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Penguatan

presidensialisme multipartai

melalui rekayasa kelembagaan



Meninjau Presidensialisme Multipartai

Presidensialisme multipartai Indonesia selama ini 
telah berjalan cukup baik karena didukung berbagai
mekanisme institusional dan non-institusional.

Skenario : rekayasa kelembagaan dengan
penerapan varian sistem pemilu presiden
dikombinasikan dengan waktu pelaksanaan pemilu
presiden dan pemilu legislatif untuk menguatkan 
presidensialisme (efektivitas pemerintahan dan 
penyederhanaan partai). Variabel lain yang perlu 
dipertimbangkan misalnya kapasitas kelembagaan
legislatif.



Catatan untuk Pemilu Serentak

• Pemilu serentak menjadi isu politik saat ini, 
sejalan dengan proses revisi UU Pilkada. 

• Tujuan: memperbaiki mekanisme checks and 
balances dan memberi kesempatan kepada 
pemilih untuk mengganjar partai (untuk 
kinerja baik maupun buruk).



Alternatif Usulan Pemilu Serentak

Alternatif I

Alternatif II

keseluruhan kepala daerah

Nasional (DPR, DPD, Presiden),

DPR, DPD, Presiden, DPRD

Daerah (DPRD dan Kepala Daerah)



Beyond a Stable Government

Lebih dari sekedar soal efektivitas pemerintahan
dan penyederhanaan partai, isu utama: bagaimana 
sistem presidensialisme ini dapat menguatkan 
demokratisasi? 

Presidensialisme menyimpan risiko ke arah tidak 
demokratis; kekuasaan presiden yang besar 
diperlukan legislatif yang kuat sebagai 
penyeimbang.

Dalam kondisi ini, sistem kepartaian seperti apa 
yang dapat menguatkan presidensialisme?



Presidensialisme dan Demokrasi

• Reformasi politik sejak 1998 telah menyediakan ruang 
bagi penguatan lembaga demokrasi.

• Prosedur dan mekanisme standar demokrasi sudah 
berjalan, namun secara substansial masih 
bermasalah, yang terutama rendahnya akuntabilitas 
lembaga perwakilan, tidak efektifnya pengawasan 
oleh legislatif terhadap eksekutif dan tidak 
berjalannya fungsi perwakilan partai politik. Semua 
permasalahan ini hulunya ada di partai.

• Oleh karena itu, sistem kepartaian harus menjadi 
perhatian utama



Menggali permasalahan utama

presidensialisme multipartai di 

Indonesia 



Partai Politik di Indonesia

Permasalahan utama sistem pemerintahan 
Indonesia adalah partai politik dan sistem 
kepartaian.

Bagaimana menilai partai politik Indonesia?

- kontestasi elektoral

- kontestasi kebijakan



Kinerja Partai

Kontestasi 
Elektoral

Kontestasi 
Kebijakan

Kartel: produk kebijakan melayani
kepentingan elit partai

Buruknya proses rekrutmen
caleg, ketergantungan pada uang
dalam proses pemilu, kampanye
hitam, vote buying

Institusionalisasi rendah: partai 
tidak memiliki platform sebagai 

dasar kebijakan 



Partai dan demokratisasi

Ciri-ciri lama masih melekat:

- Sentralistis

- Ketergantungan pada figur pemimpin

- Tertutup, otoriter

- Patriarkis

Tidak berbeda dengan partai-partai 
sebelumnya, partai sekarang gagal membawa 
reformasi dalam perwakilan politik.

 apa saja faktor penyebabnya?



Analisis terhadap partai politik di Indonesia

Pelembagaan Partai

Lemahnya pelembagaan:

melemahnya party ID, 

kuatnya figur 

pimpinan, buruknya

demokrasi internal, 

lemahnya keuangan 

partai

Kartel Partai

koalisi besar partai-partai 

untuk menjarah 

sumberdaya negara, 

memudarnya ideologi 

sebagai pembeda antar 

partai,



Isu-isu penting lainnya

• Kegagalan struktur partai dalam menjalankan
fungsi representasi – tidak ada linkage antara
party-society

• Sejauh mana lemahnya institusionalisasi dan
kartel menyebabkan kegagalan tersebut

• Apa saja faktor penyebab berkembangnya
kartel?

 Perlunya kajian akademis untuk mencari
causal mechanism dari hal-hal tersebut.



Ke mana arah 

presidensialisme Indonesia?



Partai dan Presiden

Kemunculan Joko Widodo: ujian dalam kehidupan 
kepartaian Indonesia.
Kampanye Jokowi dalam pilpres 2014 membuka 
ruang bermanuver bagi publik dan masyarakat sipil, 
terutama karena adanya kejelasan musuh bersama. 
Kenyataannya: tujuan PDIP semata menang pemilu. 
Setelah itu, apakah kehadiran Jokowi (dan PDIP) 
mendorong perubahan kepartaian?
Tarik menarik antara kekuatan partai dan presiden
saat ini: apakah menciptakan pemerintahan efektif?
Bagaimana kaitannya dengan reformasi internal 
partai dan kartel partai?
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