
1IIIIIfliirijirliilrli(fliiiil~1 fliiflil II III 
224(11)07AUPA61 

DEMOKRASI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN: 
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN, 
SISTEM PEMILU, DAN SISTEM KEPARTAIAN 

, l ' I ',' ' " \ . .... 
p-;:: : ' ~':_ ~ r. -:.. ~ : ,; /~N 

Vr ' Vb .:lIrA" A ~, LANGGA 

SUR A B AY A 

Pidato 

Disampaikan pada Pengukuhan J abatan Guru Besar 

dalam Bidang Perbandingan Sistem Politik 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

di Surabaya pad a Hari Sabtu, Tanggal 8 Desember 2007 

Oleh 

KACUNG MARIJAN 



Yang terhormat, 

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, 

,Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, 

Rektor, Para Wakil Rektor, dan Segenap Pimpinan di Lingkungan 

Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Para Guru Besar Tamu, 

Para Ulama dan Umaro, 
Para Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan di Lingkungan Universitas 

Airlangga,dan 

Para Hadirin sekalian yang saya muliakan. 

Assalamu'alaihum Warahmatullahi Wabarahatuh, 

Adalah sebuah kehormatan ketika Menteri Pendidikan N asional 

pada 30 September 2006 ,lalu menandatangani keputusan tentang 

pengangkatan diri saya sebagai Guru Besar Perbandingan Sistem 

Politik di Universitas Airlangga. Meskipun demikian, saya juga 

menyadari bahwa keputusan itu juga berkonsekuensi terhadap lebih 

besarnya pertanggungjawaban akademik yang harus saya emban. 
Sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik, izinkanlah 

pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato berjudul: 

DEMOKRASI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN: 
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN, 

SISTEM PEMILU, DAN SISTEM KEPARTAIAN'. 

Hadirin yang berbahagia, 

PARADOK DEMOKRASI DAN STABILITAS 

Bagaimana membangun sistem politik yang demokr atis 

sekaligus pemerintahan yang stabil merupakan per masalahan 

1 
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sentral yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berproses 

menuju demokrasi. Sistem politik yang demokratis rnerupakan suatu 

keniscayaan yang sulit dielakkan. Di sarnping karena tuntutan 

dari dalam, secara internasional kecenderungan dernokratisasi 

merupakan gerakan yang menggelombang pesat dan sulit dibendung 

alirannya (Doorenspleet 2005; Huntington 1991). Sementara itu, 

pemerintahan yang stabil juga sangat penting, sebagai fondasi bagi 

munculnya pemerintahan yang efektif dan kapabel (governability). 

B.ahkan, oleh para pelaku ekonomi, pemerintahan yang stabil sering 

dipanda~g sebagai prasyarat bagi bergeraknya kegiatan ekonomi. 
Mesklpun demikian seb· . . . . , agalmana dlalami oleh negara-negara 

Amerlka Latm Eropa T· 
. ' Imur, dan negara-negara di kawasan 

lam yang berproses men· d. . 
k .. UJU emokrasl, rnencapai dua tujuan ltu 

se ahgus tIdak mudah dil k k . 
d .. a u an. Hal mi terjadi karena di antara 
ua tuJuan ltu juga ditemuk . 
b .. an paradok. Secara esensial demokrasl 

se enarnya tidak ha b k· ' 
t k nya er altan dengan kebebasan (liberalisme), 
ermasu kebebasan di dalam . . 

men t k· berblCara, berorganisasi, dan lkut 
en u an peJabat-pejabat . 

dan adil M . k yang terpIlih (elected) secara bebas 
. eruJu pengalaman d k . 

sudah mapan (adv d . emo raSI di negara-negara yang 
ance emocracze) R 519) 

mengatakan ' s, enske Doorenspleet (200 : 
, warga negara itu d·· . 

negara mencegah ter· d. ~Jamm hak-hak persarnaannya daP 
Ja mya kemlsk· d P 

kesenjangan sosial ekonomi'. man materi secara ekstrem a 

Di dalam konteks seperti . t 
adanya pemberian k 1 u, demokrasi tidak sebatas pad a 

. esempatan .. ) 
melamkan juga berk ·t yang sarna (equal opportunttLes , 

al an denga 1 . _ 
sumber ekonomi secara d.l n a Okasl dan distribusi sumber 

b . a 1. Equal on . . gall 
pem enan kesempata rJportumtzes berkaitan den 

n yang sama t h a 
negara, termasuk k er adap individu-individu warg 
. esempatan me . a 
ItU, alokasi dan dist.b. ncapal kesejahteraan. Sementar 

rl USI surnb 
pengaturan-pengatu er-surnber itu berkaitan den gaP 
b k . ran untuk m . . i 

er altan dengan realit b enclptakan keadilan. Hal III 
b ·k as ahw ·d 
en ut konteks strukt a potensi rnasing-masing indivl u, 

ural yan d I h 
2 g a a, pada dasarnya tidak a 

sarna. Karena itu, rnanakala rnereka harus rnernanfaatkan equal 
opportunities, apa yang dihasilkaBnya juga tetap berwujud adanya 
ketirnpangan-ketirnpangan. Di sini, negara lalu merniliki peran 

penting untuk rnenjernbataninya, khususnya yang berkaitan dengan 

produksi, alokasi, dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa publik 

(public goods and services). 
Hanya saja, ketika orientasi kesejahteraan rakyat itu rnenjadi 

penekanan, para wakil yang duduk di lernbaga perwakilan, baik 

di eksekutif rnaupun legislatif, juga rnenghadapi rnasalah efesiensi 

dan efektivitas di dalam perurnusan kebijakan-kebijakan dan 

irnplernentasinya. Sernentara itu, rnereka rnenghadapi tuntutan 
dan tekanan-tekanan, baik yang berasal dari dalarn lingkaran 
pernerintahan sendiri rnaupun dari luar. Kegagalan rnengelola 
rnasalah ini, suatu pemerintahan akan mendapati rnasalah lain, 

berupa terganggunya stabilitas. 
Indonesia sendiri telah rnerniliki pengalarnan betapa dua hal 

itu tidak mudah dicapai sekaligus. Pada awal-awal kernerdekaan, 

khususnya pada 1950-an, Indonesia rnerniliki tingkat demokrasi 
yang cukup bagus. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, sejarah 
juga rnencatat bahwa stabilitas pemerintahan sangat rentan. Hal 
ini terlihat dari adanya silih-berganti pemerintahan dalam waktu 
pendek. Di samping itu, stabilitas politik secara keseluruhan juga 

terganggu oleh pemberontakan-pernberontakan daerah. 
Apa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah 

kebalikannya. Selarna lebih dari tiga dekade, penguasa Orde 

Baru telah mampu mernbangun pernerintahan yang relatif stabil. 

Pemberontakan-pemberontakan daerahjugajauh lebih dapat diatasi, 
meskipun rnasih ada sporadik di Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya 
(di kemudian hari diubah rnenjadi Papua). Akan tetapi, pada saat 
yang bersamaan, Indonesia sering disebut merniliki sistern politik 

yang tidak demokratis. 
Di dalam literatur ilmu politik, upaya untuk membangun dua 

hal itu sekaligus dikaitkan dengan kernarnpuan suatu negara untuk 
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melakukan konsolidasi demokrasi (O'Donnell 1996; Schedler 2001), 

yaitu kemampuan suatu negara untuk survive dalam durasi yang 

c~kup lama melalui seperangkat kelembagaan demokrasi yang 
dibangu D' , n, 1 sampmg mampu memberikan saluran yang lebih luas 

kepada rak!at memiliki kesempatan terlibat di dalam proses politik, 
bagunan slstem seperti " , d' , ' m1 sermg 1ka1tkan dengan efektivitas dl 
dalam menjalankan pem 't h ( ,.f.r; , erm a an \e"ectwe governance) yang oleh 
Bert A. Rockman (1997'45) d' b 
(1) " ' lse utkan mencakup dua prinsip: 

pencapalan tUJuan (g 1 tt ' , oa a aznment), yaitu 'the capacity of the 
system to make pollCY d t 
, t an 0 steer a new course', dan (2) kemampuan 

SIS em mempertahankan dir' ( " 
b'l't f h 1 polztzeal maintenance) yaitu 'the 

a z l y 0 t e system to re' ' 
'bl present znterests and to ameliorate the 

POSSl e estrangement ofgrou:ps 'th' h ' , Wl zn t e polwy' 
Meskipun demikian ba ' ' , 

sehingga bisa 'b.' gmmana suatu demokrasi terkonsolidasl 
survwe 1aSanya dik ' k 

yang harus dimil'k', K' alt an dengan sejumlah prasyarat 
I 1. etIka mend t' t 

prasyarat apa saJ'a h ' apa 1 pertanyaan, prasyara -
yang arus d Tk' 

mampu langgeng (endurin 1m1 1 1 oleh suatu negara agar 
misalnya membe ' , g), Adam Przeworski et al, (1996:39), 

, f1 Jawaban 'demo ' 
moderate inflation d l" , cracy, affluence, growth wlth 

, ' ec znzng zneq l' , 1 
cllmate, and parliam t' ua lty, a favorable internatwna 

J en ary znstitutions' 
awaban seperti itu b ' , se enarnya d h 

dl kalangan ilmuwan pol't'k ' su a menjadi perdebatan lama 
'.. 1 I , Misainy , Il 

sermg dlJadikan seb '" a saJa, adanya kemakmura 
aga1 p1Jakan ba ' 

negara, Asumsi dasa gl demokrasi tidaknya suatu 
, rnya adalah ' 

dlanggap memiliki PI' semakm makmur suatu negara, 
e uang ba' , ' 

demokratis yang terk ' ,gl terJadinya kehidupan politlk. 
men' di ku onsohdas1 Tet ' , ' i 

ga rang relevan kal : apI, pandangan sepertl III 
yang 'I' au mehhat r I' a mem1 lki tingkat k ea ltas adanya negara-negar 
dari US$ 10 emakmuran t' ' 'b 

,000, tetapi tidak d lllggl, GNP per kapita lebl 
Sementara itu emokratis, 

( " ' para peng 
new znstztU!ionalism) yan anut pendekatan kelembagaan baru 

upaya untuk membangun ~ menguat sejak awal 1980-an, melihat 
slStem politik ' S 

4 yang demokratis sekahgu 

stabil itu dikaitkan dengan pilihan disain kelembagaan, Dua 
ilmuwan politik yang mempopulerkan pendekatan kelembagaan 
baru, James G, March dan Johan P. Olsen, di dalam hal ini pernah 

mengatakan, 'political democracy depends not only on economic and 

social conditions but also on the design of political institutions' (March 
dan Olsen 1984:738), Dalam pandangan seperti ini, sebagaimana 
ditekankan oleh R. Kent Weaver dan Bert A, Rochman (1993:1) 

mampu tidaknya negara-negara yang berproses menuju demokrasi 

di dalam menghadapi sejumlah masalafi seperti pembangunan 

ekonomi, integrasi sosial dan politik, dan tingginya volume tuntutan 

publik terhadap alokasi dan distribusi sumber-sumber yang langka, 
sangat tergantung pada banyak faktor, termasuk pilihan lembaga

lembaga politik. 
Pada kesempatan ini, saya secara khusus lebih memfokuskan 

perbincangan tentang disain kelembagaan (institutional design) 
yang memungkinkan terwujudnya sistem politik demokratis 

sekaligus stabil. Para ilmuwan politik yang menaruh perhatian 

kepada pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism), 

khususnya yang secara serius melakukan studi perbandingan politik 
(comparative politics), sudah lama memperbincangkan model sistem 
politik apa yang mampu menjadi ramuan dua corak pemerintahan 
itu sekaligus, Perhatian semacam ini tidak lepas dari karakteristik 
pendekatan kelembagaan baru yang berbeda dengan pendekatan 

kelembagaan lama, 
Adapun yang menjadi pokok analisisnya dipus atkan pada 

perdebatan mengenai keterkaitan antara jenis sistem pemerintahan 

(sistem presisensial, parlementer, dan semi-presidensial) dan 
stabilitas pemerintahan, Di kalangan pembelajar studi perbandingan 

politik, perbincangan masalah ini telah lama mengemuka, khususnya 
setelah pada 1990 Juan Linz menulis artikel yang cukup 'provokatif', 
'the perils of presidentialism' (bahaya besar sistem presidensiaD, dan 
diikuti oleh ilmuwan politik lain seperti Scott Mainwaring (1993) 

dalam tulisannya, 'presidentialism, multipartism, and democracy: the 



difficult combination'. Tesis umum yang dikemukakan adalah bahwa 

sistem parlementer itu lebih cenderung menghasilkan pemerintahan 

yang stabil kalau dibandingkan dengan sistem presidensial. Tesis 

ini muncul setelah para ilmuwan itu melakukan studi perbandingan 

antara negara-negara yang memiliki sistem parlernenter dan sistem 
presidensial. 

Meskipun demikian, kesimpulan seperti itu tidak diarnini 

sepenuhnya oleh semua ilmuwan politik yang rnenaruh perhatian 

pad.a pen~ekatan kel~mbagaan baru. Dua ilrnuwan politik 

dan. Louslana State University, Timothy J. Power dan Mark J. 
GasIOrowski (1997) b d . erpen apat bahwa kesimpulan bahwa slstem 
parlementer lebih cende h . b'I ' . rung meng aSllkan pemerintahan yang sta I 
Itu leblh pas untuk ne . h 

gara-negara yang tmgkat dernokrasinya suda 
mapan (advanced industr' l d . . 
'tu k La emocracles). Tetapi kesirnpulan sepertl 
1 urang cocok untuk ne . 
k' I '" gara-negara demokrasi baru. Hanya saJa, 

eSlmpu an 1m tIdak berm k b h '. . k 
I d ' a na a wa dlsam kelernbagaan itu tIda 

re evan 1 dalam memb 
Power d G . angun demokrasi di negara-negara baru. 

an aSIOrowski berpend . 
penting K d . apat dlsain kelernbagaan itu tetap 

. e uanya, mlsalnya m k" ks 
and party system d ,enga Ul, constitutional framewor 

s un oubtedl h . bI" 
policy economl'c p ,j:", y ave lmportant implications for pu ~c 

, er,orman' 'l 
and the overall "qualit JJ 0 ce, CWl un~est and "governability" issues~ 
1997:151). y f democratlc life' (Power dan GasiorowskI 

Pandangan Power d G . 
. an aSIOrow k ' . t" g 

dl dalam memah . s 1 ItU memiliki rnakna pen 1Il 
. . amI perdebata . . ya 

' dlsam kelembagaa d' n mengenal penting tidakn 
d n 1 dalam m b g 

emokratis sekali . em angun sis tern politik yan 
gus stabll khu g 

sedang berproses me' ' SUsnya di negara-negara yan 
. . nUJu demokra . . tu 

SlSl, keduanya berpe d Sl semacam Indonesia. Dl sa 
'd ' n apat bahwa " . h n 

preSl enslal bukan b ' . memlhkI sis tern pernerinta a 
. erarh hdak me ' . . . a 

pemermtahan yang st b'I ' " mlhkI peluang bagi terwuJudnY. 
pt'. a 1 . Dl SlSl ya l' kUl 

en mgnya dlsain kelemba .ng am, keduanya juga menga ' . 
yang terkonsilidasi. gaan dl dalam membangun demokrasl 
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Di samping itu, realitas juga rnenunjukkan bahwa sebagian 

besar negara-negara yang sedang berproses rnenuju demokrasi itu 

menggunakan sistem presidensial (Power dan Gasiorowski 1977; 

Przeworski, et al. 1996). Dari 35 negara yang mengalami proses 

demokratisasi antara 1974-1990, misalnya, 19 negara mengadopsi 

sistem presidensial, 13 negara memilih sistem palementer, dan 

3 memilih sistem campuran. Pertanyaan yang muncul kemudian 

adalah apakah negara-negara yang menganut sistem presidensial 

itu lalu kehilangan kesempatan untuk melakukan konsolidasi 

demokrasi yang berujung pada adanya bangunan sistern politik yang 

demokratis dan stabil? 
Pada kesempatan ini, disain kelembagaan yang diperbincangkan 

tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, melainkan juga 

dua disain kelembagaan lain yang sangat erat dengan bangunan 

demokrasi, yaitu sistem pemilihan (electoral system) dan sistem 

kepartaian. Argumentasi umum yang hendak dibangun adalah 

bahwa suatu negara yang menganut sistem presidensial bisa 

memiliki kesempatan untuk rnemiliki pemerintahan demokratis 

yang stabil sekiranya menggunakan sistem pemilu dan sistem 

kepartaian tertentu. 

Hadirin yang saya muliakan, 

KEBANGKITAN PENDEKATAN KELEMBAGAAN 

Di dalam ilmu politik pendekatan kelembagaan (institutional 

approach) memiliki sejarah yang unik . Sampai menjelang 

pertengahan abad lalu, sebagian besar ilmuwan politik 

menggunakannya (Peters 1999; Ridley 1975). Akan tetapi, pad a awal 

1950-an, terdapat perubahan yang cukup besar di kalangan ilmuwan 

politik di dalam melakukan kajian-kajiannya, khususnya di bidang 

perbandingan politik. Begitu besarnya keinginan untuk melakukan 

perubahan-perubahan besar itu sampai-sampai sehingga Gabriel A. 
Almond dan Graham B. Powell (1966) menyebutnya sebagai adanya 
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'intellectual revolution', Kelompok ilmuwan muda, seperti Roy C 

Macridis, Harry Ekstein, Samuel Beer, Richard Cox dan yang lain, 

yang tidak puas terhadap cara ilmuwan politik sebelumnya berusaha 

melakukan perbincangan serius tentang ilmu politik yang sudah ada 
dan apa yang harus dilakukan, 

Inti dari kritik itu adalah bahwa studi-studi perbandingan 
sebelumnya itu sudah t'd k " I a sesual lagl dengan perkembangan 
karen a memiliki seiu I h k k ' , 

, ;J rna ara tenstIk yang lemah, James A. 
Bill dan Robert L H d 
k ak " ,ar grave, Jr, (1973:3-9) menyimpulkan enam 
ar tenstik dari studi b d' , per an mgan politik lama yang dipandang 

sudah bdak relevan dan harus diub h 'tu P a I , 
ertama, adalah adanya k kt" , ' . , 

St d' b ' ara ensbk configurative descnptwe ' 
u I per andmgan politik I ' 

d k' , ama leblh memberi penekanan pad a 
es rIpSI yang detil men '. 

bagian di d I ' g~nal slstem politik tertentu atau bagian-
a am slstem-slste l't'k 

adalah adan 'fi m po I I tertentu tersebut, Kedua, 
ya ormal-legalism' k ' 'k 

lama lebih b' ' arena studi perbandingan polItI 
mem en penekanan d I 

dari suatu n K' pa a struktur-struktur legal forma 
egara, ebga stud' , 

'parochialism' k ',I perbandmgan politik lama bercorak 
arena leblh terk' , d 

negara-negara Ero' onsentrasl dan berorientasl pa a 
, pa saJa, khususnya I ' . d n 

Rusla, Keempat ad I h d nggr1s, Jerman, PrancIS, a 
, a a a anya ke d 

lebih memberi pen k cen erungan 'concervatism' karena 
. e anan pada se 

tidak berubah, Kel' ,suatu yang sudah permanen ataU 
, Ima, studi perb d' g 
nontheoretical em:ph ' k an mgan politik lama cenderun 

ases arena sa ' , d 
konsep-konsep teo 't' ma sekah bdak didasarkan pa a 

r1 IS atau han" ' 
masalah-masalah ,ya normatzve theorizing' mengenal 

l't'k yang d1analisis T' , 
po 1 I lama bercorak ' . erakh1r, studi perbandingan 

methodolo . l' 
mengembangkan tekn'k 'glca msensitivity' karena beluJll 

1 mensel k ' 
secara sistematis, e Sl, mengkoleksi dan mengolah data 

Berangkat dari kel h . 
perubahan-perubaha ema an-kelemahan seperti itu, dan 
Dunia K d n peta politik ' g 

e ua, terdapat s ' Internasional pasca-peran 
il' eJumlah I 

muwan 1lmu politik untuk me angkah yang dilakukan oleh par~ 
8 mulai babak baru di dalam studl 

perbandingan politik, Sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel 
Almond dan Bringham Powell (1966:6-8), ada empat langkah 

penting yang dilakukan oleh para ilmuwan politik itu, sebagai upaya 

memberi alternatifterhadap kelemahan-kelemahan itu, 

Pertama adalah melakukan studi yang memiliki cakupan yang 
lebih komprehensif (the search for more comprehensive scope). Kedua, 
melakukan studi yang lebih empiris dan mencerminkan realitas (the 

search for realism), Ketiga, adanya upaya untuk mencari ketepatan 
di dalam melakukan penelitian dan analisis (the search for precision). 

Terakhir, terdapat upaya untuk menciptakan adanya keteraturan 

intelektual (the search for intellectual order). 

Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan besar
besaran di dalamstudi perbandingan politik itu ketika itu tidak lepas 
dari mulai berkembangnya pendekatan perilaku (behaviouralism), 

dan masu~nya studi-studi lain seperti antropologi, so~iologi, dan 
ekonomi, di dalam ilmu politik, Melalui pendekatan baru ini, studi 
di dalam ilmu politik tidak lagi memberi penekanan pada lembaga

lembaga negara, melainkan juga apa yang berada di luar lembaga
lembaga negara itu. Fenomena politik tidak saja melekat pada 
lembaga-Iembaga negara, Fenomena politik mencakup kegiatan 
politik individu warga negara dan kelompok-kelompok atau lembaga
lembaga yang berada di luar negara, 

Sejak 1980-an, pendekatan kelembagaan banyak dipakai kembali 
oleh para ilmuwan politik, meskipun melalui label yang berbeda 

(March dan Olsen 1984; Immergut 1998; Peters 1999; Shapiro, 
et al. 2006), Mereka menyebutnya sebagai pendekatan kelembagaan 
baru (new institutionalism atau neo institutionalism). Mengomentari 
maraknya penggunaan pendekatan kelembagaan baru ini B. Guy 
Peters (1996:205) sampai mengatakan, 'it is now difficult to pick up 

a journal or attend a conference without coming across one or more 

papers written from the perspective of the new institutionalism', 

Label 'baru' itu menyuratkan adanya penekanan bahwa di dalam 

pendekatan kelembagaan terdapat yang 'lama' dan yang 'baru', dan 
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keduanya secara substansial terbedakan, Guy Peters melihat bahwa 

pendekatan kelembagaan baru berbeda dari yang lama karena 

pendekatan kelembagaan baru secara eksplisit menaruh perhatian 

pada perkembangan teori (theory development) dan penggunaan 

analisis kuantitatif, Meskipun pendekatan kelembagaan baru dan 

pendekatan kelembagaan lama sarna-sarna menaruh perhatian 

pada struktur dan organisasi daripada perilaku individual, 
pendekatan kelembagaan baru memiliki benang merah dengan 

pendekatan perilaku di dalam memahami politik, Kalau pendekatan 

ke,lembagaan lama cenderung menggambarkan lembaga-lembaga, 

misainya, pendekatan kelembagaan baru memahaminya di dalam 
kerangka penjelasan ant ' b , ara varIa Ie tergantung (dependent variable) 
dan varIable bebas (independent variable) 

Uraian berikut mencoba h' ' , , 
, merna amI demokratisasi dan stabIhtas 

pemermtahan di d I k 
k d" a am onteks kelembagaan, Terlebih dahulu 

a an Iperbmcangkan relasi at' 
stabilitas dan elil ' k n ara sistem pemerintahan dengan 

, anJut an pada p b' 'I 
't k' er mcangan antara sistem peml U, 

SIS em epartman dengan stabilit ' , 
akan diperbincan k k as, DI bagIan akhir, secara khusuS 

g an asus Indonesia, 

Hadirin yang saya hormati , 

KARAKTERISTIK SISTEM-SISTE 
M PEMERINTAHAN 

Secara konvensional para 'I 
' 1 muwan I't'k 'k n slstem pemerintah d po 1 1 mengklasifikas1 a 
, an emokratis m 'd' 't 

slstem parlementer d' ellJa 1 dua kelompok, yal u 
, an slstem pres' d" ' 

terdapat slstem pem ' 1 enslal. Dl luar dua sistem ltti, 
, ermtahan cam ' 

Juan Lmz disebut b' pUran (mlxed) atau yang oleh 
, se agal 'hYbrid' , 

sistem pemerintahan c slstem pemerintahan, Adapun 
, , ampuran yang s' , h 

sistem seml-presiden ' I A erIng dlperbincangkan adala 
d' b ' Sla, kan tetap' , I' 

Ia alkan di dalam perb' 1, slstem yang ketiga ini acaplta 1 
t 1 mcangan k 
er alu kecil, meskipun sejak 1990 a ,arena penganutnya dianggaP 

Kerangka dasar y -, nJUmlahnya bertambah, 
m b d ang serm d" 1 .. 

em e akan sistem pe' g IJadikan rujukan untu~ 
10 mermtahan ' 

. yang satu dengan yang lalo 

adalah bagaimana relasi antara lembaga pemerintahan satu dengan 
yang lain, khususnya antara eksekutif dan legislatif, dan bagaimana 

jabatan-jabatan di dalam dua lembaga itu dipilih dan mekanisme 

akuntabilitasnya, Berangkat dari karaketristik demikian, 

sebagaimana terlihat di dalam tabel 1, terdapat perbedaan

perbedaan antara sistem presidensial, siatem parlementer, dan 

sistem semi-presidensial. 

Tabel 1. Karakteristik Tiga Sistem Pemerintahan 

Presidensial 

• Warga negara 
memilih secara 
langsung 
eksekutif dalam 
kurun waktu yang 
tetap (fixed term) 

Parlementer 

• Eksekutif muncul 
dari legislatif yang 
dipilih secara 
langsung, dan 
merupakan suatu 
bagian integral 

Semi-Presidensial 

• Kekuasaan 
eksekutif dibagi 
antara presiden 
(yang dipilih 
secara langsung) 
dan perdana 
menteri yang 
dipilih secara 
langsung maupun 
tunjukan 

• Presiden memiliki • Kabinet berbagi • Perdana menteri 
membentuk 
kabinet, biasanya 
berasal dari partai 
penguasa atau 
koalisi 

kekuasaan kekuasan eksekutif 
eksekutif sendiri, dan harus mencapai 
kecuali beberapa kompromi demi 
hal saja mempertahankan 

• Kepresidenan 
merupakan 
satu-satunya 
kantor negara 
yang memiliki 
tanggung jawab 
umum mengenru 
urusan-urusan 
negara 

keutuhan 

• Eksekutif merupakan • 
badan kolegial yang 
berbagi tanggung 
jawab, meskipun 
perdana menteri, 
kanseler atau sebutan 
lain, biasanya 
memiliki tanggung 
jawab yang lebih 
besar 

Presiden sering 
menunjuk perdana 
menteri dan 
memiliki tanggung 
jawabumum 
mengenai sejumlah 
urusan-urusan 
negara,khususnya 
politik luar negeri 
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Presidensial Parlementer Semi -Presidensial 
• Presiden berbagi • Kantor perdana 

kekuasaan dengan menteri atau sebutan 
legislatif yang lain biasanya terpisah 
terpilih secara dari kepala negara 

• Presiden sering 
memiliki 
kekuasaan 
darurat, termasuk 
kekuasaan 
membubarkan 
parlemen 

terpisah dan (apakah monarkhi 
independent atau presiden) 

• Baik presiden 
maupun legislatif 
sarna-sarna 
tidak dapat 
memberhentikan 
jabatan (kecuali 
di dalam keadaan 
tertentu seperti 
impeachment) 

• Presiden dipilih 
secara langsung, 
karen a itu 
secara langsung 
bertanggung 
jawab kepada 
rakyat 
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• Perdana rnenteri 
dan kabinet dapat 
rnembubarkan 
parlernen dan 
rnengadakan 
pemilihan lagi, tetapi 
perdana menteri 
dan kabinet juga 
dapat dibubarkan 
ketika terdapat m . . OSI 
tIdak percaya dari 
parlernen 

• Perdana menteri dan 
kabinet betanggu . ng 
Jawab kepada 
parlemen 

• Perdana menteri 
dan kabinet 
memiliki tanggung 
jawab khusus 
mengenai urusan 
domestik dan 
urusan negara 
sehari-hari 

• Presiden dipilih 
secara langsung 
oleh rakyat dan 
bertanggung jawab 

kepada rakyat; 
perdana menteri 
bertanggung jawab 
kepada presiden 
dan parlemen ____ 

-- ,--- --- - -
t,. , ' . 1 • I'" 

1 .. ... .; 

T [\" :-' ~:..h . ·r~ ·'~ ~.I' , \ l\~l 
Ili" 1 1 .. _.,,-J""'!.& 

Presidensial 

• Contoh: Amerika 
Serikat, banyak 
negara di Amerika 
Selatan maupun 
Tengah, Korea 
Selatan, Siprus, 
dan Philipina 

Parlementer 

• Sebagian besar 
negara-negara 
demokrasi yang stabil 
menganut sistem 
parlementer, seperti 
Australia, Austria, 
Belanda, Belgia, 
Denmar k, Irlandia, 
Islandia, Israel, 
Italia, India, Inggris, 
Jerman, Kanada, 
N orwegia, Spanyol, 
Swiss, dan Swedia. 

Sumber: Newton dan Van Deth (2005:67) 

SISTEM PRESIDENSIAL 

Semi -Presidensial 

• Contoh, Inlandia 
(sampai 1991), 
Prancis dan 
banyak negara 
bekas komunis 
seperti Belarusia, 
Polandia, Rusia, 
dan Ukrania 

Di dalam pandangan Arend Lijphart (1994) sistem presidensial 

itu memiliki tiga elemen penting. Pertama, kepala pemerintahan 

(the head of government), yang disebut presiden itu, dipilih di dalam 

kurun waktu yang jelas (a fixed term). Kedua, presiden dipilih oleh 

rakyat (popularly elected), baik secara langsung maupun melalui 

perantara seperti electoral college . Ketiga, presiden merupakan 

seorang pemimpin eksekutif (one person non-collegial executive). 

Cara pandang yang serupa dikemukakan oleh Giovanni Sartori. 

Hal yang membedakan adalah, kalau Lijphart lebih menekankan 

presiden sebagai kepala pemerintaha n , Sartori lebih memberi 

penekanan presiden sebagai kepala negara (the head of state). Lebih 

lanjut Sartori yang menggarisbawahi tiga poin penting dari sistem 

presidensial mengatakan: 

a system is presidential if, and only if, the head of state (president) 
(1) receives office by popular election, (2) during his [h er} 
preestablished tenure cannot be discharged by parliamentary vote, 
and (3) heads the government of governments, which he [she} points. 
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When all these conditions are met, then we doubtlessly have a "pure" 
presidential system (Sartori 1994:6), 

Sementara itu, Juan Linz melihat sistem presidensial dengan 

cara memahami bagaimana presiden dan legislatif dipilih dan 
berkait satu sarna lain K 'tu L' h' , arena I , mz kemudian menggarisbawa I 
dua karakteristik penting di dalam sl'stem 'd 'I presl enSIa: 

( 1) Both the president h l , w 0 contro s the executive and is elected 
bh
y the people ((or an electoral college elected by the people for 

t at sole purpose) and a l d ' 
, ' I)" n e ecte legzslature (unicameral or 
lrmmera e1YOY democrati l " 
democratic legitimacy", c egztzmacy, It is a system of "dual 

(2) Both the president and th 
the president t ,e ,congress are elected for a fixed term, 

enure m offwe' 'd 
and the survival of the le' zs z~ ,ependent of the legislature, 
This leads to wh t 'lJl.~ature zs mdependent of the president, 
presic/mtial system a(L ~e c19aracterize as the "rigidity" of the 

mz 94:6), 

Batasan seperti itu leb'h' , 
presidensial. Karena 't ,I merUJuk pada inti dari slste:r!l 

I u, slstem pem ' dkan 
ke dalam batasan sep t" , ermtahan yang dimaksu 

er lltu lebIh d' , ' l 
system', Sebagaimana t l'h IrUJukkan pada 'pure presidentLa 

en at di dal ' S 
karakteristik sistem 'd ' am tabel 1, dan di dalam reahta , 

preSl enslal itu leb 'h k ' 
I ompleks lag!, 

SISTEM PARLEMENTER 

Sistem parlement ' 
er memllik' 

mencolok, bahkan terlih t b 1 perbedaan-perbedaan yang cuktlP 
kh a erlawa ' 1 

USusnya pada 'pure ,nan dengan sistem presidens1a , 
dikemukakan oleh Lijph:r:rh,amentary system', Sebagai:rnana 
pemerintaha ( , dl dalam ' k pala n yang antar slStem parlementer, e , 
sebutan yang tidak selalu a negara satu dan yang lain :rne:rnilik1 
chancellor da " sama, sep t' , ier, 
k I ' n mmLster-presid er 1 pnme minister, prern 
epa a peme ' t h ent) di Th itll 

k rIn a an adalah PI 1 oleh legislatif. Karena 
epercayaan legi 1 sangat b knyl:l 

sudah ' s atif dan bis ' ergantung pada ada tida 'f 
vote oftI: ak memiliki keperc~ dlberhentikan rnanakala legisl~tle 
14 0 confidence or Ce aan lagi kepadanya (a legislattV, 

nSure), h ,tOfl 
.LVlenurut GiovannI Sar 

(1997 :101), hal ini tidak lepas prinsip yang melekat pada, namanya, 
yaitu 'parliament is sovereign', Selain itu, karakteristik dari sistem 
parlementer adalah, eksekutif itu bersifat kolektif atau kolegial. 

Batasan semacam itu lebih merujuk pada 'pure 

parliamentarianism', Sebagaimana terlihat di dalam tabel 1, dan di 

dalam realitas, karakteristik sistem parlementer itu lebih kompleks 
lagi, Sistem parlementer, kata Sartori, pada dasarnya tidak merujuk 

pada satu entitas tunggal (1997:101), Hal ini terlihat dariperformance 
sistem parlemen yang tidak selalu sam a antara satu dan yang 

lainnya akibat 'executive-legislative linkage' yang berbeda pula, 

SISTEM SEMI-PRESIDENSIAL 

Sebagai istilah populer, semi-presidensial, kali pertama 
digunakan oleh seorang wartawan dan pendiri surat kabar 
Le Monde, Hubert Beabe-Mery pada 1959, Akan tetapi, sebagai istilah 
akademik, konsep semi-presidensial tergolong baru, Adalah ilmuwan 

politik Prancis Maurice Duverger yang memperkenalkannya pada 

1970, Secara internasional, pandangan Duverger itu mengemuka 

ketika dia membuat tulisan berbahasa Inggris yang diterbitkan 
di European Journal of Political Research (1980), yang berjudul 
~ New Political System Model: Semi-Presidential Government,', 
Analisis Duverger didasarkan pada pengalaman Prancis dan 

sejumlah nega~a yang memiliki sistem serupa, Setelah itu, sejumlah 

ilmuwan politik seperti Arend Lijphart (1997), Gianefranco Pasquino 

(1997), sejumlah ilmuwan yang karya-karyanya diedit oleh Robert 

Elgie (1998), Alan Siaroff (2003), Robert Elgie (2004), mulai serius 

memperbincangkannya, 
Mengingat Duverger merupakan ilmuwan politik yang 

mempopulerkan konsep semi-presidensial secara akademik, banyak 
batasan tentang ini acapkali dirujukkan pada pandangannya, Kata 

Duverger: 
A political regime is considered as semi-presidential if the 
constitution which established it, combines three elements: (1) the 
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president of the republic is elected by universal sUffrage, (2) ~e [s~e} 
possesses quite considerable powers, (3) he [she} has opposLte h~m 
(her), however, a prime minerter and ministers who possess executwe 
and governmental power and can stay in office only of the parliament 
does not show its opposition to them (Duverger 1980:166). 

STABILITAS SISTEM PEMERINTAHAN 

Apabila ditempatkan di dalam konteks demokrasi, stabilitas 
pemerihtahan tidak semata-mata dilihat dari lama tidaknya 

(durasi) suatu pemerintahan bertahan, tetapi juga dilihat pada 

relasi antara lembaga-Iembaga di dalam pemerintahan, khususnya 

antara eksekutif dan legislatif, dan bagaimana akuntabilitas it~ 
terbangun. Manakala suatu pemerintahan berdurasi lama, tetapl 

tidak didasarkan pada hasil pemilu yang bebas dan adil, serta tidak 

ada akuntabilitas, pemerintahan tersebut tidak bisa dikatagorikan 
demokratis. 

Di atas telah disebut adanya tiga bentuk sistem pemerintahan. 
Dari ketiga bentuk tersebut, sistem manakah yang marnpu 

melahirkan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis? Secara 
sederhana, jawaban dari pertanyaan ini tercer min di dalam tabel 2, 

bah~a di an~ara tiga sistem pemerintahan itu terdapat pro-kontra. 
Artinya, masmg-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. 
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Tabel 2. Pro Kontra Sistem Pemerintahan 

Presidensial 

Pro 

• Amerika Serlkat 
sebagai model 

• Adanya pemisahan 
kekuasaan antara 
eksekutif dan 
legislatif di dalam 
lembaga-Iembaga 
pemerintahan 
berdasarkan teori 
demokrasi klasik 

• Pemilihan 
langsung presiden 
berarti adanya 
akuntabilitas 
langsung presiden 
kepada rakyat 

Parlementer 

Pro 

o Sebagian besar 
negara-negara 
demokrasi yang 
stabil menganut 
sistem parlementer 

• Fusi antara 
eksekutif dan 
legislatif dapat 
menciptakan 
pemerintahan yang 
kuat dan efektif 

• Adanya 
akuntabilitas yang 
berkait dari pemilih 
kepada parlemen, 
kepada kabinet, 
dan kepada perdana 
menteri 

Semi -Presidensial 

Pro 

• Secara teori, 
kombinasi 
antara sistem 
presidensial 
dan sistem 
parlementer 
merupakan 
sistem 
pemerintahan 
terbaik 

• Presiden 
bisa menjadi 
simbol suatu 
bangsa, dan 
memiliki fokus 
pada kesatUan 
nasional, 
sementara 
perdana 
menteri dapat 
menjalankan 
urusan 
pemerintahan 
sehari -hari 
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Presidensial 

Kontra 
• Dimungkinkannya 

konflik kronis 
antara eksekutif 
dan legislatif yang 
menyebabkan 
kebuntuhan dan 
kemandegan 

• Presiden yang 
lemah dan tidak 
efektif kadang
kadang berusaha 
membentuk kantor 
kepresidenan lebih 
besar 

• Hanya sejumlah 
sistem presidensial 
yang berlangsung 
secara lama 

Parlementer 

Kontra 
• Fusi antara 

eksekutif dan 
legislatif, dan 
mayoritas besar 
legislatif, ditambah 
disiplin partai 
yang kuat, dapat 
menghasilkan para 
pemimpinyang 
memiliki kekuasaan 
yang terlalu banyak 

• Sistem parlementer 
tanpa adanya 
legislatif mayoritas 
bisa lemah dan . 
tidak stabil 

Semi -Presidensial 

Kontra 
• Konflik dan 

perebutan 
kekuasaan 
antara perdana 
menteri dan 
kabinet, dan 
antara presiden 
dan perdana 
meneri itu 
sudah biasa 

• Adanya 
akuntabilitas 
yang 
membingungkan 
antara presiden 
dan perdana 
menteri 

~~~~~~~~------------Sumber: Newton dan Van Deth (2005:68) 

Mes~ipun de~ikian, sebagian besar studi-studi yang dilakukaIl 
oleh seJumlah Ilmuwan politik sejak dua d k d belakangaIl, 

" lk e a e 
men~I~~u a~ "bahwa sistem parlementer itu berpeluang uIltuk 
memIhkl stabIhtas daripada "t " " tern 

." "" SIS em yang lam, khususnya SIS 
presldensIal (Lmz 1990 1994" M "" " daIl 
Shu art 1997" ',amwanng 1993; ManwarIng" 

g "' Stepan dan Skach 1993)" Kesimpulan demiklaIl, 
pertama, dIdasarkan pada lOt " " " b sar 

rea I as empInk bahwa sebaglan e negara-negara yang m "l"k" 1 
d " eml I I demokrasi yang stabil itu berasa 
an negara-negara yang memil" " " " ana 

terlihat di dalam tabel 3 "lkl slstem parlementer sebagalIIl 
, dan se1umlah "" " 

a argumentasl teontIs" 
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Tabel3. Negara-negara yang memiliki demokrasi yang stabil, 

1967-1992 

Sistem Parlementer 
Sistem 

Sistem Presidensial Semi-Presidensial 

Australia 
Austria 
Barbados 
Belanda 
Belgia 

Boswana 

Denmark 
Islandia 
India 
Inggris 
Irlandia 
Israel 

Italia 

Jamaika 
Jepang 
Jerman 
Kanada 
Liechtenstein 
Luxemburk 

Malta 
Norwegia 
Selandia Baru 
Swedia 
Trinidad and Tobaco 

Amerika Serikat Finlandia 
Kolumbia 
Kosta Rika 
Venezuela 

Prancis 
Swiss 

Sumber: Mainwaring (1993:205) 

0) sejak awal berpandangan bahwa sistem Juan Linz (199 yang " h 
k bagi terbangunnya pemermta an " "1 itu kurang coco 

presIdens~a t b"l membuat sejumlah argumentasi mengapa 
demokratIs yang s a I 
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sistem presidensial dipandang lebih lemah di dalarn rnernfasilitasi 

tumbuhnya pemerintahan dernokratis yang stabil. Pertarna, di dalarn 
sistem presidensial, presiden dan legislatif (assembly) sarna-sarna 

bersaing di dalam memperebutkan legitimasi. Keduanya sarna-sarna 
dipilih oleh rakyat dan te . ah ( l . rplS mutua lndependence) satu sarna 
lain. Realitas demikian be b d d . rea engan sistern parlernenter karena 
eksekutifitu ~idak terpisah dari legislatif (mutual dependence). 

Kedua, dl dalam sistem presidensial mas a jabatan ditentukan 
secara tetap (fixed term) Realita d·ki . . . . semI an dIanggap Linz rnernbuat 
slstem presidensial bersifat kaku (rigjd) HI· . b b d d n . . •. a ml er e a enga 
sistem parlementer yang . b 
fl ks·b mas a Ja atan eksekutif-nya bersifat 

e I el karena tergantu . h 
k ng seJau mana eksekutif itu rnemperoleh 

epercayaan dari legislatif K k . 
lebl·h ·1·k· k . onse uensmya, sistem parlementer 

memi I I esempatan I b· 
k frk yang e Ih besar untuk memecahkan 

on I yang mereka hadapi sehin a . t 
membangun stabilitas.· gg membuatnya leblh cepa 

Ketiga, sistem presidensial di ' . 
of zero-sum came int d . pandang lntroduce a strong element 

(:0. 0 emocratzc porr . d 
a (winner-take-all' t' z zcs wzth rules that tend towa'" 

ou come. Kecend 
konsekuensi dari ad .. erungan dernikian merupakan 

anya pemlhhan . 
terpisah satu sama lain M . presiden dan parlemen yang 

. enurut LIn . t 
presiden tidak merasa 1 Z, slstem demikian rnembua 

per u memban k. . . 
konsesi kepada OPOSiSI· S b 1. gun oahsl dan rnemberlka~ 

. e a lknya d· 
'power-sharing and c l·. ,I dalam sistem parlementer, 
. oa ltLOn-formi d 
lncumbents are accordingl . ng are fairly common, an 

Y attentzve to th f 
even the smaller parties'. e demands and interest 0 

~eempat, gaya politik sistem . . . 
bagi demokrasi darip d . preSldenslal itu kurang kondUslf 

. a a slstem 1 
preslden telah dipilih oleh par ementer. Perasaan bahwa 

membuat presiden tidak tol penduduk dari penjuru negara bisa 

merasa memiliki legitimasi I :.:n terhadap oposisi. Presiden bisa 

yang dipilih dari daerah CD ~l) I besar dari para anggota legislatif 
apl tertentu . 

SaJa. 
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Terakhir, di dalam sistem presidensial, pelaku politik Iuar 
(political outsiders) bisa lebih rnemungkinkan memenangkan 
pemilihan. Hal ini terjadi karena individu-individu yang dipilih 

melalui pemilihan langsung (popular vote) itu cenderung kurang 

tergantung dan kurang memiliki partai-partai politik. Individu

individu semacam itu lebih dimungkinkan untuk memerintah di 
dalam suasana populis dan anti kelembagaan. 

Meskipun mendukung pandangan bahwa sistem parlementer itu 

lebih memungkinkan bagi terbagunnya pemerintahan demokratis 

yang stabil, sejurnlah ilrnuwan politik tidak sepenuhnya sepaham 

dengan pandangan Linz itu. Scott Mainwaring dan Mathew S. 
Shugart (1997), misalnya, melihat ada sejumlah masalah tentang 
cara Linz di dalarn membandingkan sistem presidensial dan sistem 

parlementer. Mereka mengatakan, benar bahwa di dalam sistem 

presidensial itu terdapat pertarungan di dalam memperebutkan 
legitimasi, 'but we believe that his contrast between presidential 
and parliamentary systems is too stark' (Mainwaring dan Shugart 

1997:451). 
Giovanni Sartori (1994) membuat pandangan jalan tengah 

tentang perdebatan semacam itu dalam tulisannya, 'Neither 
Presidentialism nor Parliamentarism'. Ketika mendapati 
pandangan bahwa sistem presidensial itu kurang mendukung 
terbangunnya sistern pemerintahan demokratis yang stabil dan 

mendapati pertanyaan, 'apakah dengan demikian, menjadikan sitem 

parlementer sebagai the good alternative?' dia mengatakan, 'No - it 

does not follow'. 
Pad a kenyataannya, secara kelernbagaan pun, munculnya 

stabilitas pernerintahan tidak bisa dilepaskan dengan disain 
kelembagaan lainnya, khususnya tentang sistem pemilu dan sistem 
kepartaian. Disiplin partai, rnisalnya, acapkali dipandang sebagai 
variabel penting bagi terbangunnya suatu pemerintahan, apakah 

bersistem presidensial ataukah parlementer (Mainwaring dan 

Shugart 1997; Power dan Gasiorowski 1997; Stepan dan Skach 
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1993). Ketika mendapati pandangan bahwa agar terbangun 

sistem pemerintahan yang demokratis dan stabiI, penganut sistem 

presidensial harus pindah ke sistem parlementer, Scott Mainwaring 

dan Matthew J. Shugart (1997:468) mengatakan, 'in countries with 

undisciplined parties, swiching to parliamentary government could 

exacerbate problems of governability and instability unless party 

and elect~ra.l l~gi~lation wa.s simultaneously changed to promote 
greater dzsczplzne. Karena 1tu, uraian berikut diarahkan untuk 

memper~i~angkan relasi antara sistem pemilu, sistem kepartaian 
dan stab1htas pemerintahan. 

Hadirin yang saya muliakan , 

SISTEM-SISTEM PEMILU 

Secara sederhana, sistem pemilu diba . k d I k 
b ·tu . gI e a am dua kelompo 

esar, yal slstem proporsional dan . t . 
terakhir ini s· di SIS em non proporslOnal. Yang 
mencermati :;:~g seb~tI sebagai sistem distrik. Akan tetapi, kalau 

m pem1 u yang dipak· I h 
pernah menyelengga k .. aloe negara-negara yang 

ra an pemllu Juml h . 
cukup banyak. Kare ·t I ' a sistem pemilu sebenarnya 

na 1 u ah seba . b . . 
para ahli ilmu politik k d. ' gal agian dari sistimatisasl, 

emu Ian berusah I ··k . 
sistem pemilu itu ke dal k . a me akukan klaslfl aSl 

am atagon k t . k 
di dalam rumpun kelu . - a agor! besar yang termasu 

arga masmg . 
dan Ware 1992· Rynon ld -masmg (Farrell 2001; Reeve 

, 0 et al 2005) 
empat rumpun keluarg d·· d· . Secara umum, terdapat 

. a I alam . t . . 
plurahtas/mayoritas (plur l"t / . . SIS em pemllu, yaitu slsteJll 

. a z Y mGJorzty t· ·1 proporslOnal (Proportion l sys ems), slstem perwakl all 
. a representati 

(mzxed systems), dan sistem_ . on systems), sistem campuraIl 
n· I· slstem yang I· ( 

1 ndones1a, sistem pI I. am other systems). 
. ura ltas/m . . 

slstem distrik, karena tr fi ayontas lebih dikenal sebaga1 
k . I b· ans er peroleh 

urSl e Ih didasarkan pada d.. an suara ke dalam peroIehaIl 
k . d·d lstnk at d 

urSl 1 asarkan pada p.. au aerah pemilihan. PerolehaIl 
t b ) rlnslp plural· t 
er esar atau prinsip mayorit ( 1 as (yang memperoleh suara 

as yangm ) 
emperoleh suara terbanyak . 
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Sebagaimana terlihat di dalam bagan 1, di dalam sistem ini terdapat 
variasi-variasi. Variasi sistem pertama adalah apa yang disebut first 
past the post (FPTP). lni merupakan sistem pemilu paling sederhana 

di dalam sistem pIuraIitas/mayoritas. Sistem ini menggunakan 

single member district dan pemilihan yang berpusat pad a calon. 
Pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak. 

Bagan 1. Rumpun Sistem Pemilu 

Sumber: Reynolds et al. (2005:28). 

Variasi kedua adalah the two round system (TRS). Sistem ini 
memakai putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan 
pemenang pemilu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 
menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas. Ketika 

dalam putaran pertama sudah terdapat pemenang mayoritas, tidak 
perlu ada lagi putaran kedua. Kalau tidak, baru dilakukan pemilu 
putaran kedua. Adapun besaran distriknya, tidak hanya single 
member district, tetapi juga dimungkinkan adanya multi member. 

districts. 
Ketiga adalah the alternative vote (AV). Sarna seperti FPTP, 

sistem ini menggunakan single member district. Bedanya, para 
pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya meIaIui 

penentuan ranking terhadap caIon-caIon yang ada, misaInya 
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preferensi '1' untuk. calon C, preferensi '2' untuk calon E, preferensi 
'3' untuk calon A, dan seterusnya. Calon yang memperoleh preferensi 
terbanyak dari pemilih, yang menjadi pemenangnya. 

Keempat, sistem Block Vote (BV). Sistem ini menggunakan 
formula pluralitas di dalam multi member districts. Para pemilih 
biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon individu 
yan~ terdapat di dalam daftar calon, tanpa melihat afiliasi partai 
da~1 ~alon-calon itu. Terakhir, sistem party block vote (PBV). 
Prmslpnya sarna seperti di dalam BV. Yang membedakan adalah, eli 
dalarn PBV yang menjadi pijakan pilihan adalah daftar partai-partai 
yang ada, bukan calon individu. 

Ru~pun kedua di dalam sistem pemilu adalah sistem 
pr~porslOnal. Prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya 
terJemahan capaian suara di d I . 
d I 1 k . a am pemllu oleh peserta pemilu ke 
a am a 0 aSI kursi di Iembaga ki 

kar perwa Ian secara proporsional. Oleh 
ena menganut pri . '. 
It ' b . ~SIP proporslOnahtas, sistem ini menggunakan 

mu ~ mem er d~strzcts Ada d . . 
Pertama, adalah List ;r . ua slstem di dalam rumpun in!: 
dalam sistem ini t. opo~twn.al Representation (List PR). D1 

, par al-partal pese t . 
calon yang diajuk P " r a pemllu menunjukkan daftar 

an. ara pemlhh cuk . . . k i 
kursi dari partai-pa t . up memlhh partal. Alo as 

r al yang me I d 
daftar urut yang sudah d K mpero ehnya didasarkan pa a 

a a. edua d I h bl vote (STV). Di dalam . t '. ' a a a the single transfera e 
SIS em 1m par . . k 

menentukan preferensi ,a pemlhh diberi otoritas untu 
nya, sebaga ' . 

pemenangnya didasarkan t Imana dl dalam AV. Adapun 
a aspenggun 

Rumpun ketiga adalah anaan kuota. 
. apayangdi b . 

(mlXed system). Sistem in' d se ut sebagal sistem campuran 
1 pa a dasarn b 

apa yang terbaik di dalam . t ya erusaha menggabungkan 
. SIS em plu l't 

slstem proporsional. Ad d . ra 1 as/mayoritas dan di dalaIll 
.. P a ua slstem d' 
1m. ertama adalah a . 1 dalam sistem campuran 
(MM' pa yang dlsebut . 1 

P). Dl dalam sistem ". m~xed member proportiona 
Inl, slstem . 

upaya untuk memberi k . proporsional dipakai sebaga1 
d', ompensasl Pd' 

yang Ihasllkan oleh pemb' a a adanya disproporsionahtaS 
aglan k . 

24 ursl berdasar distrik. ReynoldS 

et al. (2005:91) memberi contoh, ketika ada satu partai yang secara 
nasional mampu memperoleh suara 10 persen. Tetapi, berdasarkan 
sistem distrik, partai ini tidak satu pun memperoleh kursi. Sebagai 
kompensasinya, dipakailah sistem proporsional yang memungkinkan 
partai terserbut memperoleh kursi yang tidak berbeda jauh dengan 
perolehan suaranya. Yang kedua adalah sistem parallel (parallel 
system). Di dalam sistem ini, dua sistem, yaitu PR dan sistem 
distrik, dijalankan secara bersama-sama. Tetapi, proses perhitungan 
suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MMP, melainkan 

berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja, manakala tidak ada kursi yang 

didapat melalui sistem distrik, proses perhitungannya menggunakan 

sistem PRo 
Di samping sistem-sistem di atas, terdapat sistem-sistem 

lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tiga rumput sistem 
pemilu di atas. Di antaranya adalah Single non-Transferable Vote 
(SNTV), Limited Vote (LV), dan Borda Count (BC). Di dalam SNTV, 
penentuan pemenang di dalam multi member district ditentukan 

berdasarkan calon-calon (partai) yang memperoleh suara terbanyak. 
LV juga menggunakan multi memb~r district, sebagaimana SNTY. 
Bedanya, di dalam LV, para pemilih memiliki suara lebih dari satu 
meskipun lebih kecil dari calon-calon yang bisa dipilih. Terakhir, BC. 
Di dalam sistem ini, bisa digunakan single member district maupun 
multi member district. Di dalam menentukan pilihannya, para 
pemilih menggunakan sistem preferensial melalui nomor urut. Calon 
yang memperoleh preferensi tertinggi, itu yang ditetapkan sebagai 

pemenang. 
Pada dasarnya tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Masing-

masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana 
terlihat di dalam table 4. List PR, misalnya, memiliki kelebihan 
di dalam menjaga tingkat proporsionalitas di dalam lembaga 
perwakilan rakyat. Bahkan, kelompok-kelompok minoritas yang 
tergolong ekstrim pun memungkinkan terakomodasi. Akan tetapi, 
sistem ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah para 
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wakil rakyat kurang memiliki keterikatan dengan daerah yang 
diwakilinya. Sebaliknya, di dalam FPTP, keterikatan para wakil 

dengan daerah pemilihan jauh lebih tinggi. Tetapi, sistem ini tidak 

mampu mengakomodasi partai-partai kecil. Sistem demikian 
cenderung menguntungkan partai-partai besar. 

Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan dari Sejumlah Sistem Pemilu 

Sistem Pemilu Kelebihan 
KekurangEtn 

List • Proporsionalitas • Lemah dalam 
Proportional • Inklusivitas 

keterwakilan wilayah 
Representation· Keterwakilan 

• Kurangnya isu 
akuntabilitas 
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minoritas 

• Sedikit SUara 
terbuang 

• Mudahbagi 
perempuan 

terwakili 

• Tidak (kurang) 
perlu adanya 
batas-batas 

• Cenderung 
melemahnya dukungan 

legislatif kepada 

presiden di dalam 

system presidensial 

• Cenderung munculnya 
pemerintahan koalisi 

• Mengurangi 

tumbuhnya partai • 
tunggal di suatu 

atau minoritas di dalaIll 
sistem parlementer 
Banyak kekuasaan 

yang diberikan kepada daerah 
partai 

• Memungkinkan 
t" • Dapat merangsang 
mgginya turnout 

(jUmlah pencoblos) 
munculnya partai-. 

partai ekstrim atau 

inklusif di legislative 

• Tidak mampu 
menyingkirkan partai 

_________ darikekuasaan 
--------~====~-------

Sistem Pemilu 

First Past the 
Post 

Kelebihan 

• Kuatdalam 
keterwakilan 

wilayah 

• Mudah 
terdapatnya 
akuntabilitas 

• Mudah dipahami 
• Menawarkan 

pilihan yang jelas 

kepada pemilih 

• Mendorong 
terjadinya oposisi 
yang koheren 

• Mengeluarkan 
partai-partai 

ekstrim 

• Memungkinkan 
pemilih memilih 
calon-calon yang 

jelas 
• Dimungkinkannya 

legislatif yang 
kuat di dalam 

mendukung 
presiden di dalam 
sistem presidensial 

• Dimungkinkan 
adanya 
pemerintahan 
mayoritas di dalam 
sistem parlementer 

Kekurangan 

• Tersingkirnya partai
partai minoritas 

• Tersingkirnya 
kelompok-kelompok 
minorotas 

• Tersingkirnya 
perempuan 

• Banyaksuarayang 
terbuang 
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Sistem Pemilu 

Two-Round 
System 

Parallel 
System 

Kelebihan 
.. Adanya 

kesempatan 

kepada pemilih 

untuk membuat 
pilihan kedua 

II Berkurangnya 

suarayang 

terpeeah kalau 

dibandingkan 

dengan sistem 
pluralitas/ 

mayoritas yang 
lain 

.. Mudah dipahami 

.. Kuatdalam 

keterwakilan 
wilayah 

.. Inklusifitas 

.. Keterwakilan 
minoritas 

.. Berkurangnya 

frakmentasi 

sistem kepartaian 

daripada di dalam 
list PR 

.. Mudahnya dieapai 
kesepakatan 

daripada alternatif_ 
alternatif lain 

.. Akuntabilitas 

.. Sedikit suara 
___ t _erbuang 
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Kekurangan 

.. Jarak waktu yang lama 

antara hari pemilihan 

dan hasil pemilihan 

.. Muneulnya 

disproporsionalitas 
.. Memungkinkan adanya 

system kepartaian yang 

terfrakmentasi 

.. Memungkinkan adanya 

ketidakstabilan di 

dalam masyarakat yang 

benar-benar terbelah 

.. Adanya sistem yang 
rumit 

.. Dapat meneiptakan 

dua kelas di dalam 

perwakilan 

.. Tidak adanya 

jaminan bagi adanya 

proporsionalitas seeara 

keseluruhan 

---------------------

Sistem Pemilu Kelebihan 

Mixed Member" Proporsionalitas 
Proporsional .. Inklusivitas 

.. Keterwakilan 

wilayah 
.. Akuntabilitas 
.. Sedikit suara yang 

terbuang 
.. Mudahnya dieapai 

kesepakatan 

daripada 
alternatif
alternatif lain 

Sumber: Reynolds et al. (2005:119-120) 

Kekurangan 
.. Adanya sistem yang 

rumit 

.. Dapat menciptakan 

dua kelas di dalam 
perwakilan 

SISTEM PEMILU DAN STABILITAS PEMERINTAHAN 

Keterkaitan antara sistem pemilu dan stabilitas pemerintahan 
merupakan salah satu topik yang sering diperbineangkan oleh para 
ilmuwan politik. Perbineangannya khususnya berkaitan dengan 
perbandingan sistem pemilu yang seperti apakah yang eenderung 

menghasilkan pemerintahan yang stabil. 
Sistem pemilu proporsional sering dianggap menghasilkan 

pemerintahan yang kurang stabil apabila dibandingkan dengan 

sistem non proporsional. Paling tidak, hal ini tereermin dari tabel 5. 
Di dalam sistem proporsional, tingkat disproporsionalitas memang 
jauh lebih keeil apabila dibandingkan dengan sistem pemilu yang 
lain. Akan tetapi, sistem ini eenderung menghasilkan sistem multi 
partai. Bahkan, sistem ini eenderung mengakomodasi partai-partai 

keeil dan partai-partai ekstrem. 
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Tabe15. Proporsionalitas dan Stabilitas Pernerintahan Di antara irnplikasi penting dari penggunaan sistern proporsional 

Sis tern Tingkat Pernerin-
(Tahun) adalah sulitnya rnenghasilkan adanya partai rnayoritas yang dapat 

Negara 
rnengendalikan pernerintahan. Berangkan dari studi perbandingan di 

dispropor- tahan satu 
lama 

pemilu banyak negara, Michael Gallagher (2005:562) rnernbuat kesimpulan 
sionalitas partai 

pernerinta-

Swis 
han bahwa sistern proporsional cenderung menghasilkan pernerintahan 

List 2,53 koalisi (coalition government), sedangkan sistern non proporsional 
Jamaika 0,0 8,59 

SMP 17,75 100 5,99 
cenderung rnenghasilkan pemerintahan tunggal (single party 

Inggris SMP 10,33 government). Ketika koalisi itu bersifat permanen, akibat kesarnaan 
Austria 100 5,52 

List 2,47 33,8 ideologi misalnya, pemerintahan yang terbangun bisa relatif stabil. 
Australia 5,47 

AV 9,26 Akan tetapi, ketika koalisi itu lebih bercorak instrurnentalis, yakni 
Kanada SMP 

69,2 5,06 

Amerika Serikat 
11,72 100 4,90 hanya sekadar rnernenuhi kebutuhan rnenghasilkan pernerintahan, 

SMP 14,91 koalisi itu cenderung mudah pecah. 
Spanyol List 

89,1 4,45 

Kosta Rika 
8,15 100 4,36 Sementara itu, dalam pandangan Mainwaring, sistem 

List 
Selandia Barn 

13,65 100 4,31 rnultipartai di dalam sistem parlementer lebih cenderung 
SMP 11,11 

Kolumbia 99,7 4,17 menghasilkan pemerintahan yang stabil daripada sistem 
List 10,62 Swedia List 

52,9 3,48 presidensial. Argumentasinya adalah, di dalam sistem parlementer 

Norwegia 2,09 70,4 3,42 lebih dimungkinkan adanya rnekanisrne bangunan pemerintahan 
List 

Irlandia STY 
4,93 79,4 3,17 koalisi untuk memfasilitasi sistem multi partai (Mainwaring 

Yunani List 
3,45 53,9 3,07 1993:223). Argumentasi demikian diletakkan pada dua landasan. 

Jerman MMP 
0,08 96,4 2,88 Pertama, ketika terdapat perdebatan antara eksekutif dan legislatif, 

Venezuela List 
2,52 1,7 2,82 di dalam sistem parlementer lebih memungkinkan diatasi karena 

Belanda List 
14,41 83,1 2,72 pemerintahan dibentuk berdasarkan kekuatan yang ada di parlemen. 

Jepang 
SNTV 

1,30 0,0 2,72 Kedua, berbeda dengan sistem presidensial, di mana koalisi biasanya 

Prancis 
2-R 

5,03 46,2 2,57 ditentukan sebelum pemilu, di dalam sistem parlementer, koalisi 

Denmark 
List 

21,08 53,1 2,48 biasanya ditentukan setelah pemilu. Karena itu, secara teoritik, 
Portugis 

List 
1,83 42,9 2,28 koalisi di dapam sistem presidensial itu lebih rentan mengalami 

India 
SMP 

4,04 43,0 2,09 perpecahan kalau dibandindingkan dengan sistem parlementer. 
Belgia 11,38 

Israel 
List 3,24 

41,4 2,08 Semen tara itu, ketika variabel kondisi ekonomi dimasukkan, 

Papua NUgini 
List 

2,27 
8,3 1,98 mernang memiliki pengaruh. Negara-negara, baik yang menganut 

SMP 0,1 1,58 sistern presidensial maupun parlementer, yang memiliki pendapatan 
Finlandia 10,06 

Italia 
List 

2,93 
0,0 1,57 per kapita lebih dari US$ 4000 memiliki kecenderungan lebih stabil 

List 10,9 1,24 dari negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang 

Sumber: Farrell (2001:195) 3,25 
10,3 1,14 dari itu. Tetapi, sebagaimana terlihat di dalam tabel 6, negara-
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negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer memiliki 

kec~nde~ungan lebih stabil dari yang memiliki sistem presidensial, 
ketika dikontrol melalui sistem pemilu yang dimiliki. 

Tabel 6. Kemungkinan Jatuhnya Demokrasi Berdasarkan Sistem 
Pemilu dan Kondisi Ekonomi 

Income 
per kapita 
Dollar AS 

Pemilu: Sistem Distrik 
Font Normal: Sistem Presidensial 
Font Italic: Sistem Perlementer 

Pemilu: Sistem ProporsionaI 
Font Normal: Sistem 

PresidensiaI 
Font Italic: Sistem Perlementer 

Observasi 
Tahunan 

Ke
gagalan Kemungkinan Observasi Ke- Kemung-

Jatuh (%) Tahunan gagaIan kinan 

0-1.999 70 186 5 
7,14 
5,47 
4,17 
6,90 

4,53 
8umber: Adsera dan Box (2004:40) 

4,84 
1,80 
0,78 
0,00 
0,00 

1,51 

44 49 2 4 
234 208 6 5 
145 234 2 2 
74 177 1 2 
90 519 2 a 

5841.187 13 13 

Jatuh 

4,88 8,16 
2,56 2,40 
1,38 0,85 
1,35 1,13 
2,22 0,0~ 

2,22 1,10 

SISTEM KEPARTAIAN 

Sejarah munculnya part . 
satu dengan negara y I' al-partai politik di negara yang 

ang am me . 
tetapi, ada satu benan mang tIdak selalu sarna. Akan 

g merah yang . 
bahwa kemunculan pa t . mempertemukannya, yaltu 

r al-partai it b 
tumbuhnya proses dem k . . u erbanding lurus dengan 

o rabsasl (8 
berkaitan dengan kesam h carrow 2006), khususnya yang 

. . aan ak ant 
dlgarlsbawahi oleh Evereth C ar warga negara. 8ebagaimana 
merupakan 'children of l' al~ Ladd, Jr (1970:16), partai politik 

k ega ztananis ' K . 'k 
merupa an satu pilar dar' d rn . arena itu partai pobtI 

1 emokra' , 
negara modern. Betapa pent' SI yang harus ada di dalam suatu 
tercermin dalam ungkapa lCnl~ya partai dalam negara demokratis 

. h n mton R . 
wzt out democracy no d OSslSter (1960'1) 'N America 

. h 'ernocracy . h ., 0 
~zt out parties'. Atau, seperti dika Wzt out politics, and no polities 
modern democracy is party de takan oleh Richards Katz (1980:1), 
32 rnocracy'. 

Di kalangan ilmuwan politik, studi tentang sistem kepartaian 
memperoleh perhatian yang cukup serius. Paling tidak, terdapat dua 
alasan mengapa hal ini terjadi, menurut Steven B. Wolinetz (2006:51). 

Pertama, jumlah partai yang ikut di dalam pemilu membentuk menu 

pilihan bagi para pemilih yang memasuki bilik suara. Kedua, jumlah 

partai yang memperoleh kursi di dalam parlemen, berpengaruh 

terhadap formasi pemerintahan. Di dalam sistem parlementer, 

jumlah tersebut berpengaruh terhadap pemerintahan yang 

dibangun. Sementara itu, di dalam sistem presidensial, berpengaruh 

terhadap tingkat dukungan yang diperoleh presiden. 

Pada awalnya, sistem kepartaian didasarkan semata-mata pada 
jumlah partai, seperti sistem satu partai, dua partai dan multi 
partai. Dalam perkembangannya, sistem kepartaian didasarkan 
pad a faktor-faktor lain. Jean Blondel (1968), misalnya, membuat 

klasifikasi di dalam sistem kepartaian didasarkan pada jumlah 
kursi yang diperoleh partai. Berdasarkan kriteria demikian, Blondel 

membagi sistem kepartaian ke dalam empat kelompok, sebagaimana 

terlihat di dalam tabel 7. 

Tabel 7. Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah dan 

Ukuran Relatif Partai 

Perkiraan % Jumlah 
Sistem Kepartaian Jumlah Kursi Efektif Partai 

Sistem Dwi Partai 
Sistem Dua Setengah Partai 
Sistem Multi Partai dengan Satu 
Partai Dominan 

55 -45 2,0 
45-40-15 2,6 

45-20-15-10-10 ~5 

Sistem Multi Partai dengan Tidak 25 - 25 - 25 - 15 - 10 4,5 

Ada Partai Dominan 

Sumber: Blondel (1968) dan Lijphart (1999) 

P 'I I' mencoba melihat Giovanni Sartori (1976) dan ara 1 muwan am 
Alan Siaroff (2000), melihat sistem kepartaian tidak hanya dari sisi 
. I hi' k . ga dari sisi polarisasi ideologi. Berdasarkan Jum a , me am an JU 
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, er yang er Ihat dl dalam tabel 8 Siaroff pandangan demikian sep ti t 1· . 
mengklafifikasikan partai politik ke dalam 8 kelompok. ' 

Tabel 8. Sistem Kepartaian Menurut Siaroff 

Sistem Kepartaian 

Duapartai 
Dua Setengah Partai 
Multi-Partai Moderat dengan satu partai d . 
Multi-Partai Moderat dengan D p. . omlnan 
MIt. P . ua artru Utama 

u 1- ~tru Moderat dengan Adanya 
Keselmbangan antar Partai Uta 

Multi-Partai Ekstrim den an ma. 
Multi-Partai Ekstrim d g ~tu partal dominan 
Multi-Partai Ekstrim d::::: E ua ~arbtai Utama 

antar-Partai . eselm angan 

Jumlah 
Efektif Partai 

1,92 
2,56 
2,95 
3,17 
3,69 

3,96 
4,41 
5,56 

Sumber: Siaroff (2000, dikutip d . W . an ohnetz (2006:58). 

SISTEM KEPARTAIAN DAN 
PEMERINTAHAN STABILITAS 

Relasi antara sistem k . epartalan den . . 
merupakan salah satu to ik. gan stablhtas pemerintahan 
d I ·1 P dl dalam p d b d· a am I mu politik. Maur· D er e atan yang ada 1 

Ice uverger (195 
pendukung kuat dari argu . 4) merupakan salah saW 

mentasl bah . . 
cenderung mendukung t b wa slstem dua partai itu leblh 
S . er angunn ebahknya, sistem mult" .. ya pemerintahan yang stabil. 

. 1 partal dian . 
pemermtahan yang stab.l P ggap tIdak cocok bam adanya 

I. andan a . . b~ 
pengalaman Amerika Serik t d g n demlklan didasarkan pada 

P d a anneg an angan seperti itu d· t ara-negara Eropa. 
Berdasarkan studi ser· I olak oleh Arend L·· h t (1977) lUsnya di B 1 IJP ar . 
masyarakat plural yang me e anda Lijphart berpendapat bahwa 
m Tk·· nganut . . emil I slstem pemerintahan d slstem multi-partai bisa saja 
mengemb k emokrat· ang an demokrasi k IS yang stabil, ketika mereka 

Menurutnya t d onsensus (. ) , er apat empat k consoczational democraCY . 
34 arakterist"k d· 1 1 1 dalam consociationa 

dem~~racy (Lijphart 1977:25-52). Pertama adalah adanya 'a grand 

coa~ltl~n of the political leaders of all significant segments of the plural 
soclety . Kedua, adanya 'the mutual veto or "concurrent majority" rule. 

Ketiga, adanya 'proportionality as the principal standard of political 

representation'. Terakhir, adanya 'a high degree of autonomy for each 

segment to run its own internal affairs'. 
Meskipun demikian, perdebatan itu, dalam taraf tertentu 

memiliki titik temu kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan. 

Sistem multi-partai, misalnya, lebih mungkin bisa menghasilkan 
pemerintahan yang stabil di dalam sistem parlementer daripada 

di dalam sistem presidensial. Sistem yang terakhir ini lebih cocok 
menggunakan sistem dua partai atau minimal sistem multi-partai 

sederhana di dalam membangun pemerintahan yang stabil. Adapun 

jumlah efektif partai yang lebih cocok untuk itu adalah sama atau 

kurang dari 4 partai politik. 

Hadirin yang saya muliakan, 

PELAJARAN UNTUK INDONESIA 

Dari perspektif perbandingan seperti di atas, apa yang dapat kita 

pelajari bagi Indonesia? 
Dalam satu dekade belakangan, Indonesia berusaha membangun 

sistem politik yang demokratis dan stabil. Akan tetapi, hasilnya 
masih belum bisa memuaskan. Kalau pad a awal-awal reformasi 

terdapat slogan 'Demokrasi Membawa Kesejahteraan', belakangan 

justru terdapat slogan dari sebagian anggota masyarakat 'Demokrasi 
Membawa Kesengsaraan'. Salah satu faktor dari pembalikan slogan 

demikian adalah karena demokrasi yang ada belum diiringi oleh 
adanya stabilitas pemerintahan. Kondisi demikian diperburuk 
oleh belum melembaga dan membudayanya akuntabilitas dan 

transparansi oleh para wakil. Sementara itu, permasalahan ekonomi 

tidak kunjung terselesaikan. 

35 



Sejarah p~litik mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki 

pengalam~ di dalam dua sistem pemerintahan yang diperdebatkan 

oleh, para, dmuwan politik itu: sistem parlementer dan sistem 
presldenslal Keduan " k k' ya memang dllmplementasikan di dalam 

onte s yang berbeda, Sistem parlementer dl'anut d I 
d k ' , , a am suasana 

emo ratts, tetapl tmgkat stabilit k , " asnya cu up lemah, Sedangkan 
slstem presldensIaI pernah dianut di d I 
menghasilkan t' k t b" a am suasana otoriter tatapi 

mg a sta Ihtas yang cukup kuat, 
Pasca runtuhnya pemerint h 

melanjutkan pen ' a an Orde Baru, Indonesia 
ggunaan slstem pre 'd 'I 

oleh pengalam I' SI enSla, Akan tetapi, didasari 
an masa alu, slstem 'd' 

mengalami perubah b preSl enslal yang diterapkan 
an-peru ahan P d 

utama yang memb tId "a amasa lalu kecenderungan 
ua n oneSla terJ' b k ' , , 

yang otoriter adalah d e a pada slstem pohtIk 
a anya sentralit k k 

(Aspinall 2005' Jackson 1978 L'd as e uasaan yang menguat 
, ; 1 dIe 1985' M I 

Mengingat sentralisa ' k k ,ac ntyre 1991), 
SI e uasaa 't 

utama di dalam sistem l't'k n 1 u merupakan masalah 
, , po 1 1 Indones' d ' 

terJadl reformasi politik la pa amasa lalu, ketIka 
menguat hal " , 

serius, Para pelaku reformasi b Inl menJadi perhatian yang 
melalui disain kelembaga A erusaha mengatasi masalah itu 

an, gar keku ' 
cenderung mengarah kepad' asaan ltu yang ada itu tidak 
d' d a slstem yan t ' 

1 alam disain kelemb ' g 0 onter, gagasan utama 
, agaan ItU adal h 

pembagIan dan pemisahan t h a bagaimana melakukan 
er adap Ie b kekuasaan, m aga-Iembaga yang memiliki 

Berabad-abad lalu 
d'k ' gagasan 

1 emukakan oleh para P 'ki semacam itu sudah lama 
d b enu r sem 

an eberapa filosof politik I' acam John Locke, Montesque, 
menghindari kekuasaan ya abInnya, Maksudnya adalah untuk 
tertentu S b' ng a solut pad ' , e agalmana dik a seseorang atau institus1 

accumulation of all Powers 1 e~lUk~kan oleh James Madison 'the 
h ' eglS atw ' 

same ands, whether of e, executive and' d" . the l' one, a few 'JU lCLary, zn 
se ,{-appOlnted, or elective ma . ,or many, and whether hereditary, 
of t ,. ,:y Justly b 

yranny. (dlkutip dari Br e pronounced the very del'inition 
. ennan dan H . J' 

36 amhn 2000:211). Sejarah 

politik di seluruh dunia telah memberi pembenaran terhadap apa 

yang dikemukakan oleh Madison ini. Bahwa adanya kekuasaan yang 

memusat itu cenderung melahirkan praktek sistem politik yang 
otoriter. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan 

'involves the pulling apart of distick powers and allocating them to 
distinct agents, rather than bundling them together in the hands of a 
single agent' (Brennan dan Harnlin 2000:212). Secara umum hal ini , 
misalnya, terlihat antara pemisahan lembaga eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif, Sementara itu, yang dimaksud dengan pembagian 

kekuasaan adalah 'to take a particular power (or set of power) and 

spread it across agents so that no one individual is uniquely powerful' 
(Brennan dan Hamlin 2000:212). Contoh sederhana di dalam 
pembagian kekuasaan adalah adanya sistem bicameral di dalam 
parlemen. Meskipun di dalam parlemen ada lembaga 'DPR' dan 
'Senat' tetapi kedua lembaga itu sebenarnya 'satu', yakni sarna-sarna 

menjalankan fungsi perwakilan dan secara politik memerankan 

fungsi'legislation', 
Para pendiri Indonesia sebenarnya sudah menyadari 

pentingnya pemisahan dan pembagian kekuasaan semacam itu. 
Sebagaimana tercermin di dalam konstitusi (UUD 1945), upaya 
itu telah dilakukan. Di dalam konstitusi ini, contohnya, terdapat 

penjabaran tentang lembaga-Iembaga negara apa saja yang 
diharapkan memerankan diri sebagai penjaga gawang eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Upaya itu merupakan bagian dari keinginan 
untuk membangun negara modern, di mana terdapat spesialisasi 

kelembagaan yang di dalamnya terdapat pemisahan dan pembagian 

kekuasaan. 
Hanya saja, diawal-awal pembahasan konstitusi itu, terdapat 

gagasan dari Soepomo tentang bentuk negara yang bercorak 
totaliter. Bentuk negara ini disebutnya sebagai 'negara integralistik' 

(Simanjuntak 1994). Istilah ini dikemukakan oleh Soepomo 

ketika berpidato pada 31 Mei 1945 di depan siding BPUK. Dalam 
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pand~ngan Soepomo, terdapat dua teori negara yang berseberangan 
yakm corak negara yang berdasarkan perseorangan (individualisme) 
dan golongan (kolektivisme), Soepomo mengusulkan d' t t ' , lanu nya eorl 
yang ketiga, yang disebutnya 'teori integralistik' itu, 

Menurut Marsilam Simanjuntak, usulan Soepomo itu 
~emperoleh penolakan dari sebagian anggota BPUK. Gagasan itu 
dlanggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan K 't 
gag S ' ' arena I u, 

, asan oepomo ltu pada dasarnya telah gugur di a ITt ' 
di dalam praktek politik selan'utn kh wa, e api, 
b d d' b ~ ya, ususnya ketika Indonesia 

era a 1 awah pemerintahan a ' 
acapkali di;adik b' Y ng otonter, gagasan Soepomo itu 

~ an se agal dasar pe b 
yang ada di dalam DUD 1945, m enar untuk menafsirkan apa 

Di samping adanya upaya untuk ' 
berdasar paham ' , menafslrkan negara Indonesia 

negara mtegrali t'k' d' k ku s 1 I dalam pengaturan 
e asaan, munculnya sentralisasi itu tid k ' , 

jelasnya pemisahan db' a lepas dan belum begItu 
an pem agIan k ku 

UUD 1945, e asaan yang ada di dalam 

Dalam konteks seperti itulah I I . 
sepanjang diberlakuka U a u muncul pandangan bahwa 

nnya UD 1945 
pemerintahan yang tidak de ,selalu menghasilkan 
Mahfud MD menyebut ad mokratIs (Mahfud MD 1999:6), 

a empat hal 
1945 tidak mampu menia ' yang menyebabkan UUD 

~ mm terwujud 
demokratis, Pertama, karena UUD 1945 ~ya pemerintahan yang 
adanya mekanisme checks and b l bdak mampu melahirkan 

, a ances di d I 
pemermtahan, Kedua, UUD 1945 a am penyelenggaraan 
k terlalu ban k ,,' 

ewenangan kepada legl'sl t'f ya memberl atrIbusl 
a 1 untuk 

penting dengan uu. Padahal d I mengatur masalah-maslah 
d'd ' , ' a am prakt k I ommasl oleh presiden, Keti a e nya lembaga legislatif 
yang multitafsir, Terakhir UUDg , UUD 1945 memiliki pasal-pasal 
k ' 1945 terl I 

epada penyelenggara negara (M h a u memberi kepercayaan 
Jatuhnya pemerintah 0 a fud MD 1999:64-68), 

an rde Bar 
yang sangat besar bagi ad u merupakan entry point 

anya am d 
memuat unsur-unsur k ' ,an emen UUD 1945 agar 

onsbtuslOnali' ' 
sme ItU, Upaya untuk 
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mengontrol kekuasaan, agar tidak terulang adanya pemerintahan 
yang otoriter sebagaimana sebelumnya, amandemen UUD 1945 

berusaha memperjelas pembagian dan pemisahan kekuasaan yang 

ada di lembaga-lembaga pemerintahan, Mengingat masalah utama 

bagi adanya sentralisasi kekuasaan pada masa lalu adalah begitu 

besarnya kekuasaan pada eksekutif, di dalam hal ini adalah lembaga 

kepresidenan, pada amandemen UUD 1945 terdapat upaya untuk 
mempeIjelas dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, 

Sebenarnya, adanya kekuasaan eksekutif yang besar itu bukan 
hanya khas Indonesia, Hampir seluruh negara-negara di dunia 

memberi kekuasaan yang besar terhadap eksekutif, khususnya 

ketika pimpinan eksekutif itu sekaligus menyandang sebagai kepela 
negara dan kepala pemerintahan, Apalagi Indonesia menganut 

presidensial di dalam sistem pemerintahannya, yang memberi ruang 
kekuasaan cukup kepada presiden untuk memimpin pemerintahan, 

Tetapi, kekuasaan presiden Indonesia yang terlalu luas menjamah 

kekuasaan legislatif dan yudikatif, dalam sejarahnya telah 

melahirkan pemerintahan yang tidak demokratis, Untuk mencegah 

kecenderungan seperti ini, yang perlu dilakukan kemudian adalah 
bagaimana mendistribusikan kekuasaan itu kepada lembaga
lembaga tinggi negara yang lain, Hal ini perlu dilakukan agar 
terciptaka~ mekanisme checks and balances di antara lembaga
lembaga tersebut, Melalui amandemen, dominasi lembaga eksekutif 

terhadap lembaga-lembaga lainnya dikurangi, 
Upaya untuk membangun adanya mekanisme checks and 

balances, selain dilakukan pengurangan kekuasaan presiden juga 

diiringi oleh penguatan kekuasaan lembaga perwakilan rakyat 
(DPR/D), Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya pola 

ex 'h b un' ana terJ'adi sebelumnya, Hal ini terlihat dari ecutwe eavy se aga 
ad b h d tambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan 

anya peru a an an 
DPR. Setelah diamandemen, secara eksplisit disebutkan bahwa DPR 

" , 'I' 1 I' anggaran dan pengawasan, Di samping 
memlhkl fungsl egis as , 
'tu ' 'l'k' hak-hak sebagai upaya untuk menjalankan 
1 ,DPRJuga memll I , 

39 



fungsinya itu, yakni hak interpelasi h pendapat, menga;ukan p t ' ak angket, hak menyatakan 
• \I er anyaan me . Imunitas. ' nyampatkan usul, dan hak 

Implikasi dari perubahan itu k lembaga perwakilan (DPR\ d eu up signifikan. Relasi antara 

1 b
. .J engan lemba ·d e Ih seimbang Di d 1 ga presl en berlangsung 

. . a am pembuat k tu preslden tidak bisa mel k k epu san-keputusan penting, 
a u annya d·· membicarakannya den DPR sen In tanpa terlebih dahulu 

yang sangat besa; itugand.t . Hanya saja, akibat kekuasaan DPR 
, 1 ambah oleh ad .. 

seeara langsung yang t" d k d. anya pemlhhan presiden 
.1 1 a Idasarka d peIDl u, terdapat impll.ka . 1 . n pa a partai pemenang 

. SI am (by d didasari sebelumnya D 1 pro uct) yang barangkali tidak 
. a am praktek . 

cukup efektif di dalam. nya, preslden ternyata tidak 
P .d menJalankan· reSI en Susilo Ba b pemermtahan Pengalman 

m ang Yudho . 
belakangan ini, paling tid k yonD (SB) dalam tahun-tahun 

berhar SB a ,memberi I· gao Y yang han pe aJaran yang sangat 
ya memilik· . 

secara kuat kepada k 1 partal tengahan bergantung 
kk u~u~n t· ' e uasaan di parlementer K par al-partai yang memiliki 

d.b . onseku . yang 1 uat oleh presiden m . ensmya, kebijakan-kebijakan 
kepentinga 1_. au tldak mau h n-1\.epentingan politik arus meneerminkan 

Apakah dengan demiki . yang terfragmentasi. 
parle t an klta lanta . men er, atau membuat eks. s pmdah kembali ke sistem 
Kembali ke . t penmentasi . t SIS em parlement SIS em semi-presidensial? 

sebagaiman er atau memb t 
b
.. a argumentasi Juan L. ua eksperiemtasi baru, 

Isa Jadi buk 1 . mz da k an ah Jawaban .. n awa-kawan saat ini 
kembali dih d yang blJak ' 

k 
a apkan pada perdebat sana. Pertama, kita akan 

a an menyangk t an yang konst.tu . K u perubahan-perub h sangat panjang, karen
a 

lSI. edua b. a an ke b 1· 
d 

,se agalmana d·k m a 1 materi di dalam 
an yang lain baik . 1 emukak . . memilik. '. slStem presidensl· 1 an oleh GIOvanni Sartor! 

1 potensl b . a maup 
t 

. agI terbangun un parlementer itu bisa 

an ara vanabel. nya pe . berkaitan den -va~abel lain yang har menntahan yang stabil. Di 
gan slstem pemilu d . us dlperbineangkan adalah 

an SISt em parlementer. 

40 

SISTEM PEMILU: MODIFlKASI SISTEM PROPORSIONAL 

Sejak pemilu 1955 Indonesia menganut sistem proporsional. 

Di dalam sistem ini, alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan 
didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu 
secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada 
jumlah penduduk. Tetapi, untuk luar Jawa tidak sepenuhnya 
berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
untuk membuat keseimbangan antara wakil dari Jawa yang sempit 
luas wilayahnya tetapi besar penduduknya dan Luar Jawa yang luas 
wilayahnya tetapi lebih sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan 

metode pembagian \rurSinya lebih banyak menggunakan metode the 

largest remainder dan Kuota Hare. 
Sebagaimana terlihat di dalam tabel 4, sistem proporsional juga 

memiliki kekurangan. Di antaranya adalah kurangnya tingkat 
keterwakilan dan akuntabilitas para wakil rakyat kalau dikaitkan 
dengan kewilayahan. Para wakil rakyat dianggap kurang peka 

terhadap kepentingan pora konstituen karena keterikatan antara 

para wakil dengan konstituen di daerah pemilihannya memang 

kurang. !{arena itu, jatuhnya pemerintahan Soeharto juga diiringi 
oleh harapan untuk merubah sistem pemilu, dari sistem proporsional 
ke sistem distrik. Sistem distrik diharapkan bisa memungkinkan 

adanya relasi yang lebih baik antara antara wakil dan yang 
terwakili. Tuntutan perubahan demikian bisa dimaklumi karena 
perubahan-perubahan kelembagaan politik, termasuk mengenai 
sistem pemilu, itu lebih mudah dilakukan pada situasi transisi. 

Dalam situasi mapan, suatu perubahan menjadi sulit dilakukan. 
Hanya saja, tuntutan demikian tidak bisa dikabulkan karena 

para wakil rakyat mengambil keputusan bahwa Indonesia tetap 
menganut sistem pemilu secara proporsional. AIasan yang sering 
dipakai tidak berbeda dengan alasan menjelang pemilu 1955, yaitu 
bahwa sistem proporsional dianggap sebagai sistem yang lebih pas 

untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemuka
n 

masyarakat Indonesia yang cuknp besar. Terdapat kekhawatiran, 
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~etika sistem distrik dipakai, akan banyak kelompok-kelompok 
tIdak terwakili, khususnya kelompok-kelompok k '1 t ~ang 
D' '. . eel a au marJmal. 

1 sampmg ltu, slstem pemilu itu merupakan b . d . 
t d . agran an apa yang 
er apat dl dalam UU Pemilu 1999 d' 

yang duduk d' DPR P . yang Iputuskan oleh para wakil 
1 . ara wakl1 rakyat itu ber d 

sistem distrik I b'h pan angan bahwa 
e 1 menguntungkan d ' .' 

distrik. II 1 mereka daripada sistem 

Tidak hanya para poI't" . 
1 lSI saJa ya I b'h 

menggunakan sistem' ng e 1 eenderung 
proporsional Ban k'I 

juga menilai Indonesia Iebl'h . ya 1 muwan dan pengamat 
pas menggun k . 

R. William Liddle (1998) t a an slstem proporsional. 
. ' ermasuk eontoh D 

LIddle, sekiranya sistem d' t 'k nya. alam pandangan 
IS n yang di k' . 

hal yang akan terjadi P t pa aI, paImg tidak ada dua 
. er ama, partai- t · . 

dukungan eukup besar di b k par al yang mempunyai 
anya kabupat d 

perolehan kursi yang J'auh I b'h en an kota akan memiliki 
e 1 besar d . 

diperoleh meIaIui pemilu A an prosentase suara yang 
. . rgumenta" . . 

BudIardjo (2001). Menurut M' SI mi didukung oleh Miriam 
enam sekir 

Indonesia menggunakan . t .' anya pada masa Orde Baru 
SIS em distrik 

Golkar di DPR akan jauh f . ' prosentase perolehan kursi 
. .. mggi dari 

yang dlmIhki. SebaIiknya prosentase perolehan suara 
, posentase I 

akan lebih kecil dari prosent pero ehan kursi PPP dan PDI 
ase peroleh 

Kedua, sistem distr'k k an suaranya. 
1 a an ' 

Maksudnya adalah para meneiptakan 500 raja keeil'. 
. anggota DPR 

masmg daerah. Masing-ma . yang berasal dari masing-
k' SIng anggot . . . 

epentmgan bersama T d a Inl dianggap tidak memiliki 
h .... er apat kekh . 

anya memIhkl wawasan I k awatIran, 'raja-raja kecil' ini 
nasional a 1 . 0 aI, tetapi t' d k 

pa agr wawasan int . 1 a memiliki wawasan 
Kekhawati d' ernasional y d' 

ran emikian terj d' k ang Ibutuhkan Indonesia. 
para politisi ak a 1 arena d' d . 

. an eenderung 1 alam sistem distnk 
di daerah m . membangu I' 

asmg-masing tanp h n re aSl dengan konstituen 
memperhatikan k' a arus m '1" 

onstItuen di d emi Iki kewajiban untuk 
Berangkat d . aerah lain 

an argume ' . 
proporsional t t. ntasi-argu 

e ap dlpilih sebag '. mentasi seperti itu sistern 
al SIS tern e . '. 

42 P mllu Indonesia. Bisa jadl, 

sistem ini yang akan terus dipakai. Hal ini tidak lepas dari realitas 

yang pernah terjadi di negara-negara lain bahwa mengubah sistem 

pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Perubahan itu 

biasanya dimungkinkan manakala terdapat perubahan-perubahan 

politik yang eukup radikal. Gerakan reformasi pada 1998/1999 

sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk melakukan perubahan 

itu. Tetapi, seperti yang kita lihat, sistem pemilu yang kita pakai 

tidak berubah. Di samping karena para pembuat keputusan (DPR) 

lebih eenderung mempertahankannya, di antara kelompok-kelompok 

pro demokrasi juga sepakat tetap dipakainya sistem proporsional. 

Meskipun demikian, di dalam dua kali pemilu pasea 

pemerintahan Soeharto, 1999 dan 2004, terdapat perubahan

perubahan variasi di dalam sistem pemilu yang dipakai. Apabila 

dilihat dari daerah pemilihan (DP - district magnitude), terdapat 

perubahan antara pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sepanjang 

pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yang menjadi DP 

adalah propinsi. Alokasi kursinya, murni didasarkan pada perolehan 

suara di dalam satu propinsi. Pada pemilu 1999, propinsi tetap 

rnenjadi DP tetapi sudah mulai mempertimbangkan kabupaten/kota. 

Alokasi kursi dari partai-partai peserta pemilu, didasarkan pada 

perolehan suara yang ada di masing-masing propinsi tetapi :uulai 

rnempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten/ 

kota. Pada pemilu 2004, DP tidak lagi propinsi melainkan daerah 

yang Iebih kecil Iagi, meskipun ada juga DP yang mencakup satu 

propinsi, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan 
Riau Y k ta Bali NTB semua propinsi di Kalimantan, , ogya ar, , ' 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, GorontaIo, Maluku, Maluku 
Utar P d n Irian Jaya Barat. Masing-masing DP terdapat a, apua, a .. .. 
jatah antara 3 sampai 12 kursi . Pad a propmSl-propmSl yang 

berpenduduk sedikit, alokasi kursi hanya yang minimal, 3 kursi, 

seperti di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Irian 
Ja B T t . dalam kasus daerah-daerah yang berpenduduk ya arat. e apI, . 

P d t . d ' J rata-rata DP berjatah kursi antara 6 sampai a a sepertI 1 awa, 
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12 kursi. Dalam kasus ini patokan 3 kursi tidak dipakai untuk 
menghindari lebih banyaknya DP, Meskipun demikian, pengeeilan 

DP itu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan 

diterapkannya sistem distrik yang masih mengemuka juga, 

Perbedaan yang lain berkaitan dengan pilihan terhadap 

konstestan, Pada pemilu 1999, dan pemilu-pemilu selama Orde 
Baru, para pemilih culrup memilih tanda gambar kontestan pemilu, 
Memang, masing-masing kontestan diwajibkan mengumumkan 
seeara terbuka daftar ealon di masing-masing DP beserta nomor 
urut penealonan, Tetapi, para pemilih tidak diberi kesempatan 

untuk ikut memilih para ealon itu, Selain diperolehkan hanya 

menboblos tanda gambar kontestan, pada pemilu 2004 para 
pemilih juga diperbolehkan tanda gambar melainkan juga ealon, 
Perubahan seperti ini dimaksudkan agar para pemilih mengenali 
dan menentukan siapa yang menjadi wakilnya di DPR. Perubahan 
seperti ini juga memberi kesempatan kepada ealon yang tidak berada 

di nomor atas untuk terpilih (nomor sepatu), asalkan memenuhi 
jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), 

Berangkat dari realitas seperti itu, sejumlah pengamat dan 
peneliti seperti Nieo Harjanto (2006:58) menyebut sistem pemilu 

di Indonesia telah mengalami perubahan, dari sistem proporsional 
daftar tertutup (closed-list PR) menjadi sistem proporsional 
daftar terbuka (open-list PR), Tetapi, karena perubahan itu tidak 

sepenuhnya terbuka, sistem baru itu lebih tepat disebut sebagai 

sistem proporsional semi daftar terbuka (semi-open-list PR), Hal ini 

terjadi karena penentuan tentang siapa yang akan mewakili partai 
di dalam perolehan lrursi di DPR/D tidak d'd k d 1 han 

1 asar an pa a pero e 
suara terbanyak melainkan tetap b d k ut . er asar an nomor ur ' 
Kalau pun ada ealon di luar nomor urut I 'h 'lI'kI' , ea on ltu arus memi 
suara yang meneukupi BPP, Padahal syarat d 'k' t berat 
d' uh' eml Ian ama Ipen I, 

Sistem semi daftar terbuka send" d k 
Irl pa a dasarnya merupa an 

hasil sebuah kompromi. Dalam pemb h ' 'I 
a asan RUU mengenal Perol U 
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pada 2002 PDIP, Golkar dan PPP terang-terangan menolak usulan 
, enentuan caleg merupakan hak 

sistem daftar terbuka, Alasannya, P 't daftar 
, 'I Meroang diberlakukannya SIS em 

partal peserta pemi u, , ' , di dim roenseleksi ealeg 
angi otorltas partru a a 

terbuka, akan mengur 'd d k di DPR/D, Tetapi, 
, di dangnya leblh pas u u 

mana saJa yang pan "bahan Hanya saja kh' menyetuJui peru, , 
tiga partai itu pada a Irnya b b lainkan setengah 

, k t b ka seeara e as, me perubahannya bda er u 

terbuka, , "ti'd k sepenuhnya terbuka, , g dipakal ItU a 
Mengingat sistem yan, ' k 1 robagaan seperti itu pada 

b h n disam e e 
perubahan-peru a a bah angberarti. Ada beberapa 

'k bawa peru an y 
kenyataannya bda mem para pemilih tetap lebih 

da kenyataannya 
penyebabnya, Pertama, pa 'd enggabungkannya dengan 

d bar darlpa a m 
suka memilih tan a gam daf'!. pemilih, Keeenderungan 

d di dalaro "ar 
memilih ealon yang a a , ' d' k ena memilih tanda gambar 

, aJa tel'Ja 1 ar 
seperti ini meroang waJar s , d' kan dengan penggabungkan 

h k 1 u dlban mg 
saja itu lebih rouda a add ftar ealon, Selain itu, dalam 

.. d garobar an a . 
antara memlhh tan a , b k yang menyerukan agar 

us partal anya 
kampanye, para pengur 'l'h tanda gambar saja, Seruan 

kup memll 
para pendukungnya eu , , 'tu tidak salah, Di dalam aturan 

" ' k garplhhan l k kl demlkIan dllaku an a , I'tu sah sedang an a au 
, , da ambar saJa , , 

disebutkan pemlhh tan g 'd k h Kedua sebagIan besar , I 'tu tI a sa ' , 
hanya memilih daftar ea on 1 enuhi BPP, Dari keseluruhan 

'd k maropu mem d' 'l'h ealon yang dipilih tI a d dua ealon yang Ipi 1 

I d nesia, hanya a a d 
ealon di seluruh noW hid dari DP II Jakarta, an 

, Hidayat Nur a 
memenuhi BPP, yaltu 
Saleh Sjasit dari DP Riau, , sudah dimodifikasi dan 

, emllu yang , 
Mengingat slstem P, 'h tidak lepas dan kekurangan, 

b 'kan ltu masl , 1 
mengalami sedikit per al k modifikasi sistem proporslOna 

k melaku an "d ft 
terdapat usulan untu ilu 2004 sudah dipakal sistem a ,ar 
lanjutan, Kalau pada pe~ en-list PR), untuk pemilu-pemllu 
setengah terbuka (semt-oPd, nakannya sistem daftar terbuka 

ulan 19u d' d 1 1 't terdapat us 'k' n nomor urut 1 a am se anJu nya , tem derol Ia , 
D' dalam SIS 

(open-list PR), . I 45 



daftar calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk menentukan calon 
mana yang mewakili partai di dalam perolehan kursi sekiranya 
tidak ada calon yang memenuhi BPP. Yang dijadikan ukuran 

adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Presiden SBY 

termasuk yang pernah mengusulkan sistem demikian, sebagaimana 
disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Andi, 'sistem ini baik untuk partai 
karena semua calon akan bekerja keras untuk partainya. Rakyat 
juga mendapatkan pilihan yang lebih jelas. Sebab, siapa yang paling 

ban yak memperoleh suara, akan masuk ke parlemen tanpa memakai 

nomor urut yang kriterianya sering tidak jelas dan menjadi sumber 
politik uang' (Kompas, 14 Desember 2006). 

Partai-partai tengahan mendukung usulan itu. Tetapi, tidak 
sedikit partai yang menolak usulan itu. PDIP, termasuk yang tidak 
menyetujui. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua F-PDIP, Tjahjo 
Kumolo, menghapuskan nomor urut itu justru akan membuka 

peluang adanya money politics. Di samping itu, sistem demikian 

dianggap akan mendeligimasi keberadaan partai (Tempo Interaktif, 

14 Desember 2006). Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, termasuk 
yang tetap mempertahankan sistem semi terbuka (Tempo Interaktif, 
15 Desember 2006). Usulan sistem terbuka tanpa nomor urut, 
katanya, bisa dilakukan secara teoritis, tetapi sulit dipraktekkan. 

Dari perdebatan yang dilakukan oleh Pansus Pemilu yang sampai 

sekarang masih bekerja kita bisa mengetahui bahwa keputusan yang 

akan dibuat adalah kompromi. Sistem daftar akan dibuka lebih lebar 

t~tapi t~tap m~mberi otoritas partai di dalam perekayasaan tentang 
Slapa-SIapa saJa yang akan mewakilinya di DPR/D ketika partai
partai itu memperoleh jatah kursi. 

Akan tetapi, dari perdebatan yang reI d' d I b' ngan .. evan 1 a am per mea 
klta adalah seJauhmana sistem pem'l d' mpu 

1 u yang a a ItU rna 
menghasilkan pemerintahan yang fi kt'f? U· t'dak 

eel. ntuk ItU, mau I 
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. s diarahkan pada sejauhmana sistem 
mau, perbmcangannya haru k taian yang lebih efektif, 

'I 'tu ampu melahirkan sistem epar 
penu u 1m. t kepartaian 
Karena itu, berikut akan diperbincangkan SIS em . 

N. MENUJU SISTEM MULTIPARTAI 
SISTEM KEPARTAIA . 

SEDERHANA . 
. It' tai merupakan sesuatu yang Jamak 

Meskipun sistem mu Ipar I d sia sistem kepartaian yang 
Yarakat none , 

(natural) di dalam mas . milih pada dasarnya lebih 
iel darl para pe 

memperoleh dukungan r k multipartai moderat, kalau 
d . tem yang bercora 

mengarah kepa a SIS d 'kian didasari oleh fakta hasil 
. . I h Argumen eml . 

dilihat dari seg! Jum a . t' ang pernah dilakukan, yaltu 
. a demokra IS y . 

tiga kali pemllu secar T' kali pemilu ini menghasllkan 
pemilu 1955, 1999 dan 20~4. Ig;_9 partai politik. Untuk melihat 

• c. ktif pada kisaran , k' I h jumlah partal ele , k' rumus yang dlpa aloe 
, . olitik dlpa al 

jumlah efektIf partal P (1979). 
R' Taagepera , 

Markku Laakso dan em '-I tama yang paling demokratls 
k peml U per , 

Pemilu 1955 merupa an 'Sebagai konsekuensi dan 
, 'k d' IndonesIa, 

di dalam sejarah polIti I 'tai pemilu 1955 diikuti oleh 
.. ' tem multlpar , , 'h t 

dianutnya keblJakan SIS Tetapi sebagrumana terh a 
, ' d n perorangan" t t' 

172 partai orgaTIlsasi a u menghasilkan empa par al 
, 5 h ya mamp 

di table 9, pemilu 195 an rti (memperoleh dukungan suara 
1 h dukungan bera " emperoleh yang mempero e pat partailagI yang m 

lebih dari lima belas persen), dan em leh dukungan antara dua 
t' (mempero , ' 

d k kurang berar I " termasuk orgamsaSI u ungan t ' partal slsanya, , , 
, , n) Par al- sangat nunIm, sampal tlga perse ' 1 h dukungan yang , ' 

mempero e I h kursl dl dan perorangan, hanya , ga ada yang mempero e 
. mereka JU meskipun dl antara 

parlemen. 
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Tabe19. Jumlah Efektif Partai Hasil Pemilu 1955 

% Suara Fragmen-
Partai % Suara Semua tasi 

Partai Minimum 
PNI 
Masyumi 

22,32 22,32 498,1824 
20,92 

Partai NU 18,41 
20,92 437,6464 

PKI 16,36 
18,41 338,9281 

PSII 
16,36 267,6496 

Parkin do 
2,89 2,89 
2,66 

8,3521 

Partai Katolik 
2,66 

2,04 
7,0756 

PSI 
2,04 

1,99 
4,1616 

IPKI 
1,99 

Perti 
1,43 1,43 

3,9601 

PRN 
1,28 1,28 

2,0449 

Partai Buruh 
0,64 0,64 

1,6384 

GPP 
0,59 0,59 

0,4096 

PRI 
0,58 0,58 

0,3481 

PPPRI 
0,55 0,55 

0,3364 

Mrba 
0,53 0,53 

0,3025 

Baperki 
0,53 0,53 

0,2809 

PIR Wongsonegoro 
0,47 0,47 

0,2809 .. ' 

Grinda 
0,47 0,47 

0,2209 

PRMI 
0,41 0,41 

0,2209 

Persatuan Dayak 
0,4 0,4 

0,1681 

PIR Hazairin 
0,39 0,39 

0,16 

PPTI 
0,3 0,3 

0,1521 

AKUI 
0,22 0,22 

0,09 

Persatuan Rakyat D 
0,21 0,21 

0,0484 

PRIM esa 0,21 0,21 
0,0441 

Angkatan Kumunis 
0,19 0,19 

0,441 

Muda 
0,17 0,17 

0,0361 
0,0289 

R. Soedjono 
Prawirisoedarso 

0,14 0,14 0,0196 
Lain-Lain 

2,71 0,1 
0,1 

7,3441 

JumlahEfektifPartai ~ 
Sumber: Diolah dat d ~ a ataKPU 
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Fragmen-
tasi 

Maksimum 

498,1824 
437,6464 
338,9281 
267,6496 

8,3521 
7,0756 
4,1616 
3,9601 
2,0449 
1,6384 
0,4096 
0,3481 
0,3364 
0,3025 
0,2809 
0,2809 
0,2209 
0,2209 
0,1681 
0,16 
0,1521 
0,09 
0,0484 
0,0441 
0,441 
0,0361 
0,0289 

0,0196 

0 
0 
0 --6,36 --

Partai-partai yang memperoleh suara itu juga mencerminkan 

kuatnya basis ideologi dari masing-masing. PNI memperoleh 

dukungan kuat dari para pengikut ideologi nasionalis, khususnya 

yang berada di Jawa. Masyumi memperoleh dukungan dari para 

pemilih Islam modern, khususnya di Jawa bagian barat maupun di 

luar Jawa. NU memperoleh dukungan dari kelompok pemilih Islam 

tradisional, khususnya di Jawa Timur dan Tengah. Sementara itu , 

PKI memperoleh dukungan dari kuat dari para pendukungnya, baik 

di Jawa maupun di luar Jawa. 
Di dalam proses-proses politik, keempat partai itu juga yang 

cukup berpengaruh. Tetapi, dua partai lebih berperan sebagai pionir 

di dalam membangun koalisi, yaitu PNI dan Masyumi. Hanya saja, 

mengingat kekuatan mereka relatif seimbang, keempat partai besar 

itu tidak bisa meninggalkan partai-partai kecil yang memperoleh 

kursi di parlemen. Partai-partai kecil ini merupakan sumber 

dukungan potensial guna mendukung kebijakan-kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintahan koalisi yang ada. Meskipun demikian, 

rnengingat kekuatan empat partai itu cukup seimbang, sementara 

pertarungan ideologi di antara mereka cukup seru, kestabilan 

pemerintahan koalisi acap kali terganggu . Kestabilan demikian 

semakin terganggu karena adanya intervensi kekuatan dari luar 

partai-partai yang ada, khususnya Presiden Soekarno sendiri dan 

militer. 

49 



TabellO. J umlah Efektif Partai Ha il P . 
Partai s emllu 1999 

PDIP 

Golkar 

PPP 

PKB 

PAN 

PBB 

Partai Keadilan 

PKP 

PNU 

PDKB 

PBI 

PDI 

PP 

PDR 

PSII 

PNIFront 
Marheinisme 

PNI Massa Marh . em 
IPKI 

PKU 

Masyumi 

PKD 

PNISupeni 

Partai Krisna 

PartaiKAMI 

PUI 

PAY 

Partai Repuhlik 

PartaiMKGR 

PIB 

PartaiSUNI 

Suara 

35.689.073 

23.741.749 

11.329.905 

13.336.982 

7.528.956 

2.049.708 

1.436.565 

1.065.686 

679.179 

550.846 

364.291 

345.720 

655.052 

427854 

375.920 

365.176 

345.629 

328.654 

300.064 

456.718 

216.675 

377.137 

369.719 

289.489 

269.309 

213.979 

328.564 

204.204 

192.712 

180.167 

%Suara 

33,7. 

22,44 

10,71 

12,61 

7,11 

1,94 

1,36 

1,01 

0,64 

0,52 

0,34 

0,33 

0,61 

0,50 

0,36 

0,35 

0,33 

0,31 

0,28 

0,43 

0,20 

0,36 

0,35 

0,27 

0,25 

0,20 

0,31 

0,19 

0,18 

Fragmentasi 

1138,17415 

503,690314 

114,70721 

158,947357 

50,6532947 

3,75424122 

1,84411816 

1,01483796 

0,41219876 

0,27114312 

0,11858645 

0,10680392 

0,38343322 

0,16357969 

0,12627839 

0,11916333 

0,1067477 

0,09651971 

0,0804574 

0,18639508 
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0,0419523 

0,12709734 

0,12214669 

0,07488629 

0,06480969 

0,04091481 

0,09646686 

0,03726204 

0,03318606 

0,02900606 -------

Partai Suara %Suara Fragmentasi 

peD 168.087 0,16 0,02524681 

PSII 1905 152.820 0,14 0,02086885 

Masyumi Baru 152.589 0,14 0,02080581 

PNBI 149.136 0,14 0,01987482 

PUDI 140.980 0,13 0,01776042 

PBN 149.980 0,13 0,01776042 

PKM 104.385 0,10 0,00973676 

PND 96.984 0,09 0,00840501 

PADI 85.838 0,08 0,00658411 

PRD 78.730 0,07 0,00553884 

PPI 63.934 0,06 0,0036526 

PID 62.901 0,06 0,00353552 

Murha 62.006 0,06 0,00343562 

SPSI 61.105 0,06 0,0033365 

PUMI 49.839 0,05 0,00221961 

PSP 49.807 0,05 0,00221676 

PARI 54.790 0,05 0,00268251 

~ILAR 
40.517 0,04 0,00146694 

5,06 
.:!umlah Efektif Partai 

Sumber: Diolah dari data KPU 

Pemilu 1999 juga menghasilkan pola serupa. Bedanya, pada 

pemilu 1955 menghasilkan empat partai yang memperoleh dukungan 

di atas lima belas persen. Sementara itu, pada pemilu 1999 hanya 

dua partai saja yang memperoleh dukungan setingkat ini, yaitu 

PDIP dan Golkar, yang masing-masing memperoleh dukungan 

33,7 persen dan 22,4 persen. Akan tetapi, secara keseluruhan, kalau 

dilihat dari dukungan yang relatif berarti, di atas tujuh persen, 

pemilu 1999 menghasilkan lima partai besar: PDIP, Golkar, PKB, 

PPP, dan PAN. Partai-partai lainnya memperoleh suara kurang 

daru dua persen. 
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Meskipun pemerintahan yang dibangun oleh hasil pemilu 1999 

bukanlah sistem parlementer sebagaimana hasil pemilu 1955, 

pola koalisi antara partai yang satu dengan partai yang lain juga 

terjadi. PDIP yang memenangkan pemilu 1999, gagal merebut 

kursi kepresidenan karena gagal membangun koalisi. Hal ini 

terjadi karena berdasar perolehan kursi yang dimikinya sendiri, 

PDIP tidak eukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa dukungan dari 
partai lain. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang hanya 

Tabeill. Jumlah Efektif Partai Hasil Pemilu 2004 

Partai Suara %Suara Fragmentasi 
PNI Marhanisme 929.159 0,81 0,6561 
PBSD 636.397 0,56 0,3136 
PBB 2.970.487 2,61 6,8121 
Partai Merdeka 842.541 0,74 0,5476 
PPP 9.248.764 8,14 66,2596 PPDK 1.313.654 1,15 1,3225 PPIB 672.952 0,59 0,3481 PNBK 1.230.450 1,07 1,1449 Partai Demokrat 8.455.225 7,45 55,5025 PKPI 1.424.240 
PPDI 855.811 

1,25 1,5625 

PNU 895.610 
0,75 0,5625 

PAN 7.303.324 
0,78 0,6084 

PKPB 2.399,290 
6,44 41,4736 

PKB 11.989.564 
2,11 4,4521 

PKS 8.325.020 
10,56 111,5136 

PBR 2.764.998 
7,33 53,7289 

PDIP 21.026.629 
2,43 5,9049 

PDS 2.414.254 
18,52 342,9904 

Golkar 24.480.757 
2,13 4,5369 

Partai Patriot Pancasila 1.073.139 
21,57 465,2649 

PSI 
679.296 

0,94 0,8836 
PPD 

657.916 
0,59 0,3381 

Partrai Pelopor 
878.932 

0,57 0,3249 
Jumlah Efektif Partai 0,78 0,6084 -
Sumber: Diolah dari data KPU - 8,56 -52 

berbasis pada partai tengahan (PKB) bisa terpilih seb~gai presiden 

karena diboyong oleh koalisi yang lebih besar (Suryadinata 2002). 

Pola koalisi itu juga tereermin di dalam pergulatan politik sehari

hari karen a DPR memilik kekuasaan yang jauh besar apabila 

dibandingkan sebelumnya. Di dalam situasi seperti ini, ma~n~ 
t · t· k·1 g memiliki kursi di parlemen lalu menJadl par aI-par al eel yan 

lebih berarti. 
F ·1 1955 dan 1999 terulang kembali pada pemilu enomena peml u . 

2004. Konsentrasi perolehan suara lebih banyak menye~ar ke.partal-
. . M kipun demikian kalau dlbandmgkan 

partal tertentu saJa. es ' 
d ·1 1955 dan 1999 jumlah partai yang memperoleh 
engan peml u ' . . . 

t · ·tu lebih banyak lag! Jumlahnya, yaltu 
dukungan eukup berar I I . 

. ... I· partai sebelumnya, pemIlu 2004 
tUJuh partal. DI sampmg Ima 

. t bahan yang memperoleh suara eukup 
menghasilkan dua partal am 
berarti aitu PKS dan PD (Partai Demokrat).. . 

, y . 04 . tidak menghasIlkan satu par tal 
M . t milu 20 Juga engmga pe . t· a J·uga merupakan . . an terbangun, seJa my , 

domman, pemermtahan Y g .h t· olitik Sebagaimana 
h. . . . a dua atau lebi par al p . 

asIl dan koahsl antar ) d· dIm masyarakat yang 
d L ·· hart (1999:30, 1 a a 

argumen Aren IJP d . itu pada akhirnya lebih 
. . d artai yang omman 

maJemuk dan tIdak a a P . d I konsensus. Koalisi untuk 
k demokrasl mo e 

cenderung mengguna an k baaian dari konsensus itu. 
. h merupa an .,. membangun pemermta an, 

REKAYASA KELEMBAGAAN . .. 
. d n J·umlah efektifpartal pohtIk 

. kakan di epa , . 
Sebagaimana dikemu merintahan yang demokratIs 

k mbangun pe 
yang lebih eoeok untu me . densial itu maksimal empat 

I sistem presI, . 
dan stabil, khususnya da arn rnilu-pemilu demokrabs yang 

. ngalarnan pe k. 
partai. Berangkat darl pe .. lah efektif partai itu ber Isar 

I donesIa, Jurn . . . 
pernah dilaksanakan n k. n kecenderungan sepertI mi 

. t" a rnes IPU . 
antara 5-8,5 partal. Ar Iny. ' Iti-partai sederhana, apabila 

d sistern rnu d k sudah mengarah kepa a . tetap saja kurang men u ung 
. . . . h ecara teknIS, 

dllihat dari seg! Jurnla ,s h.I 
Yang sta 1. 
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Realitas itu tidak lepas dari, pertama, demokratisasi yang sedang 
berproses, dan kedua, karakteristik masyarakat Indonesia yang 
majemuk, Sebagaimana dikatakan oleh John Furnivall (1942:446), 
masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu, merupakan 

masyarakat plural (plural society), yait\l 'suatu masyarakat yang 
terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup 
berdampingan satu sama lain', Hanya saja, sambung Furnivall, di 
antara mereka itu tidak pernah bertemu di dalam suatu unit politik, 
Apa yang dikatakan oleh Furnivall ini tidak sepenuhnya tepat, 
memang, Realitas menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk 
itu pada akhirnya merdeka dan tergabung di dalam suatu unit 
politik besar yang bernama 'negara-bangsa Indonesia', 

Meskipun demikian, realitas masyarakat Indonesia yang plural 
itu memberi kontribusi yang tidak keeil bagi lahirnya partai-partai 
politik dan sistem multipartai. Baik sebelum maupun sesudah 
kemerdekaan, partai-partai politik yang ada tidak lepas dari ikatan
ikatan kelompok yang kuat, khususnya yang berkaitan dengan 
ikatan ideologi, Muneulnya partai politik yang berbasis pada ideologi 
tertentu itu sering disebut sebagai politik aliran, Herbert Feith 
(1970), menggambarkan eorak ideologi partai-partai pada 1950-an, 
ke dalam lima aliran besar: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme 
Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komun' C k 11't1'k , 'Isme, ora po 
aliran seperti ini tidak hanya berbeda tet "b a , apIJuga ernuans 
konfliktual karena di antara mereka terdapat p b d b d an er e aan-per e a 
nilai yang eukup mendasar, Memang di ant I' I' g 

, ara a Iran-a Iran yan 
terdapat pada partai-partai itu terdapat ' 1 h " , 

, , , seJum a bbk smggung, 
tetap1 di antara mereka Juga terdapat J' arak' , 

,," " yang Jauh, NU, m1salnya, 
memlhk1 ahran 1deologls Islam yang b t't'k ' 

" , er I I smggung dengan 
TradlslOnahsme Jawa, Tetapi ideologi lIb 

' ' s am ertolak belakang 
dengan Komumsme, Meminjam istil h ' , ' 

, a nya GIOvanm SartorI 
(1976), eorak slstem kepartaian ketika itu 1 b'h h 

' ks" e I eenderung ke ara plurahsme e trIm karena Jumlah part 'd ' 
dan relasi ideoloai partai y al OImnannya lebih dari dua 

c· ang satu dengan 1 ' 
k h tr 'fu 1 yang am lebih eenderung eara sen 1 ga, 
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, 'tu ang termatikan pada masa 
Ikatan-ikatan ideologi sepertIl mem bah litik 

B an kat dari pandangan wa po 
pemerintahan Orde Baru, er g d kuat bam 

, ' , salah satu sumber pen orong o· 
ahran seperb 1tu merupakan , t hOrde Baru melakukan 

, ak tabil politik pemerm a 
lahirnya kebd san, d 1 h adanya keharusan 

'd 1 ' Puneaknya a a a , ' 
penyeragaman 1 eo OgI, 'I bagi semua orgamsas1 

" , ama Paneas1 a, , 
mem1hk1 as as yang s ,', "k da 1985, Kebijakan seperti 

d ganlsaSI polIti pa 
kemasyarakatan an or t k menyederhanakan sistem 
, , d an upaya un u 
1m berbarengan eng , ' 'adi sistem satu setengah 

, 't multIpartai menJ 
kepartaian, dar1 SIS em , t hOrde Baru telah berupaya 

l' pemerm a 
partai. Dengan kata am, , . 1~ taian sekaligus ideologi, 

d h an slstem Aepar 
melakukan penye er, ana h pemerintahan Orde Baru, 

, " d gan runtu nya , 
Tetap1, seIrmg en '( roence) bangunan slstem 

, kembah resU b , 

terdapat kebangk1tan kid 1999' Kleden 1999), Partro-
I 'ti'k aliran (Dha ae , 98 

multipartai dan po 1 'di musim hujan pada 19 
uh bur bak Jamur 

partai politik tumb su k g sebelumnya terpaksa harus 
K 1 k-kelompo yan d' 'k dan awal 1999, e ompo 1 kan diri dan men 1rl an 

, tertentu me epas " 
berfusi ke dalam parta1 " l'h t dari lahirnya parta1-parta1 

d' ' Hal mi ten a , 'd 
partai sendiri -sen Irl. b lumnya berafihasl engan 

olitisi yang se e " b 
yang didirikan oleh para p 'terdapat partal-partro aru 

I S I in itu, Juga , , 
PPP, Golkar dan PD, e a 'kem tiga parta1 1tu sebelumnya 

k keluar dar1 pa d t h tahun yang berusaha untu , ' 'didirikan pa a a un-
DI Dua partaI 1nl 

seperti PRD dan pU ' 
terakhir pemerintahan Orde ~~ru" ga tidak lagi terikat kepada 

, tal 1tu JU I' k d Selain itu parta1-par Mereka bisa kemba 1 epa a 
, ya asas, t 

Pancasila sebagai satu-satun ka pakai sebelumnya, PPP, a au 
, 'pernah :mere , PPP k mbali kepada 
Ikatan ideologIs yang n derivasi dan ,e , 
partai-partai yang meupakah lnya PDI, atau partai-pa:t~l yang 

'k' an pula a 'Hanya saJa, lkatan-asas Islam, Dem1 1 , ' nasionalIs:me, , 
k bali kepada 1deologI " t'dak sekuat sepert! pada serumpun, em 'tal 1tU 1 , 

'k t 'd 1 gi dari part aI-par , :me :masih dilarang, parta1-
1 a an 1 eo 0 , k munlS " I ' 
1950-an, Di samping ideolOgI 0 gakUi Pancasila sebaga1 Ideo ogI 

, tetap :men 
partai itu mas1h harus 
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bersama, Relasi ideologi partai yang satu d ' 
demikian tidak til k ' engan yang lam, dengan 

, er a u e strlm melainkan d 
Meskipun kran d k ' cen erung lebih moderat, 

emo raSl dan kema' e k 
mendorong munculny t ' ,~ mu an masyarakat itu 

a par al-partal politik k ' , 
partai baru tidak selal b b' ' emuneulan partal-

u er andmg lu d 
tersebut, Hal ini tidak I d' rus engan dua faktor 

epas an fakta bah . 
demokrasinya sudah map wa negara-negara yang 

an, cenderung I b'h d" , 
adanya partai-partai baru K lei se lklt dltemukan 

, . ' a aupun kran de k " " , 
relaSl yang kuat terhadap k mo raSl ltu memlhki 

, emuneulan pa t ' , 
leblh banyak ditemukan d' r ai-par tal baru, hal itu 

1 negara-nega 
menjadi demokrasi. Di sam" ra yang sedang berproses 

pmg ltu fakt I' , 
bahwa tidak semua masyar k t ' a am Juga menunjukkan 

aayangm' 
partai-partai baru di set' aJemuk selalu melahirkan 

, lap saat menjel 
Dl negara-negara yang sistem ' , ang pelaksanaan pemilu, 

'I'ki pohtIknya sud h meml 1 masyarakat yang p~ al ' a mapan tetapi juga 
d ur sepertl Am ' 
an beberapa negara yang I ' erIka Serikat Australia, 

, am, relatif ' , ' 
par tal baru, Jarang dltemukan partai-

Satu penjelasan tentang 
d 'k k munculnya p t' 

1 emu akan oleh Gary W C ar al-partai baru pernah 
t 'D' ' ox (1997'151 17 en ry , 1 dalam pandangan t ",' - 2) tentang 'strategic 
d d eorl ml pa a asarnya merupakan k ' munculnya partai baru itu 

eputusan rt 
arena pemilihan sebagai k tel e politik untuk memasuki 
d'd' on estan b 

1 asarkan pada tiga pertimb aru, Keputusan demikian 

~emasuki arena (cost of entr;~g:n penting, yaitu biaya untuk 
dldapat manakala duduk di dal' euntungan-keuntungan yang 
dan adanya k ki am kekuas , , emung nan untuk aan (benefits of office), 
~~mlhh (probably of receiving elmemperoleh dukungan dari para 

laya yang timbul dari pembentuk ectoral SUPPort), Semakin keeil 

tkeubntkungan yang eukup besar diadn P1artai baru, ditambah ad~nya 
er u anyakem ki a am k k 

sem k' b ung nan memperoleh d e uasaan, serta masih 
a m esar ba 't b uku 

partai baru Dem ~, er ukanya celah ba ~gan dari para pernilih, 
arena p '1" lklan pula seball'k gl pembentukan part ai-

eml u ltu di d nYa K ' , pan ang cukup b ,ehka biaya mernasUkl 
esar se 

56 ' mentara itu keuntungan-

keuntungan yang didapat ketika berkuasa tidak sebanding dengan 
biaya yang dikeluarkan, serta masih belum jelasnya dukungan dari 
para pemilih, kemungkinan akan cenderung membuat para elite 

untuk mengurungkan niatnya mendirikan partai baru, 
Pandangan Gary Cox itu diperkuat oleh studi yang dilakukan 

oleh Margit Tavits (2006) di 22 negara maju, Menurut Tavits, 

kemunculan partai-partai baru itu berkaitan dengan biaya 
pendaftaran, terdapatnya dukungan keuangan (public funding), 

lenturnya lembaga-Iembaga pemilihan (misalnya biaya untuk 
memasuki arena pemilihan), tingkat korporatisme (keuntungan

keuntungan yang didapat di dalam kekuasaan), lama tidaknya 

tingkat demokrasi suatu negara, dan besarnya tanda tangan yang 
dibutuhkan di dalam pembentukan partai baru (the possibility of 

electoral support) (Tavits, 2006:114), . 
Pandangan yang bereorak pilihan rasional seperti itu sebenarnya 

tidak jauh dari realitas yang ada di Indonesia, Partai-partai 

baru itu muneul seeara bersarnaan ketika kran demokrasi baru 

dibuka, Tetapi, ketika tataran demokrasi sudah mulai berjalan, 

k I I t 'f berkurang Bahkan, apabila dilihat dari 
emuncu annya re ai' " 

J'u I h d nan Sebagaimana. terhhat dl dalam sub-
m a ,ter apat penuru ' , 

bahasan di bawah ini, partai-partai baru yang memasukl arena 
pemilu 2004 lebih sedikit kalau dibandingkan den~an pemilu 

199 ' , ' t -mata disebabkan oleh leblh ketatnya 
9, Hal ml tldak sema a , ' 'lu 2004 melainkan Juga dlsebabkan 

persyaratan di dalarn peml ' , . , 
I ' t' b ngan yang raslOnal oleh para ehte 

o eh pertImbangan-per 1m a , " , , trategic entry ala Gary Cox ltu, Dl 
sebagaimana argumen teOrI s " ' ' h Inya biaya (cost) mengIkuti pemllu dan 
antaranya adalah eukup rna a kinan untuk memperoleh dukungan 
masih belum jelasnya kemung 

dari para pemilih, untuk rnemperkecil jumlah partai 
Secara kelernbagaan, upaya 't pemilu, Instrumen yang 

b' l' kayasa SIS em 
lsa dilakukan rnela UI re 'I Daerah Pemilihan (Dapil) 

b' , 'd 1 h rnernperkec1 
lsa dlpakal a a a h ld Dua hal ini sudah pernah 

dan penerapan electoral thres 0 ' 
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diberlakukan, tetapi tidak cukup efi kt'f . 
politik hasil pemilu 2004 b hk . e 1. Jumlah efektIf partai 

, a an leblh besar dar' d . 
Partai-partai yang tidak I I h Ipa a pemllu 1999. o os t reshold . I .., 
pemilu setelah mengubah d'k' ' mlsa nya, maslh blsa lkut 

se I It namanya A b' 
pemahaman threshold har d" . gar erJalan efektif, 

us IperJelas. 
Threshold sebagaimana terjad' d' 

adalah batas minimal perol h 1 1 negara-negara yang lain 
e an suara suatu . 

memperoleh kursi di parI . partal politik untuk 
emen. Tldak ad 

persentase batas minimal 'tu k a angka baku tentang 
1 , arena pr kfk 

negara satu dengan negara I . a 1 yang dilakukan oleh 
. . aInnya selama' . . 

dan ltu, sekiranya threshold lUI bdak sarna. Terlepas 
yang seperti . . . 

2004 hanya menghasilkan t . h . Inl yang dlpakai, pemilu 
d. uJu partal 

1 parIemen. Implkasinya yang memperoleh kursi 
. ' upaya untuk 

bahkan oposisi di dalam . membangun koalisi dan 
. ' pemermtah' ' 

dIlakukan. an ItU akan lebih mudah 

Meskipun demikian part . . 
k . ' m-partmyan fd 

ursl pada saat itu tetap bis . g 1 ak mampu memperoleh 
d 'k' a mengIkuti pe '1 
eml lan, seeara langsung d d ml u berikutnya Dengan an alam'a . 

threshold model seperti ini tid k J ngka pendek, pengggunaan 
d T' a akanm . yang a a. etapl, secara tidak I engurangI jumlah partai 

angsung d 
penggunaan threshold semaeam' '. an dalam jangka panjang 
K 1 '. lUI blsa m ' 

a au mengIkutI alur pemikiran G engurangi jumlah partai. 
yang gagal memperoleh kursi itu ten ary ?ox, misalnya, para politisi 

aspek biaya untuk tetap mengiku~ saJa akan mempertimbangkan 

berkali-kali gagal memperoleh ku . I.pemilu berikutnya Apabila 
s t'" b' rSI dl d I . eper 1 1m Isa jadi tid k a am pemil . . b' a mengikut' u, partaI-partai 

layanya tidak kecil tetapi h'l 1 pemilu berikut k Ad b aSI nya tidak d nya, arena 
apun esaran thresh ld a a. 

k . 0 -nya b' 
me anlsme perwakilan yang d Isa berangkat d . a ad' DP arl argumen 
yang lolos threshold adalah .1 RID. Idealn a . . 
setiap ko " d' partal-part . y , partm-partal 

misl I DPR/D al yan " . . 
langsung da . t . . Dengan dem'k' g memlhkI wakil dl 

n In enslf mem b' I lan, selai b' . 
partai-partai itu b' per mcangka '. n Isa terhbat 

Isa men n ISU-ISU d' empatkan W k'l I setiap komisi, 
a I nya k t'k 58 e I a komisi harus 

membuat keputusan-keputusan. Kalau tidak, para wakil partai 
yang duduk di parlemen itu akan mengalami kesulitan untuk 

menjalankan fungsi keterwakilan politik, khususnya dalam hal 

memperjuangkan kepentingan melalui kebijakan-kebijakan publik. 

Melalui argumen demikian, minimal, besaran dari threshold adalah 

setara dengan jumlah komisi yang ada di DPR. 
Memang, threshold tidak lepas dari kritik, yaitu cenderung 

berpihak kepada partai-partai yang memperoleh dukungan besar. 

Threshold berpotensi bagi terjadinya disproporsionalitas di dalam 

sistem perwakilan. Di dalam threshold suara pendukung partai

partai keeil atau kelompok minoritas cenderung diabaikan karena 

dikeluarkan dari perhitungan untuk memperoleh kursi di parlemen. 
Selain itu, mekanisme threshold pada dasarnya lebih cenderung 

menguntungkan partai-partai yang sudah cukup mapan. Karena 

itu, threshold pada akhirnya cenderung memperkuat munculnya 
partai kartel (Katz dan Mair 1995). Di dalam konteks partai kartel, 

partai-partai baru cenderung mengalami kesulitan untuk memasuki 
arena pemilu dan memperoleh dukungan dari para pemilih. Partai

partai yang memperoleh kursi, khususnya partai-partai besar 

yang berkuasa di jabatan-jabatan eksekutif, cenderung berupaya 

melakukan menghadangan terhadap parta~-partai baru agar ti~a~ 
saja bisa berkuasa, melainkan juga tidak blsa memperoleh kurSl dl 

pa I P · t' yang sudah mapan itu, dengan demikian, 
r emen. artal-par al 

ee d d k d'terapkannya threshold di dalam pemilu. 
n erung men u ung I 

Ak 
. gara yang memberlakukan threshold 

an tetapI, negara-ne . . d' i mengapa harus menerapkannya. Dl 
Juga memiliki argumen sen Ir . 
d I 

. kilan adanya threshold berartI akan 
a am konteks sistem perwa , . . t' yang memiliki suara cukup berarb 

menempatkan partal-par al . . " " 
d " " k putusan-keputusan pohtIk" Hal Inl 

I setIap proses pembuatan e "." 
b

" k"l "tu paling tidak, blsa terhbat aktlf 
Isa terjadi karena para wa I 1 , " 

d
" H I ini lain masalahnya kalau partm 
I dalam isu-isu tertentu. a " " . d'kit wakil sementara ISU-ISU yang 

Itu hanya menempatkan se 1 . " ." k"l D' dalam kondlSl demlkIan, para wa I 
berkembang cukup banyak. 1 

itu akan kesulitan menjangkaunya. 59 



Di samping itu, threshold pada akhirnya berkaitan. dengan 
. tern kepartaian dan efektivitas serta stabilitas dl dalam 

SIS men 
emerintahan. Meskipun masih diperdehatkan, terdapat argu ., . 

p 'I'k' . t d t i itu memlhkl bahwa negara-negara yang meml I I SIS em ua par a 

pemerintahan yang lehih efektif dan stahil daripada negara-negara 
yang menerapkan sistem multipartai. Arend Lijphart (1999:63-64), 
misalnya, melihat sistem dua .partai memberi keuntungan langsung 
kepada para pemilih arena mem erl tawaran pI I an y k h . 'l'h ang J'elas, 
khususnya bekaitan dengan program-program yang dieanangkan. 

Di samping itu, sistem demikian juga eenderung menghasilkan 

pengatuh yang moderat terhadap peruhahan-peruhahan perilaku 
pemilih. Hal ini terjadi karen a para pemilih eenderung tida~ 
terjebak pada pilihan-pilihan ekstrim. Terakhir, sistem dua par tal 
itu dibutuhkan untuk membentuk suatu pemerintahan tunggal (the 

single party cabinet). Pemerintahan demikian diyakini bisa lebih 
stabil dan menghasilkan kehijakan-kehijakan yang efektif. 

Rekayasa semaeam itu memang sering dieap sebagai kurang 
demokratis. Pengeeilan besaran Dapil dan pelaksanaan threshold, 

misalnya, sering dipandang tidak memheri ruang kepada part ai
partai keeil untuk terlibat di dalam pemerintahan. 

Masalah seperti itu sebenarnya bisa diatasi melalui . 
pengembangaIi model koalisi dan faksionalisasi di dalam partai
partai. Partai-partai yang memiliki platform atau ideologi yang sarna 

bisa bergabung ke dalam 'partai koalisi'. tanpa harus kehilangan 

iati diriny~. Sekiranya hal ini bisa dikembangkan, partai-part~l 
di Indones~a a~an m~ngelompok dalam suatu agregat yang leblh 
kecil. Imphkasmya, slstem kepartaian yang ada akan mendukung 
sistem presidensial yang stidah menjadi pilihan konstitusional. 
Sayangnya, tradisi memhangun koall'sl' d ~ k' I' I' rnasih 

an la SlOna IS as belum mengemuka. 

Di dalam realitasnya memban . h yang 
. . ' gUn pemennta an demokrabs dan stahIl rnernang tidak In d h d' d katan 

u a Ilakukan. Pen e kelembagaan pada dasarnya hanya s 1 h. bisa 
a a satu mstrumen yang 
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. dikemukakan oleh a Sebagalmana dipakai untuk mempercepatny . 

Gerry Stoker: than the establishment of 
k 't needs more . d 'th at if democracy is to wor ',l It has to be a lived practice , ~ 

... f' titution. requlres an a particular set 0 ms , tenance of democracy . 
elements. The mam romises and orgamze 

least two key ulate society, agree cO"!,P civil society of non
effective state to reg. d It also reqUlres a able at a . . . f ubllc goo s. ed and, cap 
the dzstributlOn 0 p . d active, and engag ad level offers 

h t 's organ-"ze , d at a bro er 
state actors tal. h tate to account an "d s and practice 
minimum of holdmg t eSt of democratic l ea 
the seed bet for the developmen 

(Stoker 2006: 26). . arah itu harus terus kita 
.. ikhtiar menuJu ke Meskipun demlkian, 

lakukan. 

muliakan Hadirin yang saya 

UCAPAN TERIMAKASIH k . rang dan lembaga tidak 
dorongan banya 0 Tanpa bermaksud 

Tanpa bantuan da~ nJ' adi Guru Besar. baga itu, pada 
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mengesampmg a h aya menyebu t yang memberl 
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kesempatan im lzm kur kepada t dan kesempatan 

bersyu . ki keseha an d' 
Pertama, saya. ki khusUSIlya]"lZ k kawan-kawan saya. 1 

lirnpahan ban yak rlZ, Di saat banya.. a saya memihki 
d·dikan. didlkanny , 

mengenyam pen I elanjutkan pen 1 paling tinggi, dan 
. k ampu m .' forma karnpung tIda m endldlkan 

enyam p . h 
kesernpatan meng . Besar. h dan Warlsa , 

. . di Guru N gaena .. bahkan sampat menJa M.P. a iliki 'moblhtas 
tua saya, untuk mem . 

Kedua orang kepada saya h ibu saya sermg 
Patan I arhuma . memberikan kesem 'kis'. A m di bawah smar 

, bilitas pSI khususnya 't lah geografi' dan mo ya tidur, ng-dongeng ItU e . 
lum sa . donge b gl mendongeng sebe ya sadarl, 'd angan-angan a 
Tanpa sa inasl an terang rembulan. 'liki imag 
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terbangunnya 'mobilitas psikl·S' B 1· . . e lau Juga m h . d 
mendorong ketik 26 t h ema amI an , a a un lalu saya k k k 
sekolah di universitas bebe b 1 emu a an bahwa saya ingin 
kehadirat-Nya B k' rap~ u an sebelum beliau berpulang 

. apa saya sermg . k . 
setiap kami sel . mengaJa Jalan-jalan ke kota 

esal panen. Tradisi d .k" 
memiliki 'mobilitas geografi'. eml Ian memungkinkan saya 

Mertua saya aIm M Z' S' , . . eln Ireg d 
saudara-saudara saya d· L ar an aIm. Maimunah, 
di Binjai Sumatra ut 1 amongan, Abang-abang dan Kakak-kakak 

ara, merupakan 
dukungan moral yang sa t b orang-orang yang memberi 

nga erharga b· . 
Guru-guru mulai d . agl perJalanan karir saya. 

, an madrasah ·bt·d ,. . 
perguruan tinggi, telah m . d.. 1 1 a Iyah, SD, sampal 
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