkan. “Menteri
bertanggung jawab kepada komite nasional pusat dan pemimpin
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cabinet disebut perdana Menteri.” Komite Nasional pusat adalah
Lembaga yang dibentuk untuk menginisasiasi terbentuknya Majjelis
Permusywaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Jimli
Asshidiqie,2008).
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Perubahan Sistem pemerintahan kembali terjadi setelah
Soekarno patahun 1959 mengeluarkan dekrit yang isinya adalah
pembubaran parlemen dan pemberlakuakn Kembali UUD 1945.
Soekarno Juga mengambil alih pemerintahan dan menetapkan
demokrasi terpimpin. Dalam periode kepemimpinan soekarno ini
(19459-1966) nuansa pemerintahan presidensil lebih kental. Model
pemerintahan yang lebih presidensil juga dilankan oleh Soeharto pada
masa pemerintahnnya (1966-1998). Disini keuasaan yang lebih besar
berada pada eksekutif, meski corak perintahan parlementer juga masih
terlibat dengan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan
presiden juga bertanggung jawab kepada MPR (Rumokoy; Nasution,
2006).
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Pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, keduanya
menjalankan model system pemerintahan quasi Presidensial. Hal ini
dimungkinkan, karena keduanya memiliki kendali penuh terhadap
MPR dan DPR. Baik Soekarno maupun Soeharto memiliki dukungan
penuh dari Lembaga legislative. Hal ini membuat model pemerintahan
presidensil yang dijalankannya bisa berjalan dengan lancer.
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Pada masa reformasi, terjadi perubahan konteks politik yang
drastic. Pasca reformasi bermunculan kekuatan politik baru, yang
merupakan diaspora dari kekuatan politik lama. Kekuatan-kekuatan
politik yang ada terus terkonsolidasi hingga kemudian mengerucut
pada terbentuknya parta-partai politik. Partai-partai politik pemenang
pemilu inilah yang mengisi parlemen dengan wajah-wajah baru dan
menjadikan konstalasi politik diparlemen juga menjadi sebuah peta
kekuatan politik baru.
Ketika system presidensil murni dilaksanakan sebagai
implementasi dari amandemen UUD 1945, kurang yang menyadari
bahwa fragmentasi yang besar pada kekuatan politik nasional akan
berimbas pada efektifitas pemerintahan presidensil. Hal ini baru
dirasakan ketika SBY sebagai presiden terpilih pada saat itu akan
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mengumumkan kabinetnya. SBY yang dicalonkan oleh partai kecil
dan memiliki suara minoritas di DPR harus menghadapi kenyataan
bahwa dia harus membangun koalisi dan mengakomodasi kepentingan
partai lain dikabinetnya. Hal ini tentu saja menggangu agenda politik
yang awalnya telah direncanakan. Kenyataan ini berakhir pada kondisi
dimana hamper seluruh posisi dalam kabinet harus di berikan kepada
partai koalisi sebagai imbas dari bargaining politik unutk
mengamankan berbagai kebijakannya.
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Hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Joko
Widodo (2014-2019), Pemerintahan Jokowi Juga tersandera oleh
kepentingan partai-partai di DPR. Jokowi harus merelakan sebagain
kursi kabinetnya diisi oleh para politi dari partai yang menjadi
kolaisinya di DPR. Semakin berkembang jumlah koalisinya, maka
semakin banyak juga jatah Menteri yang harus dia berikan pada partai
politik. Hal ini harus dilakukan karena PDIP sebagai pengusung utama
Jokowi bukanlah merupakan partai mayoritas di DPR. Sehingga unutk
mengamankan kebijakan-kebijakan Jokowi, dia harus mebangun
koalisi dengan partai-partai lainnya yang ada di DPR.

SISTEM KEPARTAIAN INDONESIAN PASCA REFORMASI

w

w

w

Pasca lengsernya Orde baru, keran demokrratisasi terbuka
selebar-lebarnya. Yang paling menonjol adalah kebebasan membentuk
dan mendirikan partai politik sehingga pada masa ini, partai politik
bermunculan bak jamur di musin hujan. Era ini juga mengakhiri era
system kepartaian yang bercorak hegemonic yang dibangun oleh orde
baru.
Berakhirnya era system kepartaian hegemonic, digantikan
dengan lahirnya system kepartaian yang bercorak moderate pluralism.
System kepartaian ini ditandai dengan berkembangnya jumlah partai
yang ada diparlemen. Giovanni sartori mengatakan bahwa dalam
system kepartaian moderate pluralism, ada lima atau lebih partai
politik dalam system kepartaian yang memiliki kekuatan yang hampir
merata. System kepartaian dengan model ini seharusnya didukung
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oleh polarisasi ideologi yang kuat sehingga memudahkan partai politik
untuk bekerjasama ataupun membangun koalisi.

id

Pasca pemilu legislatif tahun 2014, tercatat 10 partai berhasil
mendapatkan kusi di parlemen dengan rentang perolehan kursi antara
5,26% hingga 18,95%. Pemegang kursi terbanyak adalah Partai
Indonesia Perjuangan dengan Jumlah kursi 109 (18,95) sedangkan
pemnang kursi terkecil adalah partai Hati Nurani Rakyat dengan 36
kursi (5,26 %) melihat Variasi perolehan kursi ini, maka tidak ada satu
partaipun yang akan mampu mendorng kepentinganya tanpa harus
berkoalosi dengan partai lain. Dari dari situ pula tergambar bahwa
partai tidak mungkin melakukan koalisi minimal. Partai harus
berkoalisi dengan beberapa partai intuk mendapatkan suara mayoritas
diparlemen.
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Pada kondisi seperti yang dikemukakan diatas, dengan
lemahnya polarisasi ideologi dalam konteks politik nasional, maka
yang menjadi motivasi dalam berkoalisi tentulah adalah hal-hal yang
pragmatis. Dan salah satu yang paling memungkinkan dan mudah
untuk ditawarkan dalam upaya untuk membangun koalisi adalah akses
pengelolaan sumberdaya dibawah kementerian.

w

w

HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM DALAM
SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA

w

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menggunakan sistem
pembagian kekuasaan. Berbeda dengan mekanisme pemisahan
kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan
negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif,
eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.Hal ini membawa
konsekuensi bahwa dian
tara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau
kerjasama.Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh
banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.Sistem pembagian
kekuasaan di negara Republik Indonesia jelas dipengaruhi oleh ajaran
Trias Politica yang bertujuan untuk memberantas tindakan sewenangwenang penguasa dan untuk menjamin kebebasan rakyat.
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Dalam merumuskan trias polica, baik Montesqieu maupun john
lock mendasarkan keyakinannya nehawa negara adalah masyarakat
hukum yang disusun atas dasar kontrak antara seluruh individu
sebagai pemegang tertinggi kekuasaan. Kekuasaan tersebut kemudian
didistribusikan dalam bentuk kekuasaan legislative, eksekutif dan
yudikatif. Pembagian kekuasaan menjadikan adanya legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif adalah badan
atau lembaga yang berwenang untuk membuat Undang-Undang dan
sebagai kontrol terhadap pemerintahan atau eksekutif, sedangkan
Eksekutif atau Presiden adalah lembaga yang berwenang untuk
menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya tersebut maka antara
pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama,
apalagi di Indonesia memegang prinsip Pembagian Kekuasaan. Dalam
hal ini, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.

w

w
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Hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara
lainnya yang diikat dengan prinsip cheks and balances, dimana
lembaga-lembaga negara tersebut diakui sederajat tetapi tetapi saling
mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme
hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam
melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan
dalam menafsirkan amanat UUD. Dengan dihapuskannya penjelasan
UUD, bisa jadi lembaga-lembaga negara menafsirkan sendiri UUD
dengan seenaknya sesuai dengan kepentingan kelembagaannya.

w

Dalam konstitusi pra-amandemen negara ini, kedaulatan negara
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR
sebagai lembaga tertinggi negara. Dari MPR inilah, kedaulatan rakyat
dibagi secara vertikal ke lembaga tinggi negara dibawahnya. Prinsip
yang dianut adalah pembagian kekuasaan (division or distribution of
power).
Akan tetapi dalam konstitusi pasca-amandemen, kedaulatan
rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara
memisahkannya (Separation of Power) menjadi kekuasaan-kekuasaan
yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang
sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip
checks and balances (saling imbang dan saling awas).
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Posisi antara legislatif (MPR/DPR) dan eksekutif (Presiden/
Wakil Presiden) dalam konstitusi pasca-amandemen adalah sejajar.
Berbeda dengan konstitusi pra-amandemen, legislatif (MPR) berada
diatas ekeskutif (Presiden), walau pada kenyataannya eksekutiflah
yang sebenarnya berada diatas dan mengendalikan legislatif. Posisi
yang sejajar dalam konstitusi pasca-amandemen juga menimbulkan
hubungan baru antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif,
berbeda dengan hubungan antar-keduanya dalam konstitusi praamandemen.
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id

Dari studi singkat terhadap kontitusi (UUD 1945), ditemukan
beberapa bentuk hubungan antara legislatif dan eksekutif tersebut
misalnya dalam bidang, pertama, kekuasaan legislasi (membuat
undang-undang). Terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.” Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.”

w

w

w
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Kedua pasal ini mensuratkan adanya pengurangan kekuasaan
legislasi Presiden. Presiden dikembalikan ke posisi sebagai pelaksana
undang-undang, bukan pembentuk undang-undang dan DPR sebagai
lembaga pembuat undang-undang. Posisi DPR sebagai pembuat
undang-undang ini semakin diperkuat oleh konstitusi dengan Pasal 20
ayat (5): “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.” Pada bidang kekuasaan legislasi, pemisahaan
kekuasaan (Separation of Power) dalam konstitusi pasca-amandemen
(UUD 1945) telah diakomodir.
Kedua, kekuasaan administratif dan kelembagaan. Terdapat
dalam Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti
telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
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perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Dan Pasal 7C “Presiden
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan
Rakyat.”
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Posisi Presiden/Wakil Presiden dikontrol oleh DPR melalui
mekanisme pemakzulan (impeachment process) serta posisi DPR
sama kuat dengan Presiden, karena Presiden tidak dapat
membubarkan DPR. Sepertinya pada bidang kekuasaan ini, kekuasaan
DPR lebih besar dari Presiden, karena DPR bisa mengkontrol Presiden
lewat mekanisme pemakzulan. Prinsip saling awas (checks) bersifat
searah dan cenderung legislative heavy. Lalu bagaimana bentuk
kontrol Presiden terhadap DPR? sejauh ini penulis tidak menemukan
pasal dalam kontitusi pasca-amandemen (UUD
1945) yang
menyebutkan kontrol Presiden terhadap DPR. Pasal pemakzulan
menurut hipotesa penulis dilandasi pada aksi sejarah Orde Baru yang
memberikan kewenangan sangat besar pada Presiden. Jadi Pasal ini
bisa disebut “pasal egois”.
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Ketiga, kekuasaan militer dan diplomatik. Terdapat dalam Pasal
11 ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain.” Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dan
Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ayat (3)
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Presiden hanya memperhatikan pertimbangan DPR apabila
mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara
lain. Kata memperhatikan disini berarti bukan sebuah keharusan. Kata
“memperhatikan” adalah sebuah bentuk saling imbang (balances)
antara DPR (legislatif) dengan Presiden (eksekutif).
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Keempat, kekuasaan yudikatif. Terdapat dalam Pasal 14 ayat
(2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal ini jelas mensuratkan
adanya prinsip saling imbang (balances) antara DPR dengan Presiden.

MASALAH
DISHARMONI
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

HUBUNGAN

ANTARA
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Peluang munculnya hubungan yang tidak harmonis antara
badan legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial yang dianut
Indonesia sangat besar, yang dalam hal ini adalah munculnya sekat
yang tidak terjembatani antar dua lembaga itu. Kondisi ini hadir
utamanya disebabkan adanya kecenderungan “separation of power”
yang memungkinkan minimnya aktivitas konsultasi diantara kedua
lembaga tersebut dalam menyusun cetak biru dan garis besar
kebijakan yang nantinya akan disepakati bersama
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Dengan adanya fenomena dual legitimacy,masing-masing
lembaga merasa sebagai pilihan rakyat,baik legislatif maupu eksekutif
sama-sama merasa berhak untuk menentukan arah kebijakan nasional.
Ancaman disintegratif akan semakin kuat manakala badan legislatif
berbeda prientasinya dengan eksekutif .

w

w

w

Dampak dari adanya persoalan disharmoni hubungan legislatif
dan eksekutif yang terutama adalah munculnya sebuah pola hubungan
yang terlalu politis dalam lingkup pemerintahan yang substansif dapat
mengganggu proses pembuatan kebijakan yang sehat. Hal ini dipicu
oleh Posis masing-masing yang merasa mendapatkan legitimasi dari
rakyat karena keduanya dipilih oleh rakyat ditambah lagi keduanya
memiliki kepentingan yang berda atau persepektif yang berbeda dalam
memandang sebuah kebijakan.
Kondisi ini lebih lanjut semakin diperparah dengan tidak
adanya kerangka kebijakan nasional yang bisa dijadikan sebagai acuan
baik oleh legislative maupun eksekutif. Baik eksekutif maupun
legislative merasa punya solusi masing-masing terhadap permasalah
yang sedang dihadapi. Ketidakhadiran kerangka kebijakan nasional
inilah yang membuat baik DPR maupun presiden merasa bebas
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menafsirkan arah kebijakan negara, sehingga dalam perjalannya sering
dihadapkan pada masalah perbedaan pandangan mengenai sebuah
ihwal masalah.

KESIMPULAN

w

SARAN

w

w
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1. Masalah utama yang dihadapi oleh system presidensial di
Indonesia adalah system kepartaian yang bersiifat multi partai
dengan corak moderate pluralism. Hal ini menjadikan sulitnya
membentuk pemerintahan yang stabil tanpa mengembangkan
koalisi di DPR. Hal ini mendorong tingginya transaksi politik
antara partai politik, pemerintah dan DPR.
2. Masalah selanjutnya yang dihadapi adalah disharmoni antara
Lembaga yang dipicu oleh dual legitimate dimana baik Lembaga
kepresidenan mamupun DPR sama-sama merasa mendapatkan
legitimasi dari rakyat yang memungkinkan munculnya arogansi
antar Lembaga yang berujung pada lemahnya koordinasi antara
legislative dan eksekutif.
3. Masalah yang ketiga adalah tidak adanya kerangka acuan
kebijakan nasional yang bisa mereduksi perbedaan penafsiran
antara legislative dan eksekutif terkait malsalah kebijakan
nasional.

1. Diperlukan adanya upaya integrasi politik antar partai politik agar
polarisasi politik tidak terlalu besar. Hal ini mutlak dibutuhkan
untk mendorong lahirnya pemerintahan eksekutif yang memiliki
dukungan legislative kuat dan meminimalisis politik transaksional
antara eksekutif-legislatif. Salah satu cara untuk mendorong
langkah ini adalah dengan melaksanakan pemilihan umum
legislative dan presiden secara bersamaan.
2. Diperlukan adanya kerangka kebijakan nasional yang bisa
dijadikan acuan bagi eksekutif dan legislative dalam menyusun
kebijakan nasional.
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SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT UUD NRI 1945
Oleh : Zulkifli Aspan

PENGANTAR

w
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Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merumuskan:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu emerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

w

UUD NRI 1945 lebih lanjut mengatur tentang Bab III
Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III ini mengatur tentang
Presiden dan Wakil Presiden, baik kekuasaannya, pencalonan dan
proses
pemilihannya
serta
pemberhentian
dan
mengisi
kekosongannya, juga sumpahnya. Bab V Kementerian Negara, serta
Bab VI Pemerintahan Daerah. Dalam praktik pelaksanaannya,
disamping Kementerian Negara, juga dibentuk Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK), serta lembaga pemerintahan lain yang
termasuk di dalam Lembaga Lembaga Non Struktural (ada juga yang
menyebutnya Lembaga-Lembaga Kuasi Negara) baik yang dibentuk
dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan
lainnya.
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Tentang Bab VI Pemerintahan Negara sesungguhnya telah
sering menjadi objek kajian. Akan tetapi dalam kaitannya dengan
pemerintahan di tingkat nasional (pemerintah pusat) belum banyak
mendapatkan perhatian. Dari uraian diatas, terlihat betapa luasnya
cakupan atas kajian pemerintahan negara. Pertama adalah kajian atas
Sistem Pemerintahan Negara, khususnya sesuai dengan UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945.
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Kemudian menyangkut Lembaga Kepresidenan (Presiden dan
Wakil Presiden), baik yang menyangkut Pemilihan, Pergantian,
Pemangkuan Sementara, Kekuasaan Presiden, Pemberhentian
Presiden, Kekuasan Presiden, Pendukung Presiden, Hubungan
Presiden dengan Lembaga Negara lain, serta hal hal lain yang terkait
dengan Lembaga Kepresidenan. Demikian pula yang terkait dengan
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, akan
mencakup kajian menyeluruh tentang Kementerian Negara serta
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Termasuk bidang
tugas masing masing serta koordinasi dengan keterkaitannya. Bahkan
juga tentang Birokrasi Pemerintahan, serta Aparatur Sipil Negara
(ASN).

w

w

w

Jumlah Lembaga-Lembaga Non Struktural menunjukkan
kecenderungan yang bertambah setiap masa pemerintahan.
Pembentukannya berdasar undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya. Peran dan fungsinya seringkali tumpang tindih
dengan lembaga pemerintah yang struktural. Oleh karena diperlukan
adanya kajian yang menyeluruh bersama unsur pemerintahan negara
lainya. Bahkan juga dengan lembaga negara lain.
Dari uraian diatas, terdapat empat kelompok bahasan, yakni :
A. Sistem Pemerintahan Negara;
B. Lembaga Kepresidenan
C. Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Struktural
D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Kerangka NKRI.
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Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan
presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik
yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan
terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam
sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan
tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun
masih ada cara lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden
dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu
dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD
1945.
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Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah
sebagai berikut ;
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1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan eksekutif presdien diangkat berdasarkan demokrasi
rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan
memberhentikan para menteri.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
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Konsistensi sistem pemerintahan presidensial. Perpaduan antara
sistem presidensil dan praktik multipartai (loyalitas ganda)
melemahkan Presiden. Presidensil citarasa multipartai.
Kapan negara bertindak sebagai; regulator, umpire, entrepreneur,
itu harus disebutkan secara tegas dalam UUD 1945.
Revitalisasi doktrin “kekuasaan pemerintah negara berpusat di
Presiden”, sementara pada beberapa kasus, ada beberapa “ruang”
yang tidak bisa diatur/diintervensi/didikte Presiden, baik sebagai
head of state, maupun head of executive.
Hubungan lembaga-lembaga di luar UUD 1945, di luar kekuasaan
eksekutif; BI, BPK, MK, MA, KY, dll, dengan kekuasaan
eksekutif yang “dipegang oleh Presiden”.
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w

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
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LEMBAGA KEPRESIDENAN
Penggabungan Setneg, Sekkab, dan KSP kedalam satu lembaga
bernama “Lembaga Kepresidenan” dalam Undang-Undang Lembaga
Kepresidenan untuk memperlancar tugas-tugas Pemerintahan.

KEMENTERIAN NEGARA, LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON
STRUKTURAL
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1) Kementerian Negara:
 Postur kementerian terlalu „gemuk‟, utamanya pada pada
auxiliary ministry. Ketidakjelasannya pada jumlah dan
bidang.
 Pembentukan Kementerian harus selaras dengan kebutuhan,
utamanya yang prioritas, karena beberapa urusan bisa
diselesaikan oleh Daerah.
 Irisan kepentigan menteri dari unsur Parpol dengan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.
2) Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3) Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPnS);
 LPnS yang bisa membuat aturan sendiri sebagai kewenangan
atributif dari UU/UUD 1945; tapi bisa menimbulkan konflik
norma, abuse of power, dll, contoh misal PKPU.
 Perlu kodifikasi regulasi yang mengatur keberadaan LPnS;
badannya, kewenangannya, khususnya terkait dengan
kepentingan kekuasaan pemerintahan negara.
 LPnS yang ada terlalu gemuk, sehingga menimbulkan konflik
kewenangan, pemborosan anggaran, maupun yang sama
sekali tidak urgen untuk dibentuk.
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HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM KERANGKA NKRI
1) Kewenangan;
 Lemahnya peran DPD dalam memperjuangkan aspirasi
daerah; hubungan antara UU Pemda dengan UU MD3,
khususnya menyangkut fungsi dan tugas DPD.
UU No 23 Tahun 2014 semi-sentralistik, kalau masalah
penyalahgunaan wewenang elit daerah sebagai alasan pusat
menarik sebagian kewenangan daerah, maka itu mendistorsi
hakikat Otoda. Seyogyanya kewenangan itu tetap melekat di
daerah, dan menjadi tanggungjawab Pusat untuk membina,
mengawal agar kewenangan itu tidak disalahgunakan. .



Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
perlu di revitalisasi, bukan sebagai “status politik yang
mewakili warna politik” sebagaimana praktik an sich.



Evaluasi Otoda Asimetris di Aceh, Jogja dan Papua, tidak ada
perubahan signifikan dari kebijakan asimetris itu.
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Lemahnya daya tawar daerah di Pusat soal perimbangan
keuangan; DAU-DAK, hibah. Ukurannya selalu dilihat dari
“loby” yang dilakukan Daerah ke Pusat.
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w
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2) Keuangan
 Keuangan daerah merupakan “hak” bagi daerah.
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IRONI SISTEM PRESIDENSIALISME

Oleh : Rahmad M. Arsyad
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Sistem ketatanegaraan kita hari ini masih menyisakan satu
persoalan besar terkait kenekatan untuk mengawinkan Sistem
Presidensialisme di satu sisi dan menerapkan sistem multipartai di sisi
yang lain. Hasil Penelitian Scout Mainwaring (1993) menemukan
bahwa, mayoritas negara dengan demokrasi yang stabil menerapkan
sistem pemerintahan parlementer (parlementerisme). Dan dari 31
negara demokratis dan stabil yang diteliti, hanya empat negara yang
menerapkan presidensialisme, sisanya menerapkan parlementerisme.
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Kesimpulan riset Maiwaring menemukan bahwa terdapat
ketidakcocokan antara sistem presidensialisme dan sistem multipartai
dan hal tersebut bisa mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan
yang dipilih secara demokratis.
Ketidakcocokan tersebut dikhawatirkan bisa berakibat pada:

w

w

w

Pertama, presidensialisme multipartai seperti di Indonesia
dikhawatirkan menimbulkan kebuntuan saat pengambilan keputusan,
meskipun kasus kebuntuan anggaran Amerika Serikat hingga Oktober
2013 sebenarnya merupakan anomali presidensialisme dua partai.
Risiko kebuntuan bisa jadi lebih besar di Indonesia, mengingat
banyaknya partai politik di DPR dan adanya dua kutub koalisi yang
belum menunjukkan kondisi polarisasi yang mereda.
Kedua, kombinasi presidensialisme multipartai menjadi
kompleks karena kesulitan koalisi antarparpol. Masih dalam ingatan
kisruh antarparpol beberapa tahun lalu yang tergabung dalam
sekretariat gabungan koalisi memberi pelajaran bahwa tidak
selamanya partai setuju dengan kebijakan pemerintahan koalisi.
Sistem pemerintahan presidensial sendiri sering dianggap oleh
sebagian peneliti politik memiliki masalah bawaan. Linz (1990; 1994)
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menyebutnya sebagai “the perils of presidentialism.” Karakteristik
dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan
legislatif (executive is not dependent on legislative) dan baik presiden
(kepala eksekutif) maupun anggota legislatif sama-sama dipilih
langsung rakyat.
Masalah bawaan itu ada tiga. Pertama, dual legitimacy. Karena
sama-sama dipilih rakyat maka baik presiden maupun legislatif
memiliki legitimasi yang sama kuat. Anggota legislatif misalnya tidak
dapat mengklaim sebagai lebih mewakili rakyat dibanding presiden.
Bila ada konflik diantara kedua lembaga ini, maka kemungkinan yang
terjadi adalah kebuntuan.
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Kedua, rigidity. Baik legislatif maupun presiden memiliki masa
jabatan yang tetap. Kecuali karena alasan-‐alasan seperti kriminal atau
penghianatan terhadap konstitusi, seorang presiden tidak dapat
dijatuhkan ditengah jalan. Maka bila ada ketidakpuasan terhadap
presiden misalnya tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga
berakhirnya masa jabatan presiden.
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w
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Ketiga, majoritarian tendency. Ketika seorang presiden
memiliki kecenderungan mengabaikan legislatif (imperial president)
atau ketika presiden merasa menghadapi legislatif yang tidak
bersahabat (legislatif dikuasai oposisi atau divided government), maka
dia dapat atau akan mencari celah-celah konstitusional dan politik
untuk memperluas kekuasaannya. Ini dapat berujung pada makin
lemahnya legislatif dan rejim politik menjadi otoritarian. Salah satu
alasan inilah yang membuat para ahli seperti Linz beranggapan bahwa
sistem presidensial lebih rawan mengalami kejatuhan demokrasi
(democratic breakdown).
Masalah dalam sistem presidensial menjadi lebih buruk ketika
ia digabungkan dengan sistem multipartai seperti yang diteliti oleh
Mainwaring, 1993; Shugart & Carey, 1992; Stepan & Skach, 1994.
Dalam sistem presidensial multipartai, presiden yang terpilih
cenderung akan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif.
Banyaknya partai yang ikut pemilu (termasuk partai presiden)
membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu
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secara mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan presiden
di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu.
Dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas
legislatif diperoleh melalui koalisi. Namun, karena presiden tidak
tergantung pada legislatif, insentif untuk membentuk koalisi tidaklah
sebesar sistem parlementer. Presiden tetap dapat membentuk
pemerintahan tanpa melibatkan parta‐partai di legislatif. Ini berarti dia
sangat mungkin berhadapan dengan legislatif yang memusuhinya.
Hasilnya adalah hubungan eksekutif-legislatif yang terus menerus
tegang dan konflik yang berujung pada kebuntuan (deadlock).
Dampaknya adalah pemerintahan sulit memiliki kinerja yang baik.
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Lantas apakah sistem presidensialisme tidak memiliki peluang
atau tidak bisa dikuatkan untuk dijadikan sistem bernegara dalam
sebuah negara modern?

pr

PELUANG SISTEM PRESIDENSIALISME

w

w

w
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Peluang penerapan sistem Presaidensialisme bisa kita rujuk
dengan melihat hasil penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap
mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam
salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164)
menyatakan: “… all evidence indicates the functioning of presidential
systems is greatly enhanced when the president is provided with a
majority or near-‐majority in the legislature.” Dengan kata lain,
memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya
dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang
Presiden. Dukungan yang memadai itu dimaknai secara operasional
sebagai dukungan mayoritas (50 persen lebih) atau hampir mayoritas
(mendekati 50) persen. Bila seorang presiden memiliki dukungan
kurang dari ambang batas tersebut, maka sulit bagi seorang presiden
untuk menjalankan agend‐agenda pemerintahannya. Akibat
selanjutnya adalah kurang atau tidak berfungsinya sistem presidensial,
atau lebih buruk lagi bisa berujung pada kegagalan pemerintahan.
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Sebuah pertanyaan yang kemudian diajukan dan menjadi salah
satu perhatian utama para ahli yang melakukan penelitian di bidang ini
adalah pada pertanyaan bagaimana membuat presiden memiliki
dukungan yang memadai di lembaga legislate?.hal tersebut bisa
dicapai bila sistem multipartai dilegislatif disederhanakan atau
memberikan kemungkinan tersedianya koalisi partai yang cukup
untuk mendukung kebijakan‐kebijakan presiden. Maka salah satu hal
yang harus diupayakan adalah merawat hubungan antara sistem
pemilu dengan sistem kepartaian.
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Pembahasan ini menjadi penting karena memang sejak lama
sudah ada tinjauan terkenal dari Maurice Duverger (1954) yang
menyatakan bahwa ada hubungan antara sistem pemilihan umum
dengan sistem kepartaian. Sistem pemilu plurality cenderung
menghasilkan sistem dua partai, sedangkan sistem pemilu
proporsional cenderung menghasilkan sistem multipartai.

w
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Para peneliti sistem presidensial multipartai memperluas
cakupan aspek Duverger laws sebagai sistem pemilu secara umum.
Dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengelola akses kepada
kompetisi elektoral, sistem pemilu mencakup aspek‐aspek seperti
formula elektoral, ambang batas, district magnitude, waktu
pelaksanaan pemilu (serentak atau tidak), dan sebagainya
(Morgenstern and Vazquez-‐D‟elia, 2007).

w

w

Meskipun hasil penelitian memiliki variasi yang cukup banyak
terutama dalam berbagai detail dari aspek-aspek pemilu tersebut,
penelitian mengenai hubungan antara sistem pemilu dan sistem
kepartaian di banyak negara, utamanya Amerika Latin dapat diringkas
kedalam pernyataan Jones (1995: 158) bahwa: “the timing of the
executive and legislative elections along with the formula employed to
select the executive were demonstrated to be the two most important
factors in terms of their impact on the tendency to provide the
executive with a legislative majority.”
Ketika pilihan sistem pemilu legislatif menggunakan sistem
proporsional, ada dua aspek utama dari sistem pemilu yang harus
diperhitungkan bila ingin melakukan penyederhanaan sistem
kepartaian atau tersedianya dukungan politik yang memadai bagi
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seorang presiden. Pertama, waktu pelaksanaan pemilu legislative dan
eksekutif (presiden). Ada dua variannya di sini: pelaksanaan secara
terpisah dan pelaksanaan secara serentak. Kedua, formula elektoral
untuk pemilihan presiden. Juga ada dua variannya: plurality dan
majority runoff. Dalam formula plurality, pemilu presiden
berlangsung hanya satu putaran. Siapapun yang memperoleh suara
terbanyak dialah yang menjadi pemenang. Dalam majority runoff
seorang calon presiden harus memenangkan minimal 50 persen lebih
untuk menjadi pemenang. Bila tidak terdapat pemenang, maka
diadakan putaran kedua yang diikuti oleh ranking pertama dan kedua
dari putaran pertama. Sistem majority runoff ini adalah sistem yang
digunakan untuk pemilihan presiden di Indonesia hingga saat ini.
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Atas dasar temuan seperti ini, Jones dan banyak peneliti lain,
terutama di Amerika Latin menyarankan agar sistem pemilu legislatif
dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah
mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR
dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan
pemenang pemilu presidennya.
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Sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan
sedikit kandidat presiden (Duverger, 1954). Ketika pemilu presiden
para pendukung kandidat dalam sistem ini cenderung mengabaikan
para kandidat yang tidak kompetitif (non-‐viable) supaya mereka
dapat fokus pada dua kandidat teratas. Hal ini mendorong proses
koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran
pemilihan. Partai yang mestinya mengajukan calon sendiri namun
calonnya kurang kompetitif cenderung akan mendrop calonnya dan
memilih satu di antara dua calon paling kompetitif dengan harapan
akan mendapatkan konsesi politik pasca pemilu presiden.
Namun, bila dilaksanakan terpisah dengan pemilu legislatif,
maka partai‐partai dalam pemilu legislatif belum perlu memikirkan
pengaruh pemilu presiden tersebut. Dampak “reduktif” dari sistem
plurality menjadi tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di
legislatif, dengan asumsi pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem
proporsional.
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Mekanisme plurality ini berpengaruh terhadap partai-partai
ketika dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai‐partai
cenderung akan mencalonkan salah satu dari dua kandidat paling
kompetitif, dan berujung pada mengumpulnya dukungan partai‐partai
legislatif pada dua kandidat tersebut. Ketika salah satu dari kandidat
itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan terhadap presiden
tersebut di legislatif cenderung akan mayoritas atau mendekati
mayoritas. Dengan demikian gabungan sistem pemilu presiden
plurality yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif adalah
yang paling mungkin membantu penguatan sistem presidensial
multipartai.
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Sistem pemilu presiden dengan majority runoff, di sisi lain,
cenderung memiliki dampak “inflationary” terhadap jumlah partai,
sekalipun dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai dan
kandidat yang berkompetisi dalam sistem ini lebih terfokus pada
bagaimana maju ke putaran kedua. Selama tidak ada kandidat yang
sangat dominan maka seorang kandidat yang memperoleh minimal
sepertiga dari suara punya kemungkinan untuk maju ke putaran kedua.
Maka minimal akan ada tiga kandidat dalam sistem semacam ini
(Cox, 1997; Shugart and Carey, 1992; Reed, 2001). Dalam sistem
multipartai maka partai-‐partai politik peserta pemilu legislatif, bila
dilaksanakan serentak dengan pemilu presiden, cenderung akan
mengajukan calon presiden mereka masing-‐masing. Itulah sebabnya
sistem ini dianggap cenderung tidak dapat membantu penguatan
sistem presidensial multipartai, karena dampaknya cenderung akan
menjadikan sistem kepartaian legislatif makin terfragmentasi
(Mainwaring, 1990).
Kesimpulan umum yang didukung oleh banyak peneliti ini
mendapatkan kritikan dan modifikasi dari para peneliti selanjutnya.
Kritik dan modifikasi tersebut dalam skala tertentu sebetulnya saling
melengkapi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan menurut para
peneliti lainnya adalah jumlah kandidat presiden yang bertarung.
Penerapan pemilu serentak tak akan mengurangi tingginya
tingkat multipartai bila kandidat presiden yang bertarung jumlahnya
banyak. Dengan mengutip Golder (2006), Hicken and Stoll (2008:
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1109-‐1110) misalnya menyatakan bahwa “… proximate elections
only have a reductive effect on the legislative party system when there
are few viable presidential candidates; with a large number of
candidates, they conversely have an inflationary effect.” Mendekatkan
waktu atau membuat serentak waktu pelaksanaan pemilu legislatif dan
pemilu presiden dalam sistem presidensial multipartai memiliki
dampak penyederhanaan terhadap sistem kepartaian bila jumlah
kandidat presidennya yang kompetitif (viable) hanya beberapa saja.
Bila banyak kandidat presiden yang bertarung, maka dampak pemilu
serentak justru membuat sistem kepartaian makin terfragmentasi.
Pernyataan ini didukung juga oleh hasil-‐hasil penelitian empirik dari
banyak peneliti lainnya seperti Amorim Neto and Cox (1997), Cox
(1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich
(2003).
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Jones sendiri, dalam penelitiannya setelah 1995 itu juga melihat
pentingnya jumlah kandidat presiden dalam hubungannya dengan
efektifitas sistem presidensial.
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Bila sistem pemilu, baik dari segi formula elektoral maupun
dari segi waktu pelaksanaannya diperkirakan tidak terlalu punya
pengaruh terhadap penyederhanaan sistem kepartaian, dan karenanya
terhadap penguatan sistem presidensial multipartai, apakah itu berarti
sistem presidensial Indonesia rawan dengan kegagalan sistem
pemerintahan dan bahkan kegagalan demokrasi?

w

Jadi jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Pertama
penyederhanaan sistem kepartaian adalah salah satu aspek saja dari
penguatan sistem presidensial. Penyederhanaan sistem kepartaian
legislatif itu sendiri bukanlah tujuan utama tapi merupakan jalan untuk
mengatasi kemungkinan lemahnya dukungan politik bagi
eksekutif/presiden ketika menjalankan pemerintahan.
Pertanyaan pokoknya sebetulnya adalah bagaimana membuat
dukungan politik itu tersedia di lembaga legislatif yang multipartai.
Logikanya adalah dukungan politik mayoritas atau hampir mayoritas
dalam sistem multipartai dapat dicapai apabila terjadi koalisi antar
partai untuk mendukung presiden dan kebijakan-‐kebijakannya.
Terjadinya koalisi antar partai dalam legislatif ditentukan tidak semata
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oleh sistem pemilu. Ada banyak faktor non institusional dan
institusional lain yang berpengaruh. Salah satu faktornya adalah
adanya “coalitional president” (presiden yang memiliki
kecenderungan membentuk koalisi) yang dikombinasi dengan
tersedianya berbagai otoritas konstitutional dan politik bagi presiden
(executive toolbox) yang dapat digunakan sebagai alat/komoditas agar
partai-‐partai bersedia menjadi bagian dari koalisi presiden (Raile
et.al, 2011; Power and Taylor, 2011).
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Manakala pembelahan ideologis antar partai di lembaga
legislatif tidak ekstrim maka akan tersedia elit‐elit politik, termasuk
dalam hal ini anggota legislatif/partai, yang memiliki keinginan dan
semangat kompromi yang cukup tinggi. Kombinasi kedua hal ini
(coalitional president dan elit‐elit politik/anggota legislatif yang
bersedia melakukan kompromi) membuat koalisi dalam sistem
presidensial multipartai sebagai hal yang sangat mungkin, baik koalisi
yang sifatnya relatif permanen (satu periode) maupun adhoc (per
isu/kebijakan).
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Selain koalisi presiden, hubungan antara presiden dengan
lembaga legislatif juga dipengaruhi oleh kekuasaan konstitusional
yang dimiliki presiden dan legislatif. Sekalipun memiliki berbagai
variasi, umumnya kekuasaan konstitusional presiden dan legislatif
seimbang atau sama kuat. Dengan demikian, logikanya sangat
mungkin kedua lembaga ini tidak mau bekerja sama atau akan
mengalami jalan buntu bila terjadi konflik atau perbedaan kepentingan
yang besar. Namun, kekuasaan konstitusional ini dalam
pelaksanaannya juga terkait dengan bagaimana kerangka hukum (legal
framework) yang mengatur relasi sehari-‐hari kedua lembaga tersebut.
Bila ada mekanisme yang dapat memaksa atau memberi insentif bagi
kerjasama legislatif dan presiden maka kebuntuan hubungan presiden
dan legislatif dalam sistem presidensial multipartai dapat dihindari
atau dikurangi. Hal lain yang juga dapat berpengaruh adalah kapasitas
kelembagaan legislatif maupun eksekutif.
Patut digarisbawahi bahwa kekuasaan konstitusional yang besar
namun tidak dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai
akan membuat kekuasaan tersebut menjadi tidak fungsional. Negara196
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negara yang baru mengalami demokratisasi, seperti banyak negara
yang mengadopsi sistem presidensial multipartai, umumnya mewarisi
pengalaman terkonsentrasinya kekuasaan dan kapasitas kelembagaan
di pihak eksekutif, baik lembaga presiden maupun birokrasinya. Maka
umumnya, di masa‐masa awal demokratisasi, kapasitas kelembagaan
eksekutif jauh lebih unggul dibanding legislatif. Dalam jangka
pendek, hal ini bisa positif bagi pelaksanaan sistem presidensial.
Dengan kapasitas kelembagaan yang lebih unggul pihak eksekutif
memiliki
lebih
banyak
kemudahan
untuk
meloloskan
kebijakan‐kebijakannya ketika berhadapan dengan legislatif.
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Jawaban kedua atas kemungkinan kerawanan pelaksanaan
sistem presidensial multipartai di Indonesia haruslah dikaitkan dengan
bagaimana pelaksanaan sistem presidensial multipartai di Indonesia
yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade sejak 2004. Bila kita
menggunakan tiga indikator umum tentang pelaksanaan suatu sistem
pemerintahan (governmental system) yakni stabilitas demokrasi,
tingkat kebuntuan hubungan eksekutif-‐legislatif, dan kinerja
pemerintahan (Hanan, 2012), sistem presidensial di Indonesia telah
dapat berjalan relatif baik.
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Potensi kerentanan sistem presidensial (the perils of
presidentialism) Indonesia untuk mengalami kebuntuan memang
mungkin terjadi karena sistem multipartai selalu menghasilkan
presiden yang dicalonkan partai yang memiliki dukungan minoritas di
DPR, sekalipun partai tersebut pemenang pemilu legislatif. Sistem
pemilu yang dianutpun, secara teoritis, cenderung menimbulkan
sistem kepartaian legislatif yang fragmentatif.
Kerentanan ini, selama satu dekade terakhir relatif tidak terjadi
karena ada faktor di luar sistem pemilu yang membantu berfungsinya
sistem pemerintahan ini. Faktor tersebut antara lain adalah mekanisme
pembahasan dan persetujuan bersama, terutama dalam pembuatan
undang‐undang dan pembuatan anggaran nasional. Juga ada
kekuasaan konstitusional dimana baik legislatif maupun eksekutif
memiliki otoritas untuk mengajukan rancangan undang‐undang.
Semua rancangan undang‐undang dan anggaran tidak bisa lolos
kecuali disetujui bersama untuk dibahas, disetujui bersama dalam
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pembahasannya, dan disetujui bersama untuk dijadikan undang‐
undang. Namun, dalam hal anggaran, bila rancangan tidak disetujui
legislatif, eksekutif akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya,
sehingga ada jalan keluar dari kemungkinan “government shutdown.”
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Sedikitnya dukungan dari partai presiden di legislatif dapat
diatasi dengan selalu terbentuknya koalisi yang cenderung berupa
koalisi supermayoritas (oversize). Ini dimungkinkan antara lain karena
adanya “coalitional president” sekaligus kecenderungan para aktor
politik untuk membangun kompromi dalam membuat kebijakan.
Mekanisme pengambilan keputusan di legislatif yang mengutamakan
konsensus membuat kompromi juga menjadi lebih mungkin. Bila
memang terjadi kebuntuan ketika membahas rancangan
undang‐undang atau pembahasan lainnya, ada mekanisme konsultasi
dan mekanisme lobi yang memungkinkan proses yang lebih informal
dan melibatkan pihak‐pihak pengambil keputusan yang lebih tinggi.
Dengan lobi dan konsultasi biasanya kebuntuan pembahasan dapat
diatasi. Dalam hal kapasitas kelembagaan, baik dari sistem kerja
mupun kualitas sumber daya, eksekutif masih jauh lebih unggul dari
legislatif. Ini lebih memungkinkan kebijakan‐kebijakan presiden
untuk lolos dalam pembahasan di legislatif.

w

w

w

Kompilasi dari faktor non‐sistem pemilu ini memungkinkan
sistem presidensial multipartai di Indonesia dapat berfungsi dan
kebuntuan eksekutif – legislatif dapat dihindari atau dikurangi.
Dengan kata lain, tanpa mempersoalkan apakah pemilu serentak atau
tidak, penguatan presidensialisme multipartai di Indonesia telah
memiliki sejumlah jalan institusional maupun non‐institusional.
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