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Sdr. Rektor, Para Anggota Senat, para Pembantu Rektor, Pimpinan 
Fakultas dan Lembaga dalam Lingkungan Universitas Airlangga,  

Pada pagi hari ini, dengan perkenan Tuhan Maha Kasih dan 
sesuai dengan tradisi Pendidikan Tinggi kita, saya akan 
menyampaikan suatu pidato dalam bidang ilmu yang saya geluti 
sebagai tanda penerimaan jabatan Guru Besar Madya pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dalam SK 
Mendikbud, saya diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu 
Perbandingan Sistem Politik. Karena itu barangkali ada baiknya saya 
singgung sedikit apa itu perbandingan politik. Sebagai salah satu 
subkajian Ilmu Politik, Perbandingan Politik (Comparative Politics) 
berusaha mendiskripsikan dan/atau menjelaskan suatu fenomena 
politik yang sama di beberapa negara. Mengapa transisi politik di 
sejumlah negara menghasilkan tatanan politik yang demokratik 
sedangkan di beberapa negara lainnya menghasilkan tatanan politik 
yang kurang demokratik? Mengapa krisis ekonomi yang berlangsung 
di Korea Selatan dan Thailand lebih cepat di atasi oleh pemerintahnya 
sedangkan di Indonesia justru sebaliknya? Mengapa suksesi di 
sejumlah negara berlangsung secara periodik dan tertib sedangkan 
di sejumlah negara lainnya justru berlangsung penuh gejolak? 
Mengapa birokrasi di sejumlah negara lebih menguasai masyarakat 
daripada melayaninya dan lebih banyak menyerap sumber ekonomi 
dari masyarakat daripada mendistribusikannya? Itulah beberapa 
pertanyaan tipikal yang dikaji oleh Perbandingan Politik dengan 
menggunakan metode Perbandingan. 

Untuk peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Madya ini, 
saya memilih tema yang tengah aktual yaitu reformasi lembaga 
kepresidenan di Indonesia. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan 
yang mendorong saya memilih tema ini. Pertama, lebih dari setengah 
abad umur Republik ini tetapi baru satu kali mengalami peralihan 
kekuasaan (suksesi), yaitu dari Soekarno kepada Soeharto. Suksesi 
inipun dinilai tidak normal karena berlangsung melalui surat yang 
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kemudian dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR. Presiden Soeharto 
telah terpilih selama tujuh kali setelah setiap kali menyelesaikan 
masa jabatan lima tahun. Tetapi banyak pihak menilai pemilihan 
kembali ini lebih sebagai hasil rekayasa politik daripada sebagai 
cerminan kehendak rakyat melalui pemilu yang kompetitif secara 
adil. Bahkan peralihan dari Soeharto kepada Habibie dinilai banyak 
pihak sebagai tidak normal sehingga lejitimasi Habibie sebagai 
Presiden sampai sekarang masih dipersoalkan. 

Dalam praktek politik Indonesia selama ini terdapat dua 
mekanisme politik menentukan para penyelenggara negara, yang 
satu berupa pemilu yang tidak kompetitif secara adil untuk 
menghasilkan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan yang 
lain berupa mekanisme kekuasaan di balik layar, yaitu seorang 
penguasa yang dikelilingi oleh beberapa kelompok elit yang sangat 
loyal bersaing dengan keras untuk mendapatkan kekuasaan yang 
lebih besar dari sang penguasa. Mekanisme kekuasaan yang terakhir 
ini menggunakan OPP, khususnya Golkar, dan badan 
permusyawaratan/perwakilan rakyat untuk mengesahkan apa yang 
diputuskan oleh mekanisme yang kedua ini, termasuk calon presiden 
dan wakil presiden. 

Seharusnya hanya satu mekanisme penentuan kekuasaan dalam 
sistem demokrasi, yaitu pemilu yang kompetitif secara fair untuk 
membentuk badan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang 
sekaligus menentukan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks 
UUD 1945, maka para anggota MPR yang sebagian terbesar dipilih 
oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang kompetitif itulah yang 
menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan puncak, bukan 
oleh pemegang jabatan presiden dan kelompok elit yang bergerak 
secara tertutup di luar mekanisme pemilu. Selain itu, mekanisme 
suksesi dianggap demokratik bila terdapat pembatasan berapa 
periode seseorang dapat menjadi presiden dan terdapat mekanisme 
pergantian presiden di tengah masa jabatan yang disepakati bersama. 

Kedua, jabatan presiden dinilai memiliki kekuasaan yang sangat 
absolut bila dibandingkan dengan kekuasaan lembaga tertinggi dan 
tinggi negara lainnya. Secara empirik pada masa Orde Baru, 
presidenlah yang paling menentukan baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pengendalian 
militer dan politik. Bahkan sejak awal 1990-an, Presiden Soeharto 
makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang 
politik, pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakatan. 
Kekuasaan presiden yang sangat dominan tersebut tidak hanya 
karena UUD 1945 memberi kekuasaan yang sangat besar kepada 
presiden tetapi terutama karena lembaga tertinggi negara dan semua 
lembaga tinggi negara di luar lembaga kepresidenan, ABRI dan 
birokrasi, infrastruktur politik, dan para warga negara pada 
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umumnya dibuat tidak berdaya sehingga mengikuti semua kehendak 
sang penguasa tunggal. 

Kalau pengamatan ini benar, maka apa yang dapat dilakukan 
untuk mengubah keadaan yang sangat merugikan ini? Saya 
menawarkan suatu reformasi politik atas lembaga kepresidenan 
berupa demokratisasi mekanisme suksesi dan demokratisasi 
penggunaan kekuasaan presiden. 

DEMOKRATISASI MEKANISME SUKSESI 

Perhatian saya pada mekanisme suksesi tidak hanya didasari 
oleh kemiskinan pengalaman Indonesia dalam melakukan suksesi 
yang demokratik tetapi juga oleh tesis yang diajukan para ilmuwan 
politik yang menggunakan suksesi yang berlangsung periodik dan 
tertib sebagai salah satu indikator perkembangan politik. Bila 
demikian, apakah suksesi itu, mengapa suksesi harus dilakukan, 
kapan suksesi harus dilakukan, bagaimana suksesi itu dilakukan, 
dan apa makna dan implikasi suksesi tersebut? 

 
Apa dan Mengapa Sukses 

Untuk mencapai tujuan bangsa-negara, dirumuskanlah 
sejumlah tugas dan kewenangan dalam rangka mencapai tujuan 
bangsa-negara itulah yang disebut fungsi negara, seperti pembuatan 
peraturan (legislatif), penerapan peraturan (eksekutif) dan 
penghakiman peraturan (judikatif). Kata lain dari fungsi negara ini 
ialah jabatan. Namun fungsi atau jabatan ini tidak akan mempunyai 
arti apapun jua bilamana tidak terdapat satu atau lebih orang yang 
memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk mengelolanya. 

Sejumlah fungsi, seperti pembuatan dan penghakiman 
peraturan, dilakukan oleh sejumlah orang secara kolektif, sedangkan 
fungsi lain seperti penerapan peraturan dilaksanakan oleh satu 
orang, yaitu kepala eksekutif. Karena itu suksesi dalam ilmu politik 
dibedakan menjadi suksesi dalam arti luas, yaitu peralihan 
kekuasaan pada semua fungsi negara, dan suksesi dalam arti sempit, 
yaitu peralihan kekuasaan eksekutif. Yang paling banyak mendapat 
perhatian ialah suksesi dalam arti sempit ini karena jabatan ini 
memiliki kekuasaan yang cukup besar tetapi dipegang oleh seorang 
kepala pemerintahan, baik yang bernama Presiden maupun 
Perdana Menteri. 

Jabatan dapat dikatakan sebagai bersifat relatif tetap, 
sedangkan orang yang memegang jabatan itu bersifat tidak tetap. 
Dalam keadaan normal, umur jabatan suatu institusi biasanya lebih 
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lama daripada umur manusia. Sifat sementara dari masa jabatan 
seorang penjabat tidak hanya disebabkan oleh umur manusia yang 
memang terbatas tetapi juga karena kemampuan dan kearifan 
manusia terbatas juga adanya. Kemampuan dan kearifan manusia 
disebut terbatas karena adanya kecenderungan manusia untuk 
terjebak rutinitas bila telah memegang suatu jabatan dalam jangka 
waktu yang lama maupun karena kecenderungan manusia untuk 
cepat bosan melaksanakan suatu jenis pekerjaan yang sama dalam 
waktu yang lama. Akibatnya yang bersangkutan tidak hanya 
semakin tidak memiliki prakarsa dan kreativitas karena miskin 
tantangan tetapi juga semakin tidak sabar melihat bawahan dalam 
melaksanakan fungsinya sehingga cenderung mengambil alih tugas 
dan kewenangan bawahannya. 

Karena itu masa jabatan seorang penjabat, terlebih kepala 
pemerintahan, dibatasi secara langsung ataupun tidak langsung. 
Di samping kemampuan dan kearifan manusia yang disebut terbatas 
itu, terdapat sejumlah alasan lain mengapa suksesi harus dilakukan. 
Semakin lama seseorang memegang suatu jabatan semakin dia 
menganggap dan memperlakukan jabatan itu sebagai milik 
pribadinya. Karena jabatan itu dianggap sebagai milik pribadi, maka 
setiap kritik terhadap jabatan dianggap sebagai kritik terhadap 
pribadinya sedangkan kritik terhadap pribadinya dianggap sebagai 
kritik terhadap jabatan. Konsekuensi lanjutan dari situasi seperti 
ini ialah menyalahgunakan jabatan itu demi kepentingan pribadi 
dan keluarganya, sedangkan kepentingan publik dikesampingkan. 
Keadaan seperti inilah yang menyebabkan munculnya fenomena 
korupsi, kolusi, koncoisme dan nepotisme (K3N) pada masa rejim 
Orde Baru. 

Alasan lain yang tidak kalah penting untuk melakukan suksesi 
ialah kecenderungan kekuasaan untuk berkembang biak. Bila 
seseorang memegang suatu jabatan terlalu lama, tanpa batas waktu 
dan tanpa kontrol dari rakyat secara politik dan kontrol hukum dari 
lembaga peradilan, maka kewenangan formal ini akan digunakan 
untuk mendapatkan sarana kekuasaan lainnya, seperti sarana koersi 
dan sarana ekonomi, yang pada gilirannya akan dapat digunakan 
untuk mempertahankan kewenangan formal. Makin lama seseorang 
bertahan dalam jabatannya, makin besar kemungkinan bagi yang 
bersangkutan untuk mengembangbiakkan kekuasaannya, dan 
semakin tinggi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
yang sangat merugikan tidak saja masyarakat tetapi juga merusak 
tatanan negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. 

Oleh karena itu, peralihan kewenangan dari seseorang kepada 
orang lain pada periode waktu yang ditentukan merupakan 
keharusan. Itu pula sebabnya mengapa dalam suatu konstitusi 
ditentukan berapa lama seseorang menduduki suatu jabatan, dan 
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berapa periode seseorang dapat menduduki suatu jabatan. Perihal 
berapa lama, seharusnya suatu jabatan dipegang oleh seseorang 
agaknya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan dan sistem politik 
yang diterapkan. Amerika Serikat yang menganut sistem kabinet 
presidensial membatasi masa jabatan seorang presiden selama 
empat tahun, dan hanya dapat dipilih satu masa jabatan lagi. Lain 
halnya dengan Inggris, yang menganut sistem kabinet parlementer, 
seorang Perdana Menteri setiap saat dapat diganti bila terdapat 
suara mayoritas di Parlemen yang memberikan mosi tidak percaya. 
Akan tetapi seseorang perdana menteri dapat memegang jabatan 
itu tanpa batas sepanjang yang bersangkutan masih dipercaya 
partainya dan terpilih dalam pemilu yang kompetitif secara jujur 
dan adil. 

Dalam pemerintahan dan birokrasi modern ditentukan berapa 
lama suatu jabatan dipegang oleh seseorang, dan dikembangkan pula 
pola dan mekanisme mutasi. Di Indonesia misalnya, telah di atur 
dan diterapkan berapa lama seseorang dapat memegang jabatan 
mulai dari Kepala Desa (8 tahun dan hanya dapat dipilih satu periode 
lagi) sampai Bupati/Walikotamadya dan Gubernur Kepala Daerah 
(lima tahun dan hanya dapat dipilih satu periode lagi). Masa jabatan 
presiden dan wakil Presiden sudah ditetapkan dalam UUD 1945 
tetapi yang belum di atur dan karena itu belum diterapkan ialah 
berapa periode seseorang dapat menjadi seorang Presiden. Itulah 
sebabnya mengapa Soeharto memegang jabatan presiden selama 
enam periode ditambah dua bulan. 

Kapan Suksesi 
Setidak-tidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda 

mengenai berapa periode seseorang dapat menjadi kepala 
pemerintahan. Pertama, pandangan pembatasan konstitusional yang 
menganggap penting penetapan secara definitif dalam konstitusi 
tentang berapa tahun masa jabatan seseorang dan berapa periode 
seseorang dapat menjadi Kepala Pemerintahan, seperti empat tahun 
dan dua periode di Amerika, enam satuhan dan satu periode di 
Filipina, dengan alasan kecenderungan buruk watak manusia bila 
memegang kekuasaan terlalu lama sebagaimana dikemukakan di 
atas. Pandangan ini pada umumnya dipraktekkan oleh negara yang 
menganut sistem kabinet presidensial. 

Dan kedua, pandangan pembatasan oleh suara rakyat yang 
menyerahkan pembatasan masa jabatan suatu kekuasaan kepada 
suara rakyat baik secara langsung maupun melalui parlemen. Karena 
itu pandangan kedua ini menilai tidak perlu di atur pembatasan 
dalam konstitusi tentang berapa periode seseorang dapat menjadi 
kepala pemerintahan ataupun berapa tahun seseorang memegang 
jabatan untuk satu periode. Pandangan yang kedua ini pada 
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umumnya dipraktekkan oleh negara yang menganut sistem kabinet 
parlementer. Pandangan kedua ini juga mengakui adanya 
kecenderungan buruk manusia bila memegang kekuasaan terlalu 
lama tetapi kecenderungan buruk ini tidak di atasi dengan membatasi 
kewenangan jabatan dari segi waktu melainkan dengan cara 
menempatkan pengawasan kewenangan pada partai sendiri secara 
internal dan pada rakyat melalui parlemen, pers dan lembaga 
demokrasi lainnya. Artinya bila seorang perdana menteri dan 
kabinetnya dianggap menyimpang, suara mayoritas di parlemen 
dapat mengajukan mosi tidak percaya kapan saja tanpa menunggu 
akhir suatu masa jabatan. 

Konstitusi Indonesia (UUD 1945 dan TAP MPR) memang 
membatasi masa jabatan seorang presiden tetapi tidak membatasi 
secara definitif berapa periode seseorang dapat menjadi presiden 
karena hanya menyatakan " ...............sesudahnya dapat dipilih 
kembali." Usul berbagai pihak agar membatasi berapa periode 
seseorang dapat menjadi presiden ditolak oleh rezim Soeharto dengan 
alasan pasal 6 UUD 1945 tidak membatasi berapa periode dan "biar 
MPRlah yang menentukan apakah presiden sebelumnya dipilih 
kembali atau tidak pada masa jabatan berikutnya." Indonesia 
agaknya mengikuti sebagian pandangan pertama (dalam hal lama 
jabatan satu periode) dan sebagian lagi mengikuti pandangan kedua 
(dalam hal tidak membatasi berapa periode). Alasan ini tampak 
masuk akal tetapi yang tidak disebutkan oleh rejim Soeharto ialah 
MPR macam apakah yang dimiliki Indonesia dalam praktek selama 
lebih dari 30 tahun? Karena format politik (sistem kepartaian, system 
perwakilan rakyat, sistem perwakilan kepentingan, sistem pemda, 
sistem pemilu, sistem pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, 
stabilitas politik, dan hegemoni politik) yang berlaku dalam praktek 
di Indonesia selama Orde Baru pada dasarnya menganut asas 
kedaulatan penguasa, maka MPR tak lebih dari orang-orang yang 
telah diseleksi dan dibina oleh seorang presiden dan para 
pembantunya sebagai pemegang kedaulatan. 

Pembatasan tentang berapa periode seseorang dapat 
menduduki suatu jabatan sesungguhnya juga menimbulkan dilema 
yang cukup serius, yaitu antara kebutuhan akan kesinambungan 
yang dapat dijamin oleh penjabat lama dan kebutuhan akan 
pembaharuan yang dapat dijamin oleh penjabat baru. Kedua 
pandangan tentang batas waktu kekuasaan kepala pemerintahan 
sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya menyerahkan 
kepada rakyat yang berhak memilih untuk memberi jawaban 
terhadap dilema tersebut. Tetapi pandangan pertama agaknya juga 
menentukan dua periode sudah cukup untuk kesinambungan 
melaksanakan suatu kebijakan, sedangkan pandangan kedua 
menyerahkan sepenuhnya jawaban atas dilema itu kepada rakyat 
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pemilih. 
Yang perlu pula dipertanyakan ialah asumsi yang mendasari 

pandangan kesinambungan dan pembaharuan tersebut. Apakah 
pejabat baru dengan sendirinya membawa pembaharuan sedang 
pejabat lama dengan sendirinya memelihara kesinambungan? 
Apakah kesinambungan dan pembaharuan itu merupakan dua hal 
yang bersifat dikotomik? Bukankah dalam hal tertentu diperlukan 
kesinambungan, sedangkan dalam hal lain diperlukan 
pembaharuan? Jawaban yang dapat diberikan atas sejumlah 
pertanyaan ini memang tidak sederhana. Di atas kertas, penjabat 
lama dapat saja membawa pembaharuan tetapi kecenderungan 
watak buruk manusia bila memegang kekuasaan terlalu lama 
(apalagi terlalu berkuasa) akan membatasi jenis dan lingkup 
pembaharuan, yaitu hanya dalam hal-hal yang tidak merugikan 
kepentingannya. Kalau mekanisme pergantian kekuasaan 
berlangsung secara demokratik, maka pembaharuan lebih mungkin 
muncul dari penjabat baru. 
 
Suksesi sebagai Indikator Perkembangan Politik 

Karena cukup banyak orang yang menghendaki tugas dan 
kewenangan memerintah itu, maka tidaklah jarang ambisi semacam 
itu menimbulkan konflik politikyang mendalam dan meluas. Dalam 
masyarakat negara maju yang menerapkan sistem politik demokrasi, 
peralihan tugas dan kewenangan biasanya berlangsung secara 
periodik dan tertib sesuai dengan prosedur yang telah disepakati 
bersama dalam konstitusi. Untuk mencapai tahap seperti ini tidaklah 
mudah. Tahap ini dicapai setelah prosedur peralihan kewenangan, 
yang diterima secara luas oleh berbagai kelompok penting dalam 
masyarakat, dipraktekkan berulang-ulang. Inilah yang disebut 
sebagai institusionalisasi prosedur suksesi. Hal ini tidaklah berarti 
bahwa dalam proses peralihan kewenangan itu tidak ada konflik. 
Konflik itu justru disalurkan melalui wadah-wadah politik yang 
dimiliki dan dipercaya rakyat dan diproses menurut aturan 
permainan yang disetujui bersama sehingga konflik itu akan menuju 
suatu titik temu, titik keseimbangan baru. Itulah sebabnya ilmuwan 
politik menggunakan peralihan kewenangan (succession) sebagai 
salah satu tolok ukur tingkat perkembangan dan kestabilan politik. 
Ketahanan dan tingkat perkembangan suatu sistem politik 
ditentukan antara lain oleh rutinisasi, pelembagaan konflik dan 
kompetisi kekuasaan. Pelembagaan konflik politik perihal suksesi 
akan mencegah gejolak dan goncangan politik yang tak perlu. 

Kutipan berikut mungkin dapat menggambarkan mengapa 
suksesi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan politik 
suatu bangsa. 
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The concept of succession has a deeper meaning than the personal 
outcome of a contest for leadership; it denotes a challenge to the 
capacity to absorb periodic conflict or competition at the apex of the 
authority-power pyramid. The ability to contain these disturbance 
inputs and move in tranquility to a new equilibrium in the distribution 
of power, patronage and prestige is a crucial index of political 
development. (Michael Brecher, 1971: 279). 

 
Apa yang dimaksudkan oleh kutipan ini mungkin lebih jelas 

bila mengikuti uraian tentang makna dan implikasi politik suksesi 
berikut ini. 

Makna dan implikasi Politik suatu Suksesi 
Salah satu faktor yang menyebabkan pergantian kekuasaan 

cenderung menjadi persoalan di negara-negara yang belum 
demokratik ialah implikasi politik suatu suksesi. Suksesi bukan 
sekedar mengganti kepala pemerintahan. Mengganti seorang kepala 
pemerintahan juga berarti mengganti pihak yang ikut memerintah, 
seperti para menteri, parapenjabat pemerintah yang diangkat oleh 
kepala pemerintahan, kepala berbagai instansi, seluruh jajaran 
birokrasi, dan kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan 
secara ekonomi, keagamaan, ideologik dan kultural oleh kekuasaan 
tersebut. Mereka inilah yang merupakan salah satu faktor yang 
menghambat kemungkinan berlangsungnya suksesi secara sukarela 
karena kepentingan ekonomi-politik dan sosio-kulturalnya 
tergantung pada pemegang kekuasaan yang ada. 

Pergantian kepala pemerintahan juga bukan sekedar mengganti 
golongan yang memerintah, melainkan juga mengganti interpretasi 
tentang ide negara atau rejim. Suksesi tidak hanya berarti pergantian 
kondisi-kondisi sosio-politik yang harus dipenuhi agar seseorang atau 
suatu kelompok dapat diterima sebagai bagian dari pihak yang 
memerintah, tetapi juga pergantian orientasi dan kriteria program 
apa yang dapat diterima sebagai bagian dan kebijakan publik dan 
keputusan politik pada umumnya. 

Suksesi sebagai pergantian rejim bukan berarti pergantian 
konstitusi beserta dasar keberadaan dan tujuan negara melainkan 
hanya berupa perubahan interpretasi tentang ide negara dalam 
bentuk strategi dan program pembangunan beserta penjabarannnya 
sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Kelompok-kelompok 
masyarakat yang diuntungkan oleh interpretasi ide negara berupa 
program pemerataan secara struktural akan berbeda dari 
interpretasi ide negara berupa program pertumbuhan secara liberal 
melalui mekanisme pasar. Interpretasi ide negara berupa program 
pemberdayaan (empowerment) rakyat akan menguntungkan 
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masyarakat secara lebih luas daripada interpretasi negara berupa 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) karena yang terakhir 
ini melihat manusia hanya sebagai alat produksi. 

Pergantian golongan yang memerintah berupa koalisi yang 
mendukungnya, dan pergantian interpretasi tentang ide negara 
dapat saja dilakukan tanpa mengganti kepala pemerintahan 
sebagaimana selama ini diterapkan di Indonesia. Akan tetapi 
pergantian seperti ini hanya bersifat tambal sulam. Gaya dan arah 
kepemimpinan seseorang selalu terkait dengan watak orang tersebut 
dan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan masyarakat 
yang dipimpin. Karena itu perubahan masyarakat beserta aspirasi 
dan permasalahan yang ditimbulkannya memang memerlukan 
pemimpin dengan gaya dan arah kepemimpinan baru. Karena 
penampilan pemimpin yang baru belum tentu berbeda dengan 
penampilan pemimpin yang lama, maka yang diharapkan ialah arah 
dan gaya kepemimpinan yang baru. Di atas kertas, pemimpin yang 
sama dapat saja menampilan arah dan gaya kepemimpinan yang 
berbeda, tetapi karena kepemimpinan selalu terkait dengan watak 
seseorang dan dengan perkembangan masyarakat, maka dalam 
kenyataan, perbedaan itu tidak akan bersifat mendasar kalaupun 
ada. 

Suksesi sebagai pergantian rejim memang akan menimbulkan 
goncangan politik tetapi juga menimbulkan harapan baru. Banyak 
orang dalam waktu yang relatif sama akan mengalami kekecewaan 
karena harus menyerahkan jabatan kepada orang lain tetapi juga 
pada kurun waktu yang sama juga banyak orang yang penuh harapan 
menerima jabatan baru. Banyak arang dalam waktu relatif 
bersamaan akan kehilangan proyek dan bantuan pembangunan, 
tetapi pada kurun waktu yang sama banyak pula yang akan memiliki 
harapan baru karena memiliki program yang sesuai dengan prioritas 
pemerintah yang baru. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa 
yang mendukung rejim baru kurang lebih sama jumlahnya dengan 
mereka yang 'sakit hati'. 

Untuk mencegah agar goncangan politik itu tidak menimbulkan 
ketidakstabilan, setiap sistem politik memang harus melembagakan 
mekanisme suksesi yang telah disepakati bersama. Melembagakan 
mekanisme suksesi secara formal maupun material tidak bisa tidak 
harus dengan melakukan suksesi secara teratur untuk kemudian 
belajar dari setiap pengalaman suksesi. Apabila suksesi sebagai 
pergantian rejim tersebut telah berlangsung beberapa kali, yang 
berarti telah mengalami kegoncangan politik tetapi mampu 
mengatasinya dengan mekanisme suksesi yang disepakati bersama, 
maka sistem politik yang bersangkutan telah memenuhi salah satu 
tolok ukur penting sistem politik yang demokratik. 

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme suksesi 
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yang disepakati bersama sehingga yang kalah akan menerima secara 
ikhlas presiden yang baru? 

Mekanisme Suksesi 

Menuru Paul Conn, secara umum terdapat tiga cara peralihan 
tugas dan kewenangan Kepala Pemerintahan dan/atau Kepala 
Negara, yaitu secara turun-temurun, pemilihan, dan paksaan (Paul 
Conn, 1971: 278). Yang dimaksud dengan peralihan kewenangan 
secara turun-temurun ialah jabatan dialihkan kepada keturunan 
atau anggota keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini terutama 
terjadi dalam sistem politik otokrasi tradisional (Kerajaan, 
kesultanan), baik kerajaan yang absolut (memegang kekuasaan 
pemerintah) yang jumlahnya semakin sedikit, seperti Arab Saudi, 
Jordania, dan Brunei Darussalam maupun kerajaan yang 
konstitusional (Raja sebagai kepala negara), seperti Inggris, Jepang, 
dan Malaysia. 

Suksesi menjadi persoalan serius dalam kerajaan yang absolut 
tidak hanya pada masa lalu, seperti kerajaan Majapahit dan Mataram 
di Nusantara tetapi pada taraf tertentu juga sekarang ini seperti 
yang dialami oleh sejumlah negara Arab. Hal ini tidak hanya karena 
mekanisme suksesi (dari siapa kepada siapa dari keluarga kerajaan) 
semakin dipertanyakan khususnya oleh para anggota keluarga 
kerajaan yang semakin lama semakin banyak jumlahnya tetapi 
terutama karena dasar lejitimasi kerajaan semakin dipertanyakan 
oleh rakyat yang semakin menyadari hak dan kebebasan politiknya. 

Yang dimaksud dengan peralihan kewenangan secara paksaan 
ialah suatu jabatan yang dialihkan kepada orang lain dengan 
menggunakan kekerasan berdarah (revolusi, kudeta) ataupun 
ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah) yang dilakukan dengan 
cara show of force, pengerahan masa ataupun dengan tawar-menawar 
karena belum ada mekanisme suksesi yang disepakati bersama. 
Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dengan Surat 
Perintah Sebelas Maret 1966 dapat dikelompokkan ke dalam kategori 
yang terakhir ini. Cara seperti ini umumnya berlangsung dalam 
masyarakat negara yang sistem politiknya belum stabil. 

Peralihan kewenangan dengan pemilihan dapat dilakukan 
secara langsung oleh rakyat yang berhak memilih melalui mekanisme 
pemilu ataupun secara tidak langsung melalui badan perwakilan 
rakyat. Hal ini terutama dipraktekkan dalam sistem politik 
demokrasi, yaitu sistem politik yang menerapkan dua prosedur yang 
harus dilalui oleh setiap orang yang hendak mendapatkan kekuasaan 
politik dan pemerintahan. Kedua prosedur itu ialah kompetisi yang 
fair di antara kontestan, dan partisipasi publik untuk menentukan 
pemenang kompetisi tersebut (Robert A. Dahl, 1971: 1–10). Kedua 
prosedur demokrasi ini dapat dijelaskan seperti berikut. 
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Pertanyaan yang diajukan dalam sistem demokrasi sehubungan 
dengan mekanisme pencalonan penjabat publik lebih berupa apa 
dan bagaimana daripada siapa. Pertanyaan siapa, seperti jenis 
kelamin, agama, suku bangsa, dan ras, dianggap bersifat subjektif 
dan diskriminatif karena dalam sistem demokrasi kedudukan setiap 
warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 
UUD 1945). Pertanyaan apa lebih menyangkut kriteria objektif dan 
yang disepakati bersama, yaitu menyangkut batas umur minimal, 
tingkat pendidikan minimal, syarat kesehatan rohani, dan batas 
hukuman pidana yang telah dijalani. Yang paling penting ialah 
pertanyaan bagaimana seseorang mendapatkan posisi penjabat 
publik itu, yaitu apakah melalui prosedur yang demokratik seperti 
sudah disepakati dan ditetapkan dalam konstitusi ataukah tidak. 
Proses dan prosedur demokratik dianggap lebih penting karena lebih 
sesuai dengan asas persamaan kedudukan semua warga negara, lebih 
menjamin hasil yang lebih baik, dan lebih menjamin munculnya 
pemerintah yang berlejitimasi. Agar lebih terang, saya akan 
menjelaskan argumentasinya. 

Mereka yang memenuhi kualifikasi objektif untuk dan 
mempunyai ambisi menduduki suatu jabatan puncak dalam 
pemerintahan akan bersaing satu dengan lain secara adil untuk 
meyakinkan rakyat yang berhak memilih akan kelebihan 
programnya mengatasi suatu persoalan, dan kemampuan dan 
integritas pribadinya untuk melayani seluruh warga negara. 
Kompetisi secara jujur dan adil di antara dua atau lebih mengandung 
maksud tidak hanya para partisipan kompetisi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk meyakinkan seluruh unsur bangsa 
tetapi juga memiliki sarana yang kurang lebih seimbang untuk 
menggunakan kesempatan yang sama tersebut. 

Konkritnya, semua partisipan kompetisi tidak hanya memiliki 
lingkup kemerdekaan dan ruang gerak yang sama dalam melakukan 
berbagai aktivitas menjalin hubungan dengan seluruh unsur bangsa 
tetapi juga memiliki jumlah dana dan sarana lainnya yang relatif 
seimbang yang diperoleh dengan cara, sumber, dan jumlah yang 
disepakati bersama dalam undang-undang. Kemerdekaan dan sarana 
menggunakan kemerdekaan yang sama ini akan mencegah 
munculnya suatu kontestan yang kalah sebelum bertanding, dan 
kontestan lain yang menang sebelum bertanding. Keadaan kalah 
atau menang sebelum bertanding ini sesungguhnya mengabaikan 
asas kedaulatan rakyat karena yang menentukan pemenang 
kompetisi politik itu bukan rakyat yang berdaulat melainkan uang 
dan sarana kuasa lainnya. 

Selain dengan kemerdekaan dan sarana yang sama, kompetisi 
untuk menarik perhatian rakyat juga dilakukan secara transparan 
dan persuasif. Cara yang digunakan menarik perhatian rakyat yang 
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berhak memilih bukan dengan mobilisasi melainkan dengan 
persuasi, bukan dengan penggalangan dan konsolidasi, melainkan 
dengan dialog di antara pihak yang setara. Apa saja yang dilakukan 
untuk menarik perhatian rakyat yang berhak memilih tidak 
dilakukan dibalik layar atau secara sembunyi melainkan bersifat 
transparan sehingga dapat diketahui dan dinilai oleh publik. Semua 
kondisi yang disebutkan di atas diperlukan untuk menjamin tidak 
hanya agar rakyat berdaulatlah yang mengambil keputusan tetapi 
juga agar rakyat berdaulat dapat menilai dan mengambil keputusan 
tentang tokoh yang dipercaya memimpin mereka. 

Prosedur yang kedua, partisipasi publik, mengandung arti pihak 
yang menilai dan mengambil keputusan tentang kompetisi yang 
bersifat fair tersebut ialah rakyat yang berdaulat, khususnya para 
warga negara yang berhak memilih. Partisipasi publik seperti ini 
biasanya dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung, umum 
dan bebas. Partisipasi publik seperti ini akan dapat dilakukan bila 
pemilu diselenggarakan bukan oleh salah satu kontestan melainkan 
oleh lembaga independen, yang tidak berpihak kecuali kepada asas 
kedaulatan rakyat itu sendiri. 

Bila kompetisi itu dilakukan secara fair, persuasif, dan 
transparan, dan rakyat yang berhak memilihlah yang menilai dan 
menentukan siapa yang menjadi pemimpin, maka yang tidak terpilih 
akan dapat menerima 'kekalahan' itu secara ikhlas sehingga ia tidak 
saja tidak merasa 'dikalahkan' dan tidak akan membentuk tandingan 
tetapi juga akan mendukung keputusan rakyat. Fenomena sejumlah 
pihak mempersoalkan suatu keputusan politik pada masa rejim 
Soeharto bukan karena ketidaksediaan dan ketidak ikhlasan 
menerima keputusan melainkan merasa dikalahkan sebelum 
bertanding karena tidak memenuhi kedua prosedur di atas. Kandidat 
yang memenangkan pemilu melalui kedua proses kedaulatan rakyat 
ini akan memiliki lejitimasi sebagai Kepala Pemerintahan. Tokoh 
yang sampai pada posisi politik puncak melalui kedua proses 
kedaulatan rakyat tersebut niscaya akan accountable kepada 
pemilihnya. 

Tetapi di antara negara-negara yang menerapkan demokrasi 
terdapat sejumlah variasi dalam menjabarkan dan melaksanakan 
kedua prosedur politik tersebut. Dari pengalaman berbagai negara 
yang menerapkan sistem politik demokrasi dapat disimpulkan 
sejumlah mekanisme suksesi yang secara nyata telah dipraktekkan 
berulang-ulang. Pertama, pelembagaan suksesi melalui partai politik, 
yaitu pemimpin suatu partai politik yang memenangkan pemilu -
yang berarti menguasai kursi mayoritas di parlemen--, otomatis 
menjadi pemimpin pemerintahan sepanjang dia sendiri terpilih 
dalam pemilu. Pergantian pemimpin partai politik berarti 
penggantian pemimpin pemerintahan, seperti yang dipraktekkan 
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Inggris, India, Malaysia dan Afrika Selatan. Dalam mekanisme 
suksesi seperti ini, kompetisi dan partisipasi publik dilakukan di 
dalam masing-masing partai politik dan dalam arena politik yang 
lebih luas. 

Kedua, kompetisi terbuka tetapi adil antar kandidat dalam 
arena partai sendiri dari tingkat lokal sampai nasional, dan dalam 
arena politik nasional kandidat suatu partai bersaing dengan 
kandidat dari partai lain, untuk memperebutkan dukungan rakyat 
yang berhak memilih, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. 
Dalam hal ini, kompetisi dan partisipasi publik tidak hanya 
dilaksanakan dalam arena politik nasional tetapi juga dilaksanakan 
dalam arena politik internal masing-masing partai politik peserta 
pemilu. 

Di luar ketiga mekanisme yang disebut Conn tersebut 
setidak-tidaknya terdapat dua pola lain yang selama ini 
diterapkan oleh sejumlah negara komunis atau nonkomunis. 
Dalam negara-negara komunis, yang jumlahnya semakin sedikit 
dewasa ini, peralihan kekuasaan ditentukan melalui proses 
pertarungan dalam Politbiro yang jumlah anggotanya sangat 
sedikit yang terdiri atas pengurus inti partai. Hasil kesepakatan 
sekelompok kecil elit partai ini kemudian disahkan oleh Kongres 
Rakyat. Anggota Kongres Rakyat ini kadang-kadang dipilih melalui 
pemilu dengan calon tunggal untuk setiap kategori wilayah atau 
pekerjaan. 

Mekanisme lain yang diterapkan negara-negara yang belum 
demokratik tetapi nonkomunis ialah mendasarkan diri pada pilihan 
penguasa tunggal yang neopatrimonial, otoriter ataupun totaliter 
dan/atau kelompok elit yang berkuasa. Pilihan ini ditentukan secara 
tertutup di balik layar untuk kemudian "diamankan" oleh organisasi-
organisasi politik yang sudah dibina oleh penguasa melalui pemilu 
yang penuh manipulasi atau melalui Majelis Rakyat hasil rekayasa 
politik. Karena itu dalam praktek, suksesi tidak pernah berlangsung 
selama penguasa tunggal itu masih menghendaki jabatan tersebut. 

Varian lain yang sudah diterapkan oleh sejumlah negara ialah 
menempatkan penjabat lama yang sudah senior dalam posisi 
pembimbing penguasa baru sehingga pengalihan kekuasaan 
berlangsung mulus sebagaimana dilakukan oleh Singapura dan RRC. 
Pemimpin pertama Singapura, Lee Kuan Yu, dengan sukarela 
mengundurkan diri setelah lebih 25 tahun sebagai Perdana Menteri. 
Posisinya diganti oleh Ketua Partai Aksi Sosial yang baru, Goh Chok 
Thong sedangkan Lee sendiri bertindak sebagai penasihat partai 
dan Menteri Senior dalam Kabinet. Di RRC Deng So Ping 
mengundurkan diri sebagai peminpin partai untuk kemudian 
bertindak sebagai penasihat partai sedangkan penggantinya terdiri 
atas sejumlah kader yang sudah dipersiapkan. Ketika Deng 
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meninggal, peralihan kekuasaan berlangsung secara mulus. Varian 
pemimpin lama sebagai pembimbing ini memang lebih 
mengedepankan peralihan yang mulus dan kesinambungan 
interpretasi tentang ide negara daripada pembaharuan yang 
substansial. Dalam pandangan para pemimpin kedua negara ini 
berangkali lebih baik suksesi berlangsung mulus dan pembaharuan 
secara gradual daripada pembaharuan substansial secara total tetapi 
berlangsung dengan penuh gejolak. 

Peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie dapat 
dikategorikan sebagai "seolah-olah konstitusional" dan konstitusional 
tanpa konstitusionalisme. Disebut konstitusional karena Presiden 
Soeharto yang menyatakan berhenti menyerahkan jabatan 
kepresidenan kepada Wakil Presiden sesuai dengan pasal 8 UUD 
1945. Disebut 'seolah-olah' karena pernyataan Presiden Soeharto 
untuk berhenti tidak disampaikan di depan dan tanpa 
pertanggungjawaban kepada MPR. Padahal ia berhenti bukan karena 
meninggal atau berhalangan tetap karena sakit melainkan karena 
merasa pemerintahnya tidak lagi dipercaya oleh rakyat alias dipaksa 
mundur oleh Gerakan Pro Reformasi yang diprakarsai para 
mahasiswa. Pernyataan berhenti Presiden Soeharto karena merasa 
tidak lagi dipercayai rakyat, dan penyerahan jabatan kepada Wapres 
Habibie tanpa melalui Sidang Umum MPR lebih tepat dilukiskan 
sebagai upaya menghindari MPR daripada mengikuti mekanisme 
konstitusi, lebih tepat dilukiskan sebagai upaya menyelamatkan diri 
sendiri dari kemungkinan penilaian politik dari MPR dan evaluasi 
hukum dari badan peradilan daripada menegakkan konstitusi 
ataupun sebagai tanda pribadi yang arif. Bila dibandingkan dengan 
situasi akhir Orde Lama dalam mana Presiden Soekarno masih 
bersedia menyampaikan pertanggungjawaban kepada Sidang 
Istimewa MPRS, maka Presiden Soekarno masih lebih 
bertanggung jawab, lebih 'konstitusional' karena diberhentikan oleh 
MPRS, dan lebih berani secara politik daripada Presiden Soeharto 
karena yang terakhir ini justeru menghindari MPR. 

Disebut konstitusional tanpa konstitusionalisme karena rejim 
Orde Baru tidak pernah mengikuti prinsip-prinsip negara hukum 
sebagaimana dikehendaki UUD 1945 melainkan melaksanakan 
praktek negara kekuasaan, dan tidak pernah melaksanakan asas 
kedaulatan rakyat seperti yang ditentukan UUD 1945 melainkan 
kedaulatan penguasa. Ironisnya, rejim Orde Baru yang telah 
menimbulkan krisis ekonomi, politik, hukum, budaya dan moral 
serta menyengsarakan rakyat ini tumbang tidak karena lembaga, 
dan ketentuan yang di atur oleh konstitusi melainkan oleh Gerakan 
Pro Reformasi yang memperjuangkan suara rakyat yang telah lama 
terbungkam. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah apakah 
pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto dan penyerahan jabatan 
kepada wakil presiden dapat dikategorikan konstitusional pada hal 
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rejim Orde Baru tidak pernah menerapkan konstitusi. 
Mekanisme lain yang dapat ditempuh ialah modifikasi 

mekanisme pertama dan kedua berupa kompetisi terbuka dan adil 
antar partai politik dan partisipasi publik melalui pemilu tidak hanya 
untuk memenangkan kursi dalam badan perwakilan rakyat tetapi 
juga mencalonkan seseorang yang tidak harus pemimpin partai 
politik, menjadi presiden dan wakil presiden. Mekanisme seperti ini 
pernah diusulkan oleh Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 
di depan DPR pada tanggal 15 Agustus 1974. 

Kemampuan untuk menilai hasil penyelenggaraan 
Kepemimpinan dan Pemerintahan Negara oleh seorang Presiden 
akhirnya akan ditentukan oleh Sidang Umum MPR lima tahun 
berikutnya, di mana Presiden wajib mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugasnya seperti yang ditetapkan dalam Garis-garis 
Besar Hainan Negara. 

Waktu penilaian ini bahkan dapat dimulai pada waktu 
kampanye pemilu untuk wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR yang 
akan datang. Di situ calon-calon Presiden atau golongan peserta 
pemilu yang mendukungnya dapat menjelaskan konsepsinya, yang 
kiranya lebih baik daripada kebijaksanaan dan program Presiden 
yang sedang menjabat dalam melaksanakan GBHN ataupun 
kebijaksanaan lainnya. 

Mereka yang mengemukakan konsepsi program yang dinilai 
lebih baik oleh rakyat, karena lebih sesuai dengan keinginannya dan 
lebih memperhatikan kepentingannya, tentu akan memperoleh suara 
yang lebih banyak dalam pemilu, yang selanjutnya akan menentukan 
pemilihan Presiden yang akan datang. 

Dengan jalan itu, dengan melaksanakan ketentuan UUD 1945, 
maka tumbuh stabilitas yang dinamis pada puncak-puncak 
Pemerintahan Negara. Karena berdasarkan UUD 1945 di satu pihak 
ada jaminan yang cukup bagi Presiden untuk melaksanakan 
tugasnya, dan di lain pihak tetap tersedia sarana-sarana untuk 
mengawasi, mengoreksi, bahkan mengganti sang presiden. 
(Sekretariat Negara, 1974). 

Pernyataan ini sengaja dikutip agak panjang karena pada 
dasarnya Presiden Soeharto pernah mengusulkan mekanisme 
suksesi yang tidak hanya secara formal di MPR tetapi terutama 
mencakup mekanisme pencalonan dari partai kepada rakyat. 
Mekanisme yang diusulkan ini pada dasarnya menentukan betapa 
dalam pemilihan umum partai politik peserta pemilu tidak hanya 
meyakinkan rakyat dengan program dan para calon wakil rakyat 
yang mumpuni tetapi juga dengan calon presiden dan calon wakil 
presiden yang dianggap terpercaya. Mekanisme seperti ini tepat 
dilakukan bila menggunakan sistem proporsional dalam 
penyelenggaraan pemilu karena sistem ini memberi peran yang lebih 
menonjol kepada partai politik daripada kepada wakil rakyat. Tetapi 
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sayang sekali, usul ini tidak pernah dilakukan oleh pencetusnya 
sendiri. 

Mekanisme lain yang dapat ditempuh ialah para calon presiden 
dan calon wakil presiden bersaing di hadapan MPR dengan cara 
kampanye dan perdebatan sehingga para anggota MPR memiliki 
landasan yang kuat dalam mengambil keputusan. Mekanisme ini 
lebih sesuai diterapkan bila sistem distriklah yang digunakan dalam 
pelaksanaan pemilihan umum karena sistem distrik memberi peran 
yang lebih menonjol kepada wakil rakyat daripada kepada partai 
politik. 

Pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan mekanisme 
pencalonan ini ialah apakah pencalonan presiden satu paket atau 
tidak dengan pencalonan wakil presiden. Tiga pilihan tersedia dalam 
hal ini. Pertama, pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil 
presiden dilakukan dengan satu paket, seperti yang dilaksanakan 
oleh Amerika Serikat. Kedua, pencalonan dan pemilihan presiden 
dan wakil presiden secara terpisah, seperti yang dilakukan Filipina. 
Dan ketiga, pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan satu 
paket tetapi pemilihannya dilakukan secara terpisah, seperti yang 
dilakukan selama Orde Baru. Alternatif pertama atau ketiga dapat 
dipilih tetapi saya kira persoalannya tidak terletak pada satu paket 
atau tidak. Yang paling penting harus dijamin ialah agar pencalonan 
wakil presidenpun memenuhi proses kompetisi dan partisipasi publik 
sehingga wakil presiden ketika menggantikan presiden di tengah 
jalan juga mendapat lejitimasi dari rakyat. Lejitimasi kepresidenan 
Habibie dipersoalkan sampai sekarang karena ketika diangkat 
bersama Soeharto menjadi wakil presiden dan presiden tidak melalui 
proses kompetisi yang adil dan terbuka, dan Habibie lebih 
dikehendaki Soeharto daripada MPR. 

 
Pergantian Presiden 

Aspek lain dari mekanisme suksesi yang perlu disepakati ialah 
bagaimana menentukan siapa yang akan menggantikan Presiden 
bila yang terakhir ini berhenti ditengah masa jabatan? Yang agaknya 
tidak memerlukan proses yang panjang ialah bila Presiden berhenti 
karena meninggal atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena 
sakit. Dalam situasi seperti ini, UUD 1945 jelas menyebut Wakil 
Presiden secara otomatis ditetapkan sebagai Presiden. Lain halnya 
bila Presiden berhenti dalam masa jabatan karena permintaan 
sendiri atau menyatakan berhenti karena sejumlah alasan. Yang 
menjadi pertanyaan ialah apakah berhenti atas permintaan sendiri 
atau menyatakan berhenti karena didesak mundur oleh rakyat 
berlaku dengan sendirinya tanpa melalui Sidang Umum MPR? 

Baik ditinjau dari segi hukum publik maupun asas kedaulatan 
rakyat, maka berhenti atas permintaan sendiri ataupun menyatakan 
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berhenti karena didesak mundur tidaklah berlaku dengan sendirinya. 
Dari segi hukum publik, permintaan dan pernyataan tersebut masih 
memerlukan jawaban menolak ataupun menerima dari MPR sebagai 
atasan Presiden atau pemberi kewenangan. Menurut asas kedaulatan 
rakyat, setiap pemegang kekuasaan harus akontabel atas 
pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara politik kepada rakyat 
(MPR) dan secara hukum kepada badan peradilan (bila memenuhi 
syarat-syarat suatu perkara). Dengan demikian, kalau seorang 
Presiden mengajukan permintaan berhenti atau menyatakan 
berhenti, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan 
tindakannya selama memerintah, dan menjelaskan mengapa dia 
mengajukan permintaan berhenti atau menyatakan berhenti kepada 
MPR. Setelah mendengarkan pertanggungjawaban seperti ini, MPR 
harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak 
permintaan atau pernyataan tersebut. 

 

Uraian yang panjang tersebut dapat saya disimpulkan menjadi 
empat poin. Pertama, masa jabatan dan periode masa jabatan harus 
dibatasi secara tegas dalam konstitusi, yaitu lima tahun dan 
maksimal dua periode, karena keterbatasan yang dimiliki manusia 
pada satu pihak dan demi menjamin kesinambungan dan 
pembaharuan pada pihak lain. Kedua, mekanisme pencalonan 
presiden dan wakil presiden harus memenuhi dua prosedur 
demokrasi, yaitu kontestasi dan partisipasi publik. Setiap warga 
Negara yang memenuhi syarat objektif dapat menjadi presiden. 
Akan tetapi yang terpenting dalam demokrasi, seorang presiden dan 
wakil presiden harus terpilih melalui proses kompetisi yang adil 
dengan calon lain, dan rakyat sendiri atau para wakilnyalah yang 
mengambil keputusan tentang pemenang kompetisi tersebut. 

Kalau berdasarkan UUD 1945, dua alternatif mekanisme 
suksesi dapat dipilih. Bila sistem perwakilan berimbang yang 
dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemilu, -yang berarti peran 
partai politik lebih menonjol daripada wakil rakyat--, maka 
mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden sudah dimulai 
pada masa kampanye pemilu dan mencapai puncaknya di MPR. 
Tetapi jika sistem distrik yang digunakan dalam penyelenggaraan 
pemilu,-yang berarti peran wakil rakyat lebih menonjol daripada 
partai politik-, maka mekanisme pencalonan presiden berlangsung 
menjelang dan selama sidang MPR, yaitu para calon presiden dan 
para calon wakil presiden berkampanye dan bersaing secara adil di 
depan sidang MPR. Kalau UUD 1945 pasal 6 diamandemen menjadi 
presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, 
maka mekanismenya jelas lebih sesuai dengan dua prosedur 
demokrasi tersebut. 

ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga

Pidato Pengukuhan Reformasi Lembaga Kepresidenan ... Ramlan Surbakti



Apakah pencalonan presiden dan wakil presiden berlangsung 
satu paket atau terpisah tidaklah menjadi persoalan utama. Yang 
menjadi prinsip ialah pencalonan kedua jabatan ini tetap harus 
mengikuti kedua prosedur demokrasi tersebut sehingga bila presiden 
berhenti, maka penggantinya juga tidak akan kehilangan lejitimasi. 

Dan ketiga, prosedur pergantian presiden bila berhenti di 
tengah masa jabatan harus pula disepakati dan ditetapkan dalam 
konstitusi. Prosedur yang diusulkan ialah bila presiden berhenti 
karena meninggal atau berhalangan tetap (sakit), maka wakil 
presiden secara otomatis menjadi presiden tanpa melalui Sidang 
MPR. Tetapi bila presiden berhenti karena permintaan sendiri atau 
menyatakan berhenti, maka sang presiden harus mempertanggung 
jawabkan tindakannya tersebut kepada sidang MPR dan permintaan 
dan pernyataan ini harus diputuskan oleh sidang MPR. Sedangkan 
prosedur pemberhentian presiden karena dinilai melanggar 
konstitusi sudah ditetapkan dalam konstitusi, yaitu melalui Sidang 
Istimewa MPR. 

KEKUASAAN PRESIDEN TERLALU DOMINAN 

Kekuasaan Lembaga Kepresidenan selama rejim Orde Baru 
sangat dominan karena enam faktor berikut. Pertama UUD 1945 
sendiri menyatakan secara eksplisit tugas dan kewenangan Presiden 
mencakup tidak hanya bidang eksekutip tetapi juga legislatif. 
Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutip), 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Legislatif) 
dengan persetujuan DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah 
untuk menjalankan undang-undang. Tugas dan kewenangan 
Eksekutip saja sudah sangat luas ditambah lagi dalam bidang 
legislatif. 

Menurut UUD 1945, lembaga lain yang memiliki kekuasaan 
penting selain Presiden ialah MPR sebagai pemegang kedaulatan 
rakyat yang memilih dan memberhentikan presiden, DPR lebih 
menentukan dalam bidang anggaran dan membuat UU bersama 
Presiden, Mahkamah Agung pemegang kekuasaan bidang peradilan 
yang merdeka, dan BPK dalam mengaudit secara politik penggunaan 
anggaran negara juga merdeka dari pengaruh lembaga lain. Tetapi 
karena MPR, DPR, MA, dan BPK dibuat tidak berdaya baik secara 
individual (anggota) maupun secara kelembagaan, maka dalam 
praktek Presidenlah yang sesungguhnya pemegang kedaulatan. 

Kedua, selain sebagai kepala pemerintahan (Eksekutif) presiden 
juga memangku jabatan kepala negara. Karena UUD 1945 menganut 
sistem presidensial, maka kedua jabatan ini dipegangoleh presiden. 
Sebagai Kepala Negara, Presiden memegang kekuasaan tertinggi 
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atas AD, AL, dan AU; menyatakan perang, membuat perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain (dengan persetujuan DPR); 
menyatakan keadaan bahaya dan akibatnya yang ditetapkan dalam 
undang-undang; mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, 
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan memberi gelar, tandajasa, dan 
Iain-lain tanda kehormatan. Jabatan kepala negara pada lazimnya 
lebih bersifat simbolik daripada substansial tetapi dalam praktek 
justru bersifat substansial. Kalau menurut UUD 1945, penggunaan 
kewenangan ini memerlukan persetujuan DPR atau di atur dengan 
undang-undang tetapi dalam praktek selama ini dilakukan oleh 
presiden sendiri. 

Ketiga, berbagai sebutan yang melekat pada jabatan Presiden 
dalam kenyataannya selama ini telah dijadikan sebagai sumber 
kekuasaan baru bagi Presiden di luar yang disebutkan dalam UUD 
1945. Jenis kekuasaan baru ini ialah Presiden sebagai Mandataris 
MPR telah berubah arti menjadi Presiden sebagai Pengganti MPR; 
hak prerogative Presiden yang tidak disebutkan sama sekali dalam 
UUD 1945 berubah arti menjadi tidak boleh dipengaruhi oleh wadah-
wadah kerakyatan; dan Presiden sebagai Pangti ABRI berubah arti 
menjadi ABRI sebagai alat presiden mempertahankan 
kekuasaannya. 

Keempat, baik secara institusional maupun secara pribadi, 
Presiden menguasai sumber keuangan yang cukup besar sehingga 
dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekurang-
kurangnya terdapat empat sumber keuangan yang dikuasai Presiden 
selama Orde Baru. Sumber dana pertama berasal dari anggaran 
penerimaan dan pengeluaran negara (APBN) karena kata akhir 
penentuan tarif, peruntukan dan penggunaan anggaran berada di 
tangan Presiden. Sumber kedua berasal dari sejumlah yayasan yang 
langsung dipimpin oleh Presiden, seperti Yayasan Dharmais, Yayasan 
Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Supersemar, Yayasan Dana 
Kemanusiaan dan Gotong Royong, Yayasan Dana karya Abadi 
(DAKAB), dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Dana yayasan ini 
dihimpun melalui Kepres, SK. Menkeu dan SK penjabat pemerintah 
lainnya. Bisnis keluarga merupakan sumber ketiga. Dan para 
pengusaha klien merupakan sumber keempat. Yang menjadi soal 
bukan hanya bagaimana mendapatkan dana tersebut tetapi terutama 
bagaimana sumber keuangan itu digunakan untuk mempertahankan 
kekuasaannya. 

Kelima, Pancasila lebih digunakan sebagai alat melakukan 
hegemoni terhadap rakyat daripada sebagai pedoman dan tolok-ukur 
dalam penyelenggaraan negara. Melalui berbagai sarana dan cara, 
Pancasila digunakan sebagai alat mendapatkan kepatuhan dari 
rakyat. Rakyatlah yang disuruh melaksanakan Pancasila sesuai 
dengan tafsiran penguasa, sedangkan presiden dan pembantunya 
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bertindak sebagai penafsir dan karena itu sumber utama kebenaran. 
Mereka yang berpandangan lain dari penguasa cenderung 
disingkirkan. Menurut hemat saya, yang salah bukan Pancasilanya 
tetapi pemfungsiannya. Seharusnya Pancasila difungsikan sebagai 
pedoman dan tolok-ukur penyelenggaraan negara. 

Dan keenam, format politik yang dipraktekkan oleh rejim Orde 
Baru dilukiskan oleh para ilmuwan politik secara berbeda (birokratik 
otoriter, negara penjabat, neopatrimonial, diktator pembangunan, 
dan sebagainya) tetapi semuanya sepakat bahwa Orde Baru sama 
sekali tidak demokratik karena presiden mempunyai kekuasaan yang 
sangat mutlak sehingga tidak tepat disebut Demokrasi, apalagi 
ditambah dengan keterangan Pancasila. 

Apakah pernyataan ini didukung oleh kenyataan? Sistem politik 
yang nyata berlaku sejak akhir 1960-an sampai setidak-tidaknya 
Soeharto turun, memang menempatkan presiden sebagai pemegang 
kekuasaan kunci tanpa kontrol dan pengawasan yang berarti dari 
lembaga tertinggi dan tinggi negara dan kekuatan politik lainnya. 
Sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 sebenarnya 
menerapkan pembagian kekuasaan termasuk didalamnya 
pengawasan, seperti DPR memiliki kekuasaan anggaran yang lebih 
menentukan daripada Presiden, dan kekuasaan peradilan yang 
independen oleh Mahkamah Agung. 

Akan tetapi susunan dan kedudukan badan permusyawaratan 
dan perwakilan rakyat, Tata tertib DPR, dan sistem pemilu serta 
sistem kepartaian yang dipraktekkan selama Orde baru mencegah 
anggota DPR melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, seperti 
kekuasaan anggaran, pembuatan undang-undang, dan kontrol 
(penyelidikan). Lembaga peradilan terbelenggu oleh UU Mahkamah 
Agung dan UU Peradilan lainnya yang menempatkan lembaga 
peradilan secara administratif (perutnya) di bawah Presiden 
(Departemen Kehakiman, Departemen Hankam, dan Departemen 
Agama), yaitu semua hakim adalah pegawai negeri sipil, tetapi secara 
fungsional di bawah Mahkamah Agung, dan mekanisme penetapan 
anggota dan pimpinan Mahkamah Agung lebih memberi 
kewenangan kepada Presiden daripada kepada DPR. 

Baik UU tentang Sistem Pemilu maupun UU tentang susunan 
dan kedudukan MPR/DPR/DPRD dalam kenyataannnya tidak 
menentukan siapa yang akan menyelenggarakan negara lima tahun 
berikutnya. Apalagi pemilu diselenggarakan oleh pemerintah yang 
sekaligus bertindak sebagai pemain (pembina Golkar), pengawas, 
dan penilai sehingga sangat diragukan sifat kompetitif, jujur, dan 
adilnya. Secara empirik agaknya terdapat dua mekanisme yang 
berbeda, yaitu pemilu sebagai mekanisme pengisian 80% anggota 
DPR dan 40% anggota MPR, dan mekanisme penentuan calon 
tunggal Presiden di luar SU MPR yang tidak berkaitan langsung 
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dengan komposisi dan anggota MPR hasil pemilu. Tidak ada 
mekanisme pencalonan presiden yang melibatkan rakyat. 

Sistem Kepartaian yang diberlakukan tidak menggambarkan 
kekuatan sosio-politik dari rakyat melainkan hanya sebagai 
Organisasi Peserta Pemilu yang tidak ada kaitannya secara langsung 
dengan mekanisme pergantian kekuasaan. Peraturan pelaksanaan 
UU Parpol dan Golkar dan UU Ormas dalam prakteknya memberi 
kewenangan kepada Presiden dan para pembantunya sebagai 
pembina politik. Sebagai pembina politik, Presiden dan jajaran 
Depdagri dan ABRI melaksanakan kekuasaan: menyetujui atau 
menolak baik terhadap personalia maupun program dan pernyataan 
politik yang diajukan Orpol/Ormas, melakukan Litsus, mengakui 
atau tidak keberadaan Orpol atau Ormas, dan memberi atau tidak 
memberi izin, bantuan uang, dan fasilitas lainnya, dan melakukan 
rekayasa politik menjelang dan selama Kongres/Munas/ Muktamar 
agar keputusan Rapat Anggota ini sesuai dengan kehendak penguasa. 
Bahkan bila dipandang perlu, menggunakan orang dalam untuk 
melakukan kudeta terhadap kepemimpinan suatu partai yang 
dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan penguasa sehingga 
kekuasaannya tetap di tangan penguasa Katanya MPR merupakan 
pemegang kedaulatan rakyat, tetapi para pemimpin dan aktivis 
partai politik yang duduk di MPR itu justru merupakan hasil 
pembinaan Presiden dan Birokrasi. Kalau demikian, siapa yang 
berdaulat? 

APBN tidak dirumuskan menurut program dan proyek 
melainkan menurut sektor sehingga DPR tidak tahu dari mana dan 
bagaimana anggaran diperoleh, dan untuk apa, kepada siapa dana 
itu digunakan secara konkrit. Karena itu dalam kenyataannnya, 
Presiden dan Birokrasi masih lebih menentukan anggaran 
penerimaan dan pengeluaran negara daripada DPR. Banyak program 
pembangunan yang berorientasi distribusi/pemerataan dinamai 
Instruksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Dati I, Dati II, Pasar, SD, 
Puskesmas, Reboisasi, dan Desa Tertinggal (IDT) sehingga 
Presidenlah yang lebih menentukan anggaran daripada DPR. 

Sebagian besar UU tidak dirumuskan secara operasional 
melainkan dalam bentuk aturan pokok, sedangkan dalam berbagai 
bentuk penjabarannya diserahkan kepada Eksekutif, sehingga dalam 
pelaksanaannya Eksekutiflah yang memegang kekuasaan legislatif 
sepenuhnya. Kehidupan kita sebagai warga negara agaknya lebih 
banyak di atur oleh PP, Keppres, Inpres, dan berbagai SK yang 
dikeluarkan oleh Menteri, Dirjen, dan Kepala Daerah daripada oleh 
UU dan Perda yang dibuat oleh atau melibatkan wakil rakyat. Asal 
pemungutan uang, penetapan tarif, pembebasan tanah, penentuan 
pemenang tender atau pengaturan hak dan kebebasan politik telah 
di atur dengan Keppres, Inpres, SK Menteri dan SK Penjabat 
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Pemerintah lainnya maka hal itu sudah dianggap sah begitu saja 
tanpa melihatnya dari aspek keadilan, moralitas dan demokrasi. 
Pelaksanaan kekuasaan seperti ini lebih tepat dilukiskan sebagai 
rule by using law daripada rule of law. Hal ini juga merupakan bukti 
pendukung terhadap pernyataan konstitusional tanpa 
konstitusionalisme dan rejim Soeharto. 

Dalam penentuan keanggotaan dan pimpinan lembaga tinggi 
negara seperti MA, BPK, dan DPA, asas kedaulatan rakyat agaknya 
belum begitu mengedepan karena presiden masih lebih menentukan 
daripada DPR. DPR mengajukan calon sebanyak dua kali jumlah 
posisi yang hendak diisi, Presiden memilih dan mengangkatnya 
Penggabungan jabatan Ketua MPR dengan DPR merupakan upaya 
terselubung untuk meniadakan peran MPR setelah Sidang Umum 
MPR. Ketua MPR/DPR, MA, dan BPK memang tidak diangkat 
sebagai Menteri seperti dalam rejim Orla tetapi pimpinan lembaga 
tinggi dan tertinggi negara dalam rejim Orde Baru jauh lebih 
tergantung kepada presiden daripada pimpinan lembaga tertinggi 
dan tinggi negara pada rejim Orla. 

Baik menurut UU No. 5 tahun 1974 maupun secara empirik, 
Presiden beserta Mendagri masih lebih menentukan daripada DPRD 
dalam penetapan Gubernur/Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah. 
Hal ini sama juga berlaku pada peringkat Desa. Rejim Orba sungguh 
ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan kebijakan sehingga 
ketergantungan daerah dan desa kepada Pusat semakin tinggi. 

Dan akhirnya, praktek-praktek ekstra konstitusional, seperti 
Litsus terhadap calon wakil rakyat dan pengurus partai, berbagai 
bentuk kontrol pemerintah terhadap pers, rekayasa politik untuk 
menyingkirkan orang yang dianggap tidak loyal kepada rejim, dan 
pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang menyimpang, seperti 
keterlibatan militer dalam menangani tindakan yang dikategorikan 
'kriminalitas politik' dan pengkaplingan jabatan Kepala Wilayah/ 
Daerah tertentu untuk ABRI, juga memberikan kekuasaan yang 
sangat besar kepada Presiden. 

 

Bila diskripsi yang saya berikan mengenai kekuasaan presiden 
selama Orde Baru dapat diterima, maka apa saja yang harus 
dilakukan untuk mereformasi lembaga kepresidenan? Dalam 
melakukan reformasi lembaga kepresidenan ini, saya ingin berangkat 
dari asumsi tentang watak manusia, yaitu manusia mempunyai 
kecenderungan baik tetapi juga kecenderungan buruk. Karena itu 
pembaharuan lembaga kepresidenan harus diarahkan untuk 
mendorong kecenderungan baik tetapi mencegah secara struktural 
kecenderungan buruk manusia. Asumsi kedua yang perlu dipahami 
sejak awal ialah betapa kekuasaan dapat digunakan demi kebaikan 
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bersama, yaitu mewujudkan tujuan negara seperti yang dirumuskan 
dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi kekuasaan juga dapat 
digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan, bahkan untuk 
menindas orang lain yang tidak dikehendaki. 

PEMBERDAYAAN    SUPRA   DAN   INFRASTRUKTUR 
POLITIK 

Berdasarkan kedua asumsi ini, maka selain demokratisasi 
mekanisme suksesi seperti yang diuraikan di atas, langkah-langkah 
reformasi lembaga kepresidenan yang hendak saya usulkan ialah 
pemberdayaan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta 
infrastruktur politik (pemberdayaan supra dan infrastruktur politik) 
sehingga dapat mengimbangi dan mengontrol kekuasaan presiden, 
pembatasan dan pendefinisian tugas dan kewenangan presiden 
sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, pemfungsian 
Pancasila sebagai pedoman dan tolok-ukur penyelenggaraan negara, 
dan penegakan moralitas publik. 
 
Pemberdayaan MPR 

Pemberdayaan MPR dapat dilakukan dengan melakukan 
demokratisasi atas susunan keanggotaan dan kedudukan MPR yang 
berlaku selama ini Susunan keanggotaan yang sesuai dengan asas 
kedaulatan rakyat, seperti dipilih seluruhnya atau sebagian terbesar 
oleh rakyat, akan melahirkan wakil rakyat yang akontabel kepada 
pemilihnya sehingga lebih berdaya menghadapi Presiden. Dalam 
sistem demokrasi, jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat (berarti 
mendapat mandat secara langsung dari rakyat) memiliki kekuasaan 
yang lebih menentukan daripada jabatan yang dipilih secara tidak 
langsung, apalagi jabatan yang diangkat. Setiap sistem dan 
mekanisme pemilu yang menghasilkan DPR pastilah memiliki 
sejumlah kelemahan, baik dari segi keterwakilan penduduk dan 
daerah maupun dari segi akontabilitas kepada rakyat dan 
kepraktisan dalam penyelenggaraan pemilu bagi pelaksana dan 
pemilih. Karena itu anggota MPR yang di luar anggota DPR 
hendaknya ditafsirkan sebagai upaya menyempurnakan keanggotaan 
DPR yang ditentukan menurut sistem yang mengandung kelemahan 
tersebut. 

Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan 
wilayah, dan kepraktisan dan akontabilitas, maka anggota MPR yang 
sekarang berjumlah 1000 orang dikurangi menjadi sekitar 750 orang 
yang sebagian terbesar harus dipilih melalui pemilihan umum yang 
kompetitif dan adil. Selain 500 anggota DPR yang dipilih menurut 
sistem dan mekanisme pemilu distrik yang disempurnakan dengan 
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perwakilan berimbang, 250 anggota tambahan MPR berasal dari 
135 Utusan Daerah dalam rangka menjamin keterwakilan wilayah 
(5 X 27 Dati I), dan 115 Utusan Golongan dalam rangka menjamin 
keterwakilan penduduk, khususnya kelompok masyarakat yang tidak 
mungkin atau kecil kemungkinannya terwakili di DPR melalui 
pemilu. Utusan daerah yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD I, 
dan seleksi dan penentuan utusan golongan oleh LPU yang 
independen akan menjamin keterwakilan dan akontabilitas anggota 
tambahan MPR kepada rakyat. Anggota MPR sebanyak 750 orang 
tidak hanya lebih praktis dalam pengorganisasian kegiatan maupun 
dalam pembuatan keputusan daripada 1000 orang tetapi juga jumlah 
Anggota Tambahan secara logika tentu tidak boleh menyamai atau 
melebihi anggota dasar (DPR). 

Sesuai dengan kedudukannya sebagai yang mewakili pemegang 
kedaulatan rakyat dan karena itu sebagi Lembaga Tertinggi Negara, 
maka sejumlah reformasi perlu dilakukan terhadap MPR. Pimpinan 
MPR harus terpisah dari pimpinan DPR karena MPR merupakan 
Lembaga Tertinggi Negara. Menyatukan pimpinan DPR dengan 
MPR sesungguhnya merendahkan MPR karena DPR, Presiden, MA 
dan BPK berada di bawah MPR. Untuk mencegah Mandataris MPR 
dijadikan sebagai pengganti MPR dan terutama dalam rangka 
pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka MPR 
harus bersidang sekurang-kurangnya sekali setahun. Sidang tahunan 
MPR, yang saya usulkan bulan Agustus bertepatan dengan 
peringatan Hari Kemerdekaan RI, akan mempunyai dua agenda 
utama, yaitu mendengarkan, membahas, dan menanggapi Laporan 
Tahunan Presiden mengenai perkembangan bangsa dan negara, 
termasuk pelaksanaan GBHN selama tahun yang lalu; dan 
memanggil dan meminta keterangan dari Mahkamah Agung, dan 
BPK. Pada akhir masa jabatan Presiden, para anggota MPR yang 
memilih sang Presiden bersidang untuk mendengarkan, membahas 
dan menyikapi Laporan Pertanggungjawaban Presiden. Dengan 
demikian, sejak awal sampai akhir masa jabatan setiap kemungkinan 
penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah atau dikoreksi ataupun 
GBHN yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dapat 
diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk mempersiapkan 
dan mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan MPR ini, pimpinan 
MPR didampingi oleh suatu Badan Pekerja yang mencerminkan 
komposisi keanggotaan MPR. 

Pemberdayaan DPR 

Pemberdayaan DPR dapat dilakukan dengan demokratisasi atas 
sistem pemilu dan kepartaian yang menghasilkan DPR dan atas 
susunan dan kedudukan DPR yang berlaku selama ini. 
Penyelenggara pemilu yang independen diperkirakan akan dapat 
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melaksanakan pemilu secara adil dan transparan sehingga pemilunya 
sendiri akan berlangsung secara kompetitif. Sistem pemilu distrik 
yang disempurnakan dengan perwakilan berimbang diperkirakan 
akan lebih menjamin tidak hanya keterwakilan penduduk dan daerah 
tetapi juga akontabilitas wakil rakyat kepada pemilihnya dan 
kepraktisan dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilu seperti 
ini, bila dibiarkan berlangsung secara alamiah, diperkirakan akan 
menghasilkan beberapa partai yang kompetitif tetapi terbuka bagi 
semua warga negara tanpa memandang latarbelakang 
primordialisme agama, suku dan kedaerahan, dan ras. Sistem 
kepartaian yang tidak mendikte wakil rakyat seperti ini diperkirakan 
akan dapat menjamin tidak hanya lejitimasi kekuasaan dan 
partisipasi politik warga negara tetapi juga integrasi nasional. 

Selain itu, susunan keanggotaan DPR yang dipilih seluruhnya 
oleh rakyat akan menghasilkan para wakil rakyat yang akontabel 
kepada rakyat pemilih sehingga lebih berdaya menghadapi dan 
mengimbangi Presiden dan kabinetnya. 

Tetapi yang tidak kalah penting untuk diubah dalam rangka 
mengimbangi dan mengontrol kekuasaan presiden ialah tugas dan 
kewenangan (kedudukan) DPR. Salah satu langkah yang dapat 
dilakukan untuk memberdayakan DPR ialah menjabarkan asas 
pemerintahan dengan persetujuan rakyat secara lebih demokratik, 
yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada DPR atau 
sekurang-kurangnya seimbang dengan kekuasaan lembaga presiden. 
Pertama, sejauh mungkin UU harus dirumuskan secara operasional 
sehingga tidak memerlukan berbagai tingkatan peraturan 
pelaksanaan mulai dari Peraturan Pemerintah dan Kepres sampai 
dengan JUKLAK dan JUKNIS. UU harus dirumuskan secara 
operasional tidak hanya agar UU itu secara langsung dapat menjadi 
pegangan dalam bertindak tetapi juga agar para wakil rakyat yang 
mendapat mandat secara langsung dari rakyatlah yang mengatur 
kehidupan rakyat. Bila tidak dirumuskan secara operasional, maka 
dalam praktek pembuatan undang-undang didelegasikan kepada 
mereka yang tidak mendapat mandat langsung dari rakyat, yaitu 
para menteri, dirjen dan jajaran birokrasi sipil dan militer lainnya. 
Hal seperti ini tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang 
menyatakan semua UU memerlukan persetujuan DPR, dan Presiden 
membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan 
suatu UU. Dalam UUD 1945 tidak disebutkan Keppres, Inpres, 
Peraturan dan SK Menteri, SK Dirjen dan sebagainya untuk 
mengatur kehidupan bangsa dan negara. 

Kedua, sejalan dengan UU di atas, Undang-undang tentang 
APBN juga harus sejauh mungkin dirumuskan secara operasional 
sehingga para anggota DPRlah yang menentukan siapa yang 
menanggung beban macam apa dan berapa dalamnya, dan 
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menentukan kegiatan apa, di mana, kapan, mengapa dan untuk siapa 
saja dilaksanakan serta berapa anggaran yang didistribusikan dan 
dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Bila APBN dirumuskan secara 
umum menurut sektor dan jumlah total anggarannya, maka 
sesungguhnya pihak Eksekutif dan birokrasi sajalah yang 
menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana 
dipraktekkan oleh Orde Baru. Tidak heran kalau proses politik 
penentuan anggaran selama Orde Baru lebih banyak berlangsung 
di Bappenas dan Departemen Keuangan serta birokrasi pada 
umumnya daripada di arena publik seperti DPR. Untuk 
menyimpulkan betapa praktek seperti ini bertentangan dengan pasal 
23 UUD 1945 beserta penjelasannya tidak perlu seorang sarjana 
karena anak SD yang belajar UUD 1945 juga mengetahuinya. 
Beranjak dari pasal 23 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka setiap 
bentuk pungutan dan beban yang dikenakan kepada rakyat, seperti 
pajak, retribusi, tarif BBM, tarif dasar listrik, tarif jalan tol, dan 
tarif transportasi angkutan publik harus mendapat persetujuan DPR. 
Pelaksanaan asas persetujuan rakyat tidak cukup dengan 
pemberitahuan atau konsultasi dengan DPR. 

Ketiga, rekrutmen politik para penjabat negara harus dilakukan 
secara terbuka sehingga dapat dinilai publik, kompetitif agar yang 
tampil tokoh yang mumpuni, dan mendapatkan persetujuan DPR 
sehingga mendapat lejitimasi rakyat. Pengangkatan jabatan-jabatan 
politik, seperti Duta Besar, Menteri, Anggota dan Pimpinan MA, 
BPK (bahkan DPA), dan jabatan setingkat menteri lainnya oleh 
Presiden memerlukan konformasi dan persetujuan Komisi DPR yang 
membidangi tugas para penjabat tersebut. Mekanisme rekrutmen 
politik seperti ini berlangsung melalui dua tahap seleksi, yaitu yang 
dilakukan oleh Presiden sebelum mengajukannya kepada DPR, dan 
proses tanya-jawab terbuka di Komisi DPR. Bila calon yang diajukan 
Presiden tidak disetujui Komisi DPR, maka Presiden harus mencari 
dan mengajukan calon lain. DPR tidak berkewenangan untuk 
mengajukan calon. Melalui tanya-jawab secara terbuka, para anggota 
Komisi DPR akan dapat mengetahui visi, missi, kemampuan, dan 
integritas pribadi sang calon penjabat negara sebagai bahan 
mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
pencalonannya. 

Keempat, setiap bentuk perjanjian (termasuk pinjaman luar 
negeri) yang dibuat dengan negara lain atau lembaga internasional 
harus mendapat persetujuan DPR. Keharusan mendapat persetujuan 
DPR ini tidak cukup dinyatakan secara implisit, seperti sudah 
dimasukkan ke dalam APBN berarti sudah disetujui DPR, melainkan 
setiap perjanjian ataupun pinjaman luar negeri memerlukan 
pembahasan tersendiri. Alasan efisiensi tidak boleh mengalahkan 
asas demokrasi karena efisien dan rasional belum tentu baik ditinjau 
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dari segi asas kedaulatan rakyat. 
Kelima, penggunaan hak-hak DPR, termasuk hak penyelidikan, 

tidak perlu di atur dengan UU melainkan cukup di atur dalam 
Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh DPR sendiri. Selama 32 
tahun UU tentang penggunaan hak penyelidikan sengaja tidak 
dibuat supaya DPR tidak dapat mengontrol kekuasaan presiden dan 
pemerintah pada umumnya. Akibatnya DPR tidak memiliki 
keberdayaan dalam melakukan pengawasan. Ketika DPR menyetujui 
ketentuan tersebut sesungguhnya DPR membelenggu diri sendiri. 
Peraturan Tata Tertib DPR harus dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga menjamin ruang gerak yang lebih besar bagi para anggota 
DPR dalam menggunakan hak-haknya dalam rangka melaksanakan 
tugas konstitusionalnya. Ruang gerak yang lebih besar akan 
memungkinkan pendayagunaan kualitas pribadi para anggota 
Dewan sehingga pada gilirannya tidak hanya akan menghasilkan 
proses dan dinamika politik yang demokratik tetapi juga hasil berupa 
keputusan yang terbaik bagi kebaikan bangsa. 

Pengajuan suatu RUU oleh DPR hendaknya dimulai dari suatu 
Subkomisi yang didukung oleh sejumlah anggota tanpa ada 
keharusan didukung oleh dua atau lebih fraksi. Kalau sistem pemilu 
distrik dilakukan, maka fraksi sebagai alat partai harus dikeluarkan 
sebagai badan kelengkapan DPR. Fraksi harus didudukkan hanya 
sebagai fasilitator para wakil rakyat dari suatu partai. Jangan sampai 
hak prakarsa tidak dapat dilakukan karena sudah terhambat sejak 
tahap awal oleh persyaratan jumlah dan dukungan fraksi. Untuk 
melaksanakan tugasnya, DPR seyogyanya juga diberi kewenangan 
untuk memanggil seorang penjabat atau warga masyarakat untuk 
memberi kesaksian dalam bidang yang diketahui dan dialaminya di 
hadapan Komisi DPR. Agar efektif, maka kewenangan memanggil 
ini harus disertai sanksi bagi yang menolaknya atas dasar pelecehan 
kehormatan DPR. 

Pemberhentian seorang anggota DPR dalam masa tugasnya 
harus ditentukan oleh Sidang Pleno DPR setelah terlebih dahulu 
diselidiki secara seksama dan direkomendasikan oleh Komisi Etik 
DPR. Recalling anggota DPR oleh DPP partai politik tidak 
diperkenankan lagi karena anggota DPR bukan wakil partai 
melainkan wakil rakyat. Anggaran kerja DPR harus dialokasikan 
tersendiri dalam APBN, dan ditentukan dan dikelola sendiri 
penggunaannya oleh DPR, bukan lagi oleh Eksekutif (Sekretariat 
Negara) sebagaimana dilakukan selama rejim Orde Baru. 

Pemberdayaan MA dan BPK 

Untuk menciptakan check and balance antar lembaga tinggi 
negara, maka Mahkamah Agung seharusnya diberi kewenangan 
melakukan judicial review terhadap UU. Kemerdekaan lembaga 
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peradilan akan dapat dijamin bila hakim tidak diangkat sebagai 
pegawai negeri sipil melainkan sebagai penjabat negara, anggota 
dan pimpinan MA mendapat persetujuan DPR, dan bila mengelola 
administrasi anggaran sendiri. Dualisme peradilan dalam arti 'perut' 
hakim di bawah Eksekutif sedangkan 'otaknya' berada di bawah 
Mahkamah Agung, merupakan salah satu sebab utama 
ketergantungan badan peradilan kepada Eksekutif. Karena itu 
dualisme seperti ini harus dihilangkan. Peradilan Tata Usaha Negara 
harus berada di garis depan dalam menghakimi penyalahgunaan 
kewenangan oleh penjabat publik. 

Badan Pemeriksa Keuangan perlu diberdayakan dengan 
sumber daya manusia dan materil yang lebih memadai, dan otoritas 
yang lebih besar sehingga mampu memeriksa penggunaan keuangan 
negara secara formal dan materil. BPKP yang selama ini dibentuk 
di bawah Eksekutif dalam prakteknya lebih sebagai upaya membatasi 
ruang gerak BPK karena ruang gerak dan sumber daya BPKP jauh 
lebih besar daripada yang dialokasikan kepada BPK. Akan tetapi 
kelanjutan hasil kerja BPKP, dalam arti diteruskan ke kejaksaan 
dan pengadilan atau tidak, ditentukan oleh Presiden, sedangkan 
kelanjutan hasil kerja BPK ditentukan oleh DPR karena setiap 
semester BPK melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Karena itu 
saya mendukung saran yang diajukan oleh Wakil Ketua BPK Kunarto 
baru-baru ini untuk mengintegrasikan BPKP ke dalam BPK. 
Lembaga Eksekutif sudah memiliki terlalu banyak lembaga 
pengawasan, seperti Inspektorat Jendral dan Irwilda disamping 
Pengawasan Melekat oleh atasan masing-masing, sehingga 
pengintegrasian BPKP tidak akan mengurangi fungsi pengawasan 
internal. 

Pemberdayaan Infrastruktur Politik 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "kedaulatan adalah 
di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR," tidak boleh 
diartikan sebagai "rakyat tidak lagi berdaulat begitu menyerahkan 
kedaulatan kepada MPR melalui pemilihan umum." Ayat tersebut 
harus diartikan sebagai "rakyat hanya menyerahkan sebagian 
kedaulatannya kepada MPR" melalui pemilu sehingga rakyat tetap 
berdaulat walaupun sudah ada MPR dan DPR. Kedaulatan yang 
didelegasikan kepada wakil rakyat hanya berupa kewenangan 
menentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik 
pada umumnya, dan kewenangan menentukan para penjabat negara. 
Kedaulatan rakyat yang masih dimiliki oleh rakyat tidak hanya 
berupa hak asasi manusia yang bersifat alamiah (universal) dan 
konvensional, seperti hak sipil dan politik, tetapi juga hak dan 
kebebasan politik untuk mempengaruhi proses politik dalam 
penyusunan undang-undang dan kebijakan publik, dan dalam 
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penentuan para penjabat negara. 
Hak dan kebebasan politik berkumpul, berserikat, menyatakan 

pendapat secara lisan dan tertulis, memilih dan menjalankan ajaran 
agama yang dianut, dan bebas dari perlakuan diskriminatif dan 
perlakuan sewenang-wenang, merupakan dasar bagi keberadaan 
infrastruktur politik, seperti partai politik, asosiasi kepentingan, 
media massa, dan organisasi nonpemerintah (LSM berupa Ornop). 
Karena keputusan yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden 
itu menyangkut kehidupan warga negara, maka warga negara secara 
individual ataupun melalui wadah berhak mempengaruhi dan 
mempersoalkan tindakan presiden. Setiap warga negara berhak 
meminta perhatian Presiden akan suatu urusan publik yang 
merugikan dia dan masyarakat, baik yang dikemukakan secara 
langsung maupun melalui wadah dan media lain. Infrastruktur 
politik berhak mempengaruhi, mempertanyakan, bahkan menggugat 
keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Agar 
partisipasi politik dan kontrol politik dari para warga negara 
berlangsung efektif, maka wadah-wadah kerakyatan memang 
diperlukan. 

Partai yang tidak ikut memerintah dapat berperan sebagai 
kekuatan kontrol berdasarkan konstitusi dan GBHN. Asosiasi 
kepentingan atas dasar kesamaan agama, suku bangsa, ras, daerah, 
jenis kelamin, okupasi (petani, buruh, nelayan), profesi, dunia usaha, 
dan minat juga memiliki hak mengartikulasikan kepentingannya 
kepada dan/atau mengontrol pelaksanaan kebijakan publik yang 
menyangkut kepentingan para anggotanya. Pers yang kredibel dan 
independen dapat menyoroti penggunaan kekuasaan oleh presiden 
dan kabinetnya berdasarkan konstitusi dan GBHN. Segala bentuk 
kontrol terhadap pers yang dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu 
agar bisnis keluarga presiden tidak dipersoalkan, harus dihilangkan. 
Dalam negara hukum, UU dan badan peradilan sajalah yang 
seharusnya mengontrol pers sesuai dengan asas-asas hukum yang 
berlaku. LSM dan Komnas HAM juga memiliki hak dan kewenangan 
untuk mempertanyakan penggunaan kekuasaan oleh presiden bila 
ditemukan bukti-bukti pelecehan HAM oleh aparat pemerintah. 

PENDEFINISIAN KEWENANGAN PRESIDEN 

Pada masa rejim Orde Baru, terdapat tiga sebutan Presiden 
yang kemudian berkembang dalam praktek sebagai jenis kekuasaan 
baru bagi presiden, yaitu Presiden sebagai Mandataris MPR, Hak 
Prerogative Presiden, dan Presiden sebagai Pangti ABRI. Ketiga 
sebutan yang berubah menjadi jenis kekuasaan baru kepresidenan 
itu harus direformasi sehingga mencegah kekuasaan absolut 
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presiden. Pertama, Presiden sebagai Mandataris MPR hendaknya 
dipahami hanya untuk menjelaskan betapa presiden hanya 
melaksanakan apa saja yang diputuskan MPR, tunduk dan 
bertanggung jawab kepada MPR, bukan sebagai pengganti MPR. 
Pemberdayaan MPR sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat 
mencegah sebutan Presiden sebagai Mandataris MPR diubah 
menjadi Presiden sebagai Pengganti MPR. 

Kedua, selama ini dikembangkan suatu pandangan betapa 
pengangkatan Duta Besar, Menteri, dan anggota dan pimpinan MA 
dan BPK merupakan hak prerogative presiden. Bahkan 
pengangkatan Utusan Golongan MPR baru-baru ini oleh pemerintah 
de fakto dan transisi Habibie dilukiskan pula sebagai hak prerogative 
presiden. Hak prerogative presiden diartikan sebagai kewenangan 
mutlak presiden yang tidak boleh dipengaruhi atau dipersoalkan 
oleh wadah-wadah kerakyatan dan pihak lain. Pandangan seperti 
ini sungguh tidak tepat bila ditinjau dari asas persetujuan rakyat 
yang dikemukakan dalam UUD 1945. Istilah hak prerogative sama 
sekali tidak disebutkan dalam konstitusi, yang ada hanyalah 
kewenangan presiden sebagai kepala negara. Penggunaan 
kewenangan kepala negara yang disebutkan dalam UUD 1945 (pasal 
10 sampai dengan 15) juga tidak terlepas dari keharusan mendapat 
persetujuan wakil rakyat. Karena itu semua pihak harus mencegah 
penggunaan istilah hak prerogative karena istilah ini sangat tidak 
demokratik. 

Dan ketiga, definisi "Presiden sebagai pemegang kewenangan 
tertinggi AD, AL dan AU," perlu dipertegas sehingga ABRI tidak 
digunakan sebagai alat pribadi presiden untuk mempertahankan 
kekuasannya. Dua hal yang mendasari perlunya pendefinisian 
kewenangan ini, yaitu kewenangan Presiden atas AD, AL dan AU 
bukan sebagai kepala pemerintahan yang bersifat substansial tetapi 
sebagai kepala negara yang cenderung bersifat simbolik, dan sampai 
hari ini ABRI masih diberi tugas sebagai alat hankam dan kekuatan 
sospol (dwi fungsi) sehingga terbuka peluang penggunaan ABRI 
sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Salah satu bentuk definisi 
kewenangan presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas 
AD, AL dan AU ialah presiden mengangkat dan melantik Pangab 
dan Kepala Staf AD, AL dan AU; presiden menyatakan perang dan 
membuat perdamaian, dan presiden menyatakan keadaan bahaya. 
Hal ini berarti presiden tidak boleh mencampuri pengangkatan 
penjabat militer di bawah keempat jabatan ABRI tersebut. 

PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DAN TOLOK-UKUR 

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman mencapai tujuan 
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negara tidak boleh lagi diselewengkan sebagai alat melakukan 
hegemoni terhadap rakyat. Penggunaan Ideologi Pancasila sebagai 
alat menyingkirkan lawan-lawan politik atau mereka yang tidak 
dikehendaki harus tidak boleh terjadi dalam sistem politik 
demokras.Yang harus dilakukan oleh pemfungsian Pancasila sebagai 
pedoman dan tolok-ukur dalam penyelenggaraan negara. Untuk 
dapat difungsikan sebagai pedoman dan tolok-ukur penyelenggaraan 
negara, maka Pancasila harus dijabarkan secara operasional ke dalam 
undang-undang dan kebijakan publik lainnya sehingga mengikat 
semua penyelenggara negara, dan karena itu pelaksanaan undang- 
undang dan kebijakan publik lainnya itu dapat pula dinilai oleh 
semua pihak karena memiliki tolok-ukur yang sama. 

Orde Baru, menurut penilain para ilmuwan politik, bukanlah 
rejim ideologik dalam arti membuat dan melaksanakan undang-
undang dan kebijakan publik berdasarkan ideologi Pancasila. Tetapi 
Orde Baru lebih tepat disebut sebagai rejim pragmatis, yang berarti 
sepanjang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan, 
pelanggaran Konstitusi dan Pancasila juga dihalalkan. Hal yang 
terakhir ini tentu tidak dinyatakan secara eksplisit karena semua 
yang dilakukannya diklaim sebagai sesuai dengan Pancasila dan UUD 
1945. Cita Negara Persatuan merupakan tujuan yang pertama dari 
Negara Republik Indonesia, dan Persatuan Indonesia merupakan 
sila kedua Pancasila, tetapi dalam praktek politik adu domba 
terhadap unsur-unsur bangsa yang majemuk secara horizontal secara 
pragmatis sah dilakukan karena mendukung pembangunan dan 
kekuasaan penguasa. Pragmatisme Orde Baru merupakan salah satu 
sebab kehancuran Orde Baru tetapi menimbulkan penderitaan dan 
ketidakadilan bagi warga masyarakat. Karena itu pragmatisme harus 
dicegah dengan pemfungsian Pancasila sebagai pedoman dan tolok-
ukur penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. 

PENEGAKKAN MORALITAS PUBLIK 

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, responsif, dan 
akontabel, --yang bebas dari korupsi, kolusi, koncoisme, dan 
nepotisme (K3N), maka perlu dirumuskan dan ditegakkan suatu 
moralitas publik. Agar dapat menjadi pegangan bersama dan agar 
lebih efektif, maka Moralitas Publik perlu dituangkan ke dalam 
Undang-undang tentang Etika Politik dan Pemerintahan. Semua 
penjabat publik mulai dari Presiden, anggota kabinet, jajaran 
birokrasi, para anggota MPR/DPR/DPRD, dan para anggota dan 
pimpinan MA, BPK dan DPA, harus melaksanakan moralitas publik 
ini, bukan moralitas pribadi, dan golongan, dalam menggunakan 
kewenangan publik. Yang termasuk kewenangan publik ini tidak 
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hanya semua kekayaan negara tetapi juga kewenangan membuat 
dan melaksanakan kebijakan, kewenangan mengalokasikan 
anggaran, proyek, jabatan, dan pelayanan publik, dan pengadaan 
dan penggunaan sarana dan prasarana kantor dan aset pemerintah, 
dan jam dinas yang ditentukan. 

Penggunaan kewenangan publik ini harus diperuntukkan bagi 
kebaikan bersama, untuk semua warga negara tanpa diskriminasi, 
dan tidak diperkenankan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi 
dan golongan. Korupsi tidak sesuai dengan moralitas publik karena 
seorang penjabat menggunakan milik publik demi kepentingan 
pribadinya. Praktek kolusi bertentangan dengan moralitas publik 
karena seorang penjabat menukarkan kewenangan publik untuk 
mendapatkan sumber materil dari kalangan dunia usaha dan 
golongan lainnya dalam masyarakat. Koncoisme tidak sejalan dengan 
moralitas publik karena melakukan diskriminasi terhadap warga 
negara, yaitu merekrut seseorang ke dalam suatu instansi atau 
mengalokasikan proyek dan lisensi kepada seseorang semata-mata 
karena yang bersangkutan teman se aliran dan se alumni dengan 
sang penjabat yang memiliki kewenangan publik tersebut. Dan 
nepotisme tidak sejalan dengan moralitas publik karena seorang 
penjabat publik merekrut seseorang ke dalam sebuah instansi atau 
mengalokasikan proyek atau lisensi kepada seseorang semata-mata 
karena yang bersangkutan merupakan anggota keluarga sang 
penjabat publik. 

Moralitas pribadi atau golongan yang berasal dari suku bangsa 
dan daerah, agama, dan ras tidak dengan sendirinya cocok dan sesuai 
dengan kehidupan publik yang bersifat nasional, dan yang tidak 
bersifat diskriminatif karena setiap warga negara mempunyai 
kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. 
Kesediaan membantu keponakan untuk mendapatkan pekerjaan 
merupakan perbuatan yang baik bila ditinjau dari segi adat dan 
kekerabatan. Tetapi baik dari segi adat dan kekerabatan belum 
tentu baik dalam kehidupan publik. Tindakan menggunakan aset 
publik, seperti kekayaan BUMN/D dan instansi pemerintah lainnya, 
walaupun demi kebaikan (misalnya untuk Yayasan yang memberi 
beasiswa, pengentasan kemiskinan, pembangunan tempat ibadah, dan 
bencana alam) tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
konstitusi sungguh bertentangan dengan moralitas publik. Tujuan 
yang baik harus pula dicapai dengan cara dan prosedur yang baik 
pula. 

Tindakan penjabat publik yang mendahulukan 'teman seagama 
atau sealiran', apalagi dengan menyingkirkan orang yang tidak se 
agama dan se aliran dengannya, dalam mengalokasikan jabatan dan 
sumber daya materil mungkin dianggap baik bila ditinjau dari 
primordialisme agama dan aliran. Tetapi tindakan itu jelas 
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merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas publik 
karena bersifat kolutif dan diskriminatif bila ditinjau dari sisi 
kehidupan publik yang harus menjamin persamaan kedudukan 
setiap warga negara, tanpa kecuali, dalam hukum dan pemerintahan. 
Singkat kata, setiap penjabat publik harus menggunakan moralitas 
publik dalam menggunakan kewenangan publik. 

Agar lebih mudah dipahami dan digunakan dalam melakukan 
penilaian penjabat publik, maka moralitas publik sejauh mungkin 
dirumuskan secara negatif. Pertama, penjabat publik atau calon 
penjabat publik yang bersangkutan tidak pernah mempraktekkan 
korupsi, kolusi, koncoisme, dan nepotisme (K3N) karena keempat 
praktek ini pada dasarnya menggunakan milik publik untuk 
kepentingan pribadi, kerabat, dan golongannya. Kedua, penjabat 
publik atau calon penjabat publik tidak pernah melakukan tindakan 
atau mengajukan pernyataan yang melecehkan hak asasi manusia 
(HAM), demokrasi, dan lingkungan hidup, seperti melakukan 
diskriminasi dan pelecehan agama, suku, ras dan gender, dan 
manusia pada umumnya; mengadu-domba golongan masyarakat, dan 
membatasi hak dan kebebasan politik sebagian warga negara; 
menghindari pembayaran pajak, mengeksploatasi para pekerjanya; 
mengusahakan hutan secara tak bertanggung jawab, membangun 
industri yang polutif; dan melakukan tabrak lari ketika mengendarai 
kendaraan bermotor, menjadi pengedar obat terlarang, ataupun 
membunuh orang lain yang terbukti bukan dalam rangka membela 
diri. Semua yang disebut ini pada dasarnya berarti tidak 
melaksanakan asas moral Pancasila (sila pertama dan kedua), asas 
politik Pancasila (sila ketiga dan keempat), dan asas ekonomi (sila 
kelima). 

Ketiga, penjabat publik atau calon penjabat publik harus 
melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kekayaan pribadi 
sebelum dan sesudah memangku suatu jabatan publik. Keempat, 
ketika dicalonkan menjadi penjabat publikyang bersangkutan harus 
melepaskan semua jabatan dalam perusahaan swasta, asosiasi 
kepentingan, yayasan, dan organisasi sosial apapun sehingga konflik 
kepentingan dan tindakan tidak adil dapat dicegah. Dan kelima, 
hadiah yang diterima dari berbagai pihak karena jabatannya harus 
dilaporkan kepada publik dan menjadi milik publik sesuai dengan 
batasan yang ditetapkan dalam UU Etika Politik dan Pemerintahan. 

Untuk menjamin tindakan responsif dan pertanggungjawaban 
dari setiap penjabat publik, maka empat kondisi harus dirumuskan 
dalam UU Etika Politik dan Pemerintahan tersebut. Pertama, 
kriteria objektif, prosedur dan mekanisme kompetitif atas 
penggunaan kewenangan publik yang dirumuskan dalam UU harus 
bersifat transparan sehingga semua warga negara dapat 
mengetahuinya. Kedua, burden of proof (kewajiban untuk 
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membuktikan sebaliknya) moralitas publik tersebut terletak pada 
penjabat publik yang dituduh, bukan pada wadah-wadah kerakyatan 
dan media massa yang mempertanyakan moralitas publik sang 
penjabat tersebut. Kewajiban ini harus terletak pada pihak yang 
dituduh karena yang bersangkutan memegang dan menggunakan 
kewenangan publik. Ketiga, dalam mempertanyakan moralitas 
publik seorang penjabat, para warga negara, wadah kerakyatan, dan 
media massa harus pula berdasarkan fakta yang memadai karena 
kalau tidak mereka ini dapat dituduh balik sebagai menghina dan 
memfitnah pribadi sang penjabat. Dan keempat, agar para warga 
negara, wadah kerakyatan, dan media massa dapat menggugat 
moralitas publik sang penjabat secara benar, maka akses akan 
informasi yang menyangkut kehidupan publik harus pula dijamin. 

 
PENUTUP 

Sampailah kini saya pada penutup uraian yang panjang lebar 
tersebut. Rasionalisasi dan efisiensi proses politik melalui rekayasa 
atas susunan dan kedudukan badan permusyawaratan/perwakilan 
rakyat, sistem kepartaian dan pemilu, sistem perwakilan 
kepentingan, sistem pers, sistem pemerintahan lokal, sistem fungsi 
lembaga tinggi dan tertinggi negara, sistem kepegawaian, dan sistem 
hukum sebagaimana dipraktekkan oleh Orde Baru cenderung 
memberi kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden dan 
kabinetnya, sedangkan emansipasi proses politik sebagai inti dari 
reformasi politik sebagaimana diuraikan di atas akan memberi peran 
yang besar kepada rakyat sebagai warga negara, dan wadah-wadah 
yang mewakilinya pada suprastruktur ataupun infrastruktur. 

Apakah pembatasan kekuasaan presiden dengan berbagai cara 
di atas akan menciptakan suatu pemerintah (presiden) yang lemah 
(soft state) sehingga tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan? 
Pemerintah yang kuat (strong state) tidak selalu sama dengan 
pemerintah yang sangat berkuasa. Pemerintah yang kuat berarti: 
a) memiliki lejitimasi dari rakyat, b) melakukan tindakan 
berdasarkan persetujuan wakil rakyat, c) mempertanggungjawabkan 
penggunaan kewenangannya kepada badan permusyawaratan dan 
perwakilan rakyat dan secara hukum kepada badan peradilan, dan 
d) handal dalam implementasi. Yang dimaksud dengan handal dalam 
implementasi ialah a) mampu melaksanakan UU dan kebijakan 
publik pada umumnya sesuai dengan jiwa dan bunyi UU dan 
kebijakan tersebut, b) tegas dan konsisten dalam penegakkan hukum 
(law enforcement); c) piawai dalam mendistribusikan pelayanan 
publik secara merata, berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu, dan 
d) tidak melanggar HAM, mampu mencegah pelecehan HAM, dan 
mampu membantu korban pelecehan HAM. Pemerintah seperti ini 
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akan dapat diwujudkan bila dilakukan emansipasi politik/reformasi 
politik yang disebutkan di atas. 

Pemerintah yang sangat berkuasa sering kali berarti mempunyai 
kekuasaan yang sangat besar dalam membuat UU dan kebijakan 
publik lainnya tetapi justru lemah dalam lejitimasi rakyat, dalam 
implementasi, penegakkan hukum, pelayanan publik, dan 
akontabilitas kepada publik. Dalam praktek, presiden/pemerintah 
yang sangat berkuasa (powerful state) sering kali justeru merupakan 
pemerintah yang lemah (soft state). Pemerintah yang lemah niscaya 
tidak akan dapat membawa bangsa menuju tujuan negara yang telah 
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. 

Apa yang saya uraikan tadi sesungguhnya menyangkut 
kehidupan kita sebagai warga negara, tidak peduli apa kita belajar 
ilmu politik atau tidak, dan tidak peduli kita suka atau tidak suka 
pada politik. Karena sepak-terjang seorang presiden mempengaruhi 
kehidupan kita sebagai warga negara, maka kita berhak 
mempengaruhi apa yang dilakukan oleh seorang presiden sebagai 
kepala pemerintahan dan kepala negara. Kalau belum dapat 
mempengaruhi, sekurang-kurangnya kita mengikuti secara kritis 
apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh presiden. Sikap 
yang tak kalah penting dipunyai ialah jangan menganggap dan 
memperlakukan jabatan presiden dan penjabatnya sebagai keramat 
atau luar biasa sehingga untouchable. Jabatan presiden adalah salah 
satu lembaga yang ditentukan para pendiri bangsa ini untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. Penjabatnya juga seorang 
manusia warga negara seperti kita. 

Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kebebasan 
politik. Karena itu berpolitiklah. Barang siapa tidak berpolitik akan 
menjadi korban politik. Perhatian saya pada politik sesungguhnya 
juga muncul dari apa yang terjadi pada masyarakat sekitar. Saya 
heran bagaimana para warga kampung meninggalkan pekerjaan di 
sawah untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno. Saya heran 
campur kagum mendengar perdebatan seru para pria di kedai kopi 
desa kami mengenai siapa yang membunuh Presiden Kennedy. Saya 
mengagumi seorang Kepala Desa, yang tanpa perangkat dan sarana 
kantor, mampu mengajak warga desa membangun desa dengan 
prakarsa dan upaya sendiri. Bahkan saya selalu diminta 
menyampaikan pesan-pesan (pengumuman) kepada sebagian warga 
desa kami. Saya juga menyaksikan bagaimana para petani Karo, 
khususnya di kampung kami, mengalami pukulan telak ketika 
pemerintah melancarkan kebijakan Konfrontasi dengan Malaysia. 
Akibatnya, para petani di kampung kami tidak lagi dapat menikmati 
ekspor hasil pertanian ke Malaysia dan Singapura. Karena itu bagi 
saya, proses politik haruslah melibatkan semua unsur bangsa agar 
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proses politik membawa kesejahteraan bagi kita semua. 
Pada bagian akhir pidato ini saya ingin menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih saya kepada mereka yang sudah ikut 
'membentuk' saya. Cita-cita ketika masih anak kecil memang 
mungkin tidak kesampaian, tetapi 'nubuat' ibu saya barangkali sudah 
menjadi kenyataan. Menurut Ibu yang beru Sembiring Meliala, saya 
lahir memakai 'mahkota' dan 'berkalung,' seperti yang terjadi 
sekarang ini. Karena itu pertama-tama saya menyampaikan, keleng 
ate, bujur ras mejuah-juah, kepada Ibu dan Bapak yang datang dari 
Dataran Tinggi Karo untuk hadir bersama kita hari ini. Sebagai 
orang yang tidak lulus Sekolah Rakyat dan petani berlahan sempit 
di kaki Gunung Sinabung, kedua orangtua kami termasuk orangtua 
yang lulus dengan nilai baik karena kelima anaknya setidak-tidaknya 
lulus SLTA, dan tiga di antaranya tidak lagi bekerja sebagai petani. 
Selain anugerah Allah Maha Kasih yang saya terima melalui 
orangtua dan saudara, saya juga menerima curahan Kasih tak 
terhingga dari seorang nenek yang biasa kami panggil Nini Iting, 
karena dia bermarga beru Ginting, yang telah meninggal pada usia 
hampir satu abad tahun 1980. Tanpa visi dan keputusannya, saya 
tidak akan pernah berangkat 'tembak langsung1 ke Yogyakarta pada 
akhir 1971. 

Saya juga tidak melupakan jasa para guru saya, mulai dari 
Sekolah Rakyat di kampung kami sampai dengan Graduate School 
di Amerika, karena merekalah yang membuka mata, pikiran dan 
hati saya akan dunia sekitar. Terlalu banyak untuk disebut satu 
persatu. Tetapi saya mau menyebut sebagian di antara mereka 
sebagai mewakili para guru tersebut. Saya terkesan pertama kali 
akan seorang guru senior, Bapak Sinulingga karena dia pertama 
kali mengajari saya membaca, menulis dan berhitung. Para guru di 
SMP Negeri Tiganderket dan SMAN Kabanjahe antara lain 
berjasa membentuk keberanian saya untuk tampil di depan panggung 
publik. Dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sospol UGM, Bapak 
Mariun (almarhum) seorang dosen yang tidak mau mempunyai gelar 
sarjana justeru ikut membentuk cara saya berpikir dan menulis 
secara runtut. Profesor Dwight King dari Northern Illinois 
University menunjukkan kepada saya bagaimana seorang 
akademisi berkarya. 

Profesor Soetandyo Wignyosoebroto merupakan guru saya 
dalam bentuk lain tidak hanya karena ketika merekrut saya (bersama 
Pak Hotman) sebagai staf FISIP pada Februari 1978 beliau tidak 
pernah menanyakan siapa kami (suku, agama dan primordial 
lainnya) melainkan apa kami (kemampuan, dedikasi, dan motivasi 
kami mengembangkan diri dan institusi) tetapi terutama karena 
beliau telah memperlihatkan komitmen seorang guru dan akademisi. 
Para guru saya yang lain ialah kolega saya di Program Studi Ilmu 
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Politik dan FISIP Unair pada umumnya, yang juga menjadi Panitia 
Acara Peresmian ini, para mahasiswa FISIIP mahasiswa S2 dan S3 
Ilmu-ilmu Sosial Pascasarjana UNAIR, para mahasiswa S2 Sosiologi 
Pedesaan dan Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Malang, dan semua kalangan masyarakat yang 
pernah mengundang saya menjadi narasumber bagi acara seminar 
mereka. Saya sungguh banyak menimba pelajaran dari para kolega, 
mahasiswa, dan warga masyarakat umum tersebut. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan 
penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Soedarto baik sebagai 
pribadi maupun sebagai Rektor yang telah mendorong saya agar 
secepatnya naik jabatan secara meloncat dari Lektor menjadi Guru 
Besar Madya. Kepada Senat Universitas Airlangga, saya juga 
menyampaikan penghargaan karena telah menyetujui dan 
mengusulkan kenaikan jabatan ini. Ucapan terima kasih juga saya 
sampaikan kepada pimpinan dan bagian administrasi FISIP yang 
telah memproses usul kenaikan pangkat ini secara relatif cepat. 
Bagian Kepegawaian dan penjabat Dikti, bahkan Mendikbud perlu 
disebut di sini karena UNAIR mengirim berkas tanggal 12 Februari 
dan Mendikbud sudah menandatanganinya pada tanggal 28 Februari 
1998. Saya juga tidak lupa akan kebaikan Profesor Malik Fadjar dan 
DR. Imam Suprayoyo dari Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dan last but not least, perhatian khusus hendak saya arahkan 
kepada istri tercinta, Dra. Psy. Veronika Suprapti, MS.Ed. karena 
sudah melakukan banyak pengorbanan dan mengalah agar 'ambisi' 
suaminya ini tercapai. Baru menikah selama seminggu di Solo, saya 
sudah meninggalkan sang istri untuk pergi belajar ke Amerika 
selama 18 bulan. Putra kami yang kedua baru berumur enam bulan, 
lagi-lagi saya harus meninggalkan istri dan dua anak untuk 
meneruskan pelajaran ke Amerika. Kedua anak kami, Elisabet Aditya 
Saptanugraheni Surbakti, dan Andreas Rehmehuli Surbakti, dengan 
caranya sendiri telah banyak membantu Ayahnya ini berusaha 
menjadi Bapak dan Suami yang baik. Saya juga menyampaikan salam 
hormat saya kepada Bapak dan Ibu Mertua dari Solo karena beliau 
telah menunjukkan dengan contoh nyata bagaimana menjadi mertua 
yang baik, bahkan menjadi contoh keteguhan Iman bagaikan Nabi 
Ayub dalam Kitab Suci bagi kami sekeluarga. Matur Nuwun! 

Kepada hadirin saya menyampaikan terima kasih atas 
kehadirannya dan kesabarannya mendengarkan pidato yang panjang 
ini. Kepada Tim Perumus Reformasi Universitas Airlangga, saya 
menawarkan isi pidato ini sebagai salah satu bahan pertimbangan. 
Demikian juga kepada sahabat saya, Profesor Ryaas Rasjid, selaku 
Ketua Tim Perumus Undang-undang Politik dan Pemerintahan, saya 
juga menawarkan isi pidato ini untuk kita pertimbangkan dalam 
penyusunan UU tentang Lembaga Kepresidenan. Kepada 
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masyarakat Surabaya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, saya 
menawarkan isi pidato ini sebagai bahan kajian dalam upaya kita 
membangun suatu tatanan politik yang demokratik, manusiawi, 
berbasiskan moralitas publik, berwawasan kebangsaan, dan 
berkeadilan sosial. 

Sekian, dan Terima Kasih!  
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