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BAB III 

PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DPR  DAN HUBUNGAN 

PRESIDEN DAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIIL BERDASARKAN 

UUD NRI 1945  

A. Presiden Tidak Dapat Membekukan DPR. 

A.1. Secara Historis 

 Berdasarkan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 apabila dikaji dari aspek 

yuridis, materi muatannya tentu bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, karena 

hakekat pemberlakuan keadaan darurat adalah untuk antisipasi cepat atas keadaan 

dimasyarakat, maka hukumnya pun tidak normal. Disamping itu, TNI dan Polri yang 

diperintahkan untuk melaksanakan maklumat tersebut tidak mendukungnya, realitas 

politik di parlemen juga tidak memberikan dukungan bahkan menolak keras, 

sehingga maklumat tersebut tidak bisa dijalankan secara efektif di masyarakat.109 

 Maklumat Presiden 23 Juli 2001 jelas akan bertentangan dengan konstitusi, 

karena prasyarat untuk dapat diberlakukannya keadaan darurat sebagaimana yang 

diatur dalam UU No.23 Tahun 1959 belum terpenuhi. Dengan kata lain, meskipun 

UU 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menyatakan keadaan 

darurat, tetapi penerapannya harus benar-benar dapat terukur supaya tidak 

menimbulkan kesan adanya penyelewengan kekuasaan dari presiden. “Keadaan 

                                                             
 109 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan 
UUD 1945, Cetakan kesatu, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003. Hlm. 165 
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darurat” jangan hanya menjadi otoritas diri seseorang (subjektif) dalam 

menafsirkannya, tetapi paling tidak harus mendekati senyatanya keadaan dalam 

masyarakat. 

 Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan juga fatwa 

Mahkamah Agung terhadap Maklumat Presiden 23 Juli 2001, menyimpulkan bahwa 

Maklumat Presiden sangat lemah posisinya dari perspektif yuridis. Pertama, 

membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukanlah wewenang presiden. UUD 1945 

tidak memberikan wewenang yang sejauh itu kepada presiden. Kedua, 

menyelenggarakan pemilihan umum yang dipercepat menjadi tempo satu tahun, 

bukanlah wewenang presiden, karena yang bisa menentukan percepatan pemilu 

adalah MPR. Sebagaimana yang pernah terjadi pada periode kepemimpinan Presiden 

B.J. Habibie tahun 1999. Ketiga, membekukan partai Golongan Karya (Golkar) 

sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung, dipandang sebagai bentuk intervensi 

presiden terhadap proses peradilan. Karena menurut UU No. 2 Tahun 1999 tentang 

Partai Politik yang boleh membekukan partai adalah Mahkamah Agung setelah ada 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. sementara, kasus Golkar saat 

Maklumat dikeluarkan tengah disidangkan oleh Mahkamah Agung.110 

 Disamping itu, realitas politik di MPR menolak Maklumat tersebut. Dari 601 

anggota MPR yang hadir, 599 menyatakan menolak dan dua anggota menyatakan 

abstain. Pada pengambilan suara tersebut, seluruh fraksi TNI/Polri menyatakan 

                                                             
 

110
 Ni’matul Huda,….Ibid., hlm. 165-166 
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meolak maklumat. Sikap MPR terhadap Maklumat Presiden 23 Juli 2001 kemudian 

dikukuhkan dalam Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2001 dengan menyatakan 

Maklumat Presiden 23 Juli 2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum. hal ini berbeda dengan Dekrit yang pernah 

dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Mayoritas anggota parlemen 

dan militer mendukung dikeluarkannya dekrit, meskipun belakangan dekrit tersebut 

kekuasaan Soekarno menjadi luar biasa besar dengan demokrasi terpimpinnya.111  

 Sebelum kekuasaan (mandat) Presiden Abdurrahman Wahid dicabut oleh 

MPR melalui sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001, presiden seringkali menggulirkan 

statement yang bernada ancaman akan mengeluarkan Dekrit Presiden kalau 

kompromi politik tidak tercapai antara presiden dengan DPR dan/atau MPR. 

Ancaman tersebut itu muncul karena posisi presiden yang terus  menerus disudutkan 

dengan berbagai persoalan, yang entry pointnya dimulai dari kesimpulan panitia 

khusus (Pansus) kasus Bulog dan kasus Brunei, yang “mengindikasikan keterlibatan” 

presiden didalamnya. Atas dasar hasil pansus itu kemudian DPR mengajukan 

Memorandum pertama (I), Memorandum kedua (II), dan berujung di sidang istimewa 

MPR.112 

 Atas dasar permintaan DPR kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa  

yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban presiden, MPR menetapkan 

jadwal sidang istimewa yang akan dilaksankan pada 1 Agustus 2001. Sesuai aturan 

                                                             
 111 Ni’matul Huda,….Ibid., hlm. 167 
 112 Ni’matul Huda,….Ibid., hlm. 173-174 
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main yang diatur dalam ketetapan MPR no. II/MPR/1999 sebagaimana yang sudah 

diubah melalui ketetapan MPR no. II/MPR/2000tentang peraturan tata tertib MPR, 

Pasal 33 ayat (3) menegaskan badan pekerja MPR menyelenggarakan rapat sekurang-

kurangnya dua bulan, setelah itu baru dilaksankan sidang istimewa.113 

 Realitas politik pada era Presiden Abdurrahman Wahid mengalami tekanan 

dari kubu legislatif, sidang istimewa yang dilaksanakan 1 Agustus 2001 dipercepat 

menjadi 1 minggu lebih awal. Dampak dari sidang istimewa yang dimaksudkan 

sebagai jalan keluar atas konflik antara presiden dan DPR tersebut. MPR justru 

mengajukan jadwal percepatan sidang isitmewa menjadi 21 Juli 2001. 

 Percepatan sidang istimewa itu sendiri bukan tanpa alasan akibat adanya 

perkembangan situasi dan kondisi yang mengancam integritas dan keselamatan 

bangsa dan negara. Sikap dan pandangan MPR ini dipertegas lagi dengan adanya 

pemberhentian Kapolri Jendral Suroyo Bimantoro dan pengangkatan Wakapolri 

Chaerudin Ismail menjadi pelaksana tugas (plt) oleh presiden. Tindakan presiden 

tersbut dinilai oleh MPR bertentangan dengan Tap MPR No. VII/MPR/2000 Tentang 

pemisahan tentara nasional Indonesia dan peran kepolisian negara Republik 

Indonesia. 

 Melalui sidang istimewa MPR yang  berlangsung 21-29 Juli 2001, satu lagi 

peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia berlangsung di gedung 

                                                             
 113 Menurut penasihat presiden Harun Alrasid dalam Ni’matul Huda,….Loc.cit. bahwa 
pertanggungjawaban presiden tidak diatur dalam UUD 1945 namun hanya diatur dalam penjelasan 
UUD 1945 dan TAP MPR. Hingga dianggap dasar hukumnya tidak kuat, berbeda dengan tanggapan 
MPR yang menganggap sidang istimewa adalah sah berdasarkan penjelasan UUD 1945, TAP MPR no. 
III/MPR/1978 Jo TAP MPR no. II/MPR/1999 dan MPR no. II/MPR/2000. 
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MPR RI, yakni pencabutan mandat Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR. 

Pencabutan mandat presiden oleh MPR dipercepat prosesnya karena ternyata 

presiden  pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari (pukul 01.15 WIB) mengumumkan 

maklumat presiden, yang kemudian lebih dikenal dengan dekrit presiden. Bersandar 

pada realitas politik tersebut timbul sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap 

utusan MPR yang mencabut mandat Presiden Abudrahman Wahid..114 

A.2. Secara Sosiologis Yuridis 

 Berdasarkan pada rapat sidang paripurna terkait pembahasan rancangan 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia, Pada rapat Sidang 

Tahunan BP MPR Ke-3 yang dilaksanakan setelah MPR melaksanakan Sidang 

Istimewa pada tanggal 21-26 Juli 2001. Lanjutan uraian diatas terkait Sidang 

Istimewa ini  yang merupakan reaksi atas pembekuan DPR dan MPR-RI oleh 

Presiden Abdurrahman Wahid yang dituangkan dalam Maklumat Presiden, tanggal 23 

Juli 2001. Forum konstitusional tersebut telah menghasilkan beberapa putusan 

penting berupa: sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan bahwa 

Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan 

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; kemudian memberhentikan saudara 

Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia; kemudian menetapkan 

Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden 

                                                             
 

114
 Ni’matul Huda,….Ibid., hlm. 176 
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Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid; serta mengangkat saudara 

Hamzah Haz sebagai wakil presiden Republik Indonesia.  

 Selanjutnya atas prakarsa MPR dengan melaksanakan sidang istimewa dan 

memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, maka tercetus gagasan dalam rapat 

panitia ad hoc (PAH) BP MPR ke 26, Affandi dari fraksi TNI/Polri mengusulkan agar 

DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Begitu juga sebaliknya, presiden tidak bisa 

dibubarkan oleh DPR. Hal ini sebagai upaya adanya keseimbangan antara presiden 

dan DPR karena kedua lembaga negara tersebut sama-sama dipilih langsung oleh 

rakyat.115  

 Hasil pembahasan PAH I kemudian disampaikan pada Rapat BP MPR ke-5, 

tanggal 23 Oktober 2001, dipimpin oleh M. Amien Rais dengan agenda Laporan 

Panitia Ad Hoc BP MPR; Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil BP MPR; 

Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001. Selanjutnya, 

PAH I menyepakati hal-hal yang terkait dengan rumusan pasal mengenai larangan 

pembekuan/pembubaran DPR oleh presiden dalam Pasal 7C sebagai berikut:116 

Pasal 7C 

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden 
tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.  
 

Pasal 7C tersebut kemudian disahkan menjadi salah satu pasal dalam 

Rancangan Putusan MPR hasil BP MPR dan kemudian disampaikan pada Rapat 

                                                             
 115 Naskah Komprehensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Buku ke-III jilid pertama. Hlm. 540. 
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 Ibid, 
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Paripurna Sidang Tahunan MPR Ke-5, tanggal 4 November 2001, dengan agenda 

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil 

Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR. Dalam risalah 

Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 Ke-5 ini, tidak ditemukan pembahasan 

mengenai Pasal 7 C dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam rapat ini pula 

dibentuk komisi-komisi, salah satunya komisi A yang bertugas membahas perubahan 

ketiga UUD 1945 dan Rantap Pembentukan Komisi Konstitusi. Selanjutnya, 

Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil kerja Badan Pekerja MPR dalam 

komisi-komisi.  

 Larangan Pembekuan dan/atau pembubaran DPR akhirnya dibawa ke Rapat 

Komisi A. Pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Ke-2 (Lanjutan 1), 5 

November 2001, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, dengan agenda 

Pembahasan dan Perumusan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945, Ali Hardi 

Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:117 

Pasal 7C, perlu kita renungkan ketika dikatakan : “Presiden tidak bertanggung jawab 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat”. Ini juga akan berkait dengan tidak bertanggungjawab kepada 
DPR, ya kalau kita menerima bikameral berarti DPD juga harus itu. Tetapi kalau 
dengan kata tidak bertanggung jawab, implikasinya terlalu luas. Oleh karena itu, 
kalau menurut hemat kami, cukup saja di Pasal 7C itu muatannya adalah : “Presiden 
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”. Atau kalau mau 
dilengkapkan tapi jangan menggunakan tidak bertanggung jawab, tapi “Presiden tidak 
dapat diberhentikan oleh DPR”. Kalau istilah waktu lalu, dijatuhkan, mosi tidak 
percaya. Jadi kalau mau dipertahankan: “Presiden tidak dapat diberhentikan oleh 
DPR dan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”. Tapi kita 
sudah pengalaman kemarin itu bukan dibubarkan, tapi dibekukan. Jadi barangkali 
pengalaman itu menjadi bahan kita untuk menyempurnakan kalimat ini. 

                                                             
 

117
 Naskah Komprehensif,….Ibid., hlm. 541 
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 Hal senada disampaikan pula oleh I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri yang 

menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembekuan presiden maupun 

pembubaran DPR, berikut kutipannya:118 

Kemudian untuk Pasal 7C : “Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat”. Kami kira, kita semuanya sependapat hal ini. Namun demikian, 
timbul pertanyaan apakah perlu ini kita kemukakan? Mungkin tidak perlu kita 
cantumkan di dalam ini. Namun demikian, rumusan selanjutnya Presiden tidak dapat 
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, ini tidak dapat membubarkan atau 
membekukan, ini kami kira masih relevan untuk dicantumkan pada Pasal 7C itu. 
Mengapa? Dalam kaitan dengan pasal-pasal sebelumnya impeachment di mana DPR 
di dalam proses impeachment yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 7B 
yang kami kemukakan tadi. Sehingga kalau DPR dari awal bisa dalam proses 
impeachment mempunyai peranan, namun demikian perlu kita tandaskan di sini 
bahwa walaupun demikian, jadi Pasal 7C ini : “Presiden tidak dapat membekukan 
atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi suatu rangkaian yang harus kita 
lihat dari pasal-pasal sebelumnya. 
 

 Setelah melalui tahap-tahap pembahasan terhadap materi Rancangan 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipersiapkan oleh BP MPR 

sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000, 

Komisi A Majelis menyetujui rumusan keputusan terkait dengan Pasal  

7C sebagai berikut:119 

Pasal 7 C  

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
 

                                                             
 118 Naskah Komprehensif,…..Ibid., hlm. 543 
 119 Naskah Komprehensif,…..Loc.cit.,  
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 Berdasarkan pada rapat pada rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka telah ditetapkannya Pasal 7 huruf C 

tersebut sebagai landasan hukum bahwa presiden tidak lagi dapat membubarkan 

parlemen atau dalam hal ini adalaha lembaga legislatif DPR.  

B. Hubungan Presiden Dan DPR Dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 

NRI 1945 

 Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial akan 

berpengaruh terhadap kedudukan dan hubungan presiden dengan lembaga negara 

yang lain. Apabila dianalisis secara linier, perubahan ini akan diikuti perubahan 

kedudukan presiden dari sub ordinat parlemen (lemah) menjadi sejajar (kuat). 

 Sistem pemerintahan parlementer mengakui supremasi parlemen sehingga 

kedudukan presiden dan lembaga negara yang lain berada dalam posisi sub ordinat 

parlemen, menuju sistem pemerintahan presidensial yang tidak mengakui supremasi 

parlemen sehingga presiden berkedudukan sejajar dengan parlemen dan lembaga 

negara yang lain.  

 Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menuju sistem pemerintahan 

presidensial dalam kasus Indonesia yang terjadi justru sebaliknya diiringi oleh 

tereduksinya beberapa kekuasaan presiden, sehingga dari awalnya kedudukan 

presiden sangat kuat menjadi agak lemah. Hal ini tidak lepas dari ketidak konsistenan 

antara pondasi sistem pemerintahan yang parlementer dengan bangunannya yang 
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presidensial dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sehingga ditafsirkan dengan salah 

dan menjelma manjadi otoritarianisme presidensial presiden menjelma menjadi 

kekuatan yang maha kuat dan memonopoli seluruh pelaksanaan sistem 

ketatanegaraan Indonesia.120 Bahkan dalam praktek ketatanegaraan, seluruh lembaga 

negara termasuk Parlemen berada di bawah kekuasaan presiden sebagai kepala 

eksekutif (executive heavy). Oleh karena itu pergeseran sistem pemerintahan dari 

parlementer menjadi presidensial perlu diimbangi oleh sistem cheks and balances 

antar lembaga negara, sehingga benar-benar mencerminkan sistem pemerintahan 

presidensial .Sistem cheks and balancences merupakan ciri esensial teori sistem 

pemerintahan presidensial. Mendeteksinya dapat dilakukan dengan menganalisis 

hubungan presiden dengan lembaga negara lain yaitu MPR, DPR, DPD, MK, dan 

MA.  

 Dengan demikian, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan 

mempertegas kedudukan presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus 

sebagai kepala pemerintahan (head of government) tidak dapat dipisahkan dan dipilih 

langsung oleh rakyat, sehingga presiden memiliki kewenangan sebagai “the sovereigh 

executive” untuk menjalankan “independent power” dan “inheren power”,121serta 

                                                             
120 Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 44 

 
 121 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta 2007, hlm. 226 
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membangun separation of power dan hubungan cheks and balances antar lembaga 

negara. Hal ini sejalan dengan kesepakatan nomor 3 (tiga) fraksi-fraksi di MPR pada 

Sidang Tahunan MPR 1999 mengenai arah perubahan UUD 1945, yakni: sepakat 

untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.122 Agar dapat dimakani 

bahwa memang Indoensia sebagai suatu negara yang berdaulat menerapkan suatu 

sistem pemerintahan presidensiil. 

 Oleh karena itu, diperlukan analisis bangunan sistem pemerintahan 

presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 secara mendalam dengan berbagai 

pendekatan, serta berfokus pada pokok permasalahan apakah kedudukan dan 

hubungan presiden dengan lembaga negara yang lain khususnya DPR dalam sistem 

presidensiil berdasarkan UUD NRI 1945. 

 Hubungan antara DPR dan presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan 

kerja tersebut antara lain  adalah mengenai proses pembuatan Undang-Undang antara 

presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5, diantaranya : 

1. Setiap rancangan Undang-Undang harus dibahas oleh presiden dan DPR 
untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). 

2. Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
maka maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat diajukan lagi pada 
masa persidangan itu (ayat 3). 

3. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 
bersama, (ayat 4) dan 

                                                             
 122 A. Mukthi Fadjar. Reformasi Konstitusi Dalam Masa TransisiParadigmatik (telaah kritis 
atas perubahan UUD 1945 Oleh MPR). Di sampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 13 Juli 2002. Tulisan diperoleh dari buku menuntaskan 
Agenda Reformasi: dinamika pembangunan hukum di Indonesia, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 63 
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4. Apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan Undang-Undang itu 
disetujui bersama, Undang-Undang itu sah menjadi Undang-Undang dan 
wajib diundangkan (ayat 5). 
 

 Untuk terbentuknya Undang-Undang, maka harus disetujui bersama antara 

presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, 

atau sebaliknya, maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat diundangkan. 

 Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaitu 

mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan 

DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden sebagai tindak lanjut pengawasan 

(Pasal 7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk 

dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2). 

Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah 

menjalankan APBN tahun lalu (Pasal 23 ayat 3). 

Hubungan kerja lain antara DPR dengan presiden antara lain: 

1) Melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat 
melaksanakan sidang itu (Pasal 9) 

2) Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima 
duta negara lain (Pasal 13) 

3) Memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan 
Abolisi (Pasal 14 ayat 2) 

4) Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain (Pasal 11) 

5) Memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi yudisial (Pasal 24B ayat 
(3), memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (Pasal 24A ayat 
(3). 
 

 Sebenarnya terdapat hal yang cukup mengganggu pemurnian kedudukan 

presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single executive). 
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Pada dasarnya dianutnya single executive dalam sistem pemerintahan presidensial 

dimaksudkan presiden dapat menjadi sentrum kekuasaan. Sebagai sentrum 

kekuasaan, presiden tidak dibutuhkan memiliki hubungan kausalitas atau saling 

tergantung dengan lembaga negara yang lain, kecuali hubungan cheks and balances. 

Kedudukan presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif adalah kuat tidak 

membutuhkan dan tergantung pada dukungan lembaga legislatif. Mendapatkan 

kedudukan presiden demikian, pengisian jabatan presiden harus tidak tergantung pula 

terhadap prasyarat yang terkait secara langsung dengan lembaga negara manapun, 

termasuk parlemen. Jimly Assiddiqie mengatakan demikian:123 

Jika kedudukan presiden hendak diperkuat, maka kedudukannya tidak boleh 
digantungkan atau tergantung kepada lembaga permuasyawaratan dan perwakilan 
rakyat (legislature). Karena itu, pemilihannya keduanya, yaitu legislature dan 
executive jangan bersifat sequensial, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersamaan, 
sehingga tidak menjadikan hasil pemilihan yang satu sebagai prasyarat untuk 
pemilihan yang lain. 
 

 Dalam praktik justru terjadi sebaliknya, pelaksanaan pemilihan presiden dan 

wakil presiden dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dilakukan 

dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil pemilihan DPR menjadi prasyarat 

pencalonan presiden oleh partai politik. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 9 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum presiden dan wakil presiden. Ketentuan pasal ini lebih lanjut dikenal dengan 

istilah ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold. 
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 Konsekuensi adannya koalisi dalam mengajukan calon presiden, menjadikan 

dalam praktik ketatanegaraan berkembang paradigma bahwa presiden dalam 

menjalankan kekuasaan eksekutif memerlukan dukungan dari parlemen. Artinya 

koalisi yang dibangun tidak sebatas dalam mengajukan calon presiden akan tetapi 

berlaku juga dalam mengawal pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden selama 

masa jabatannya. Sebagai contoh, terbentuknya koalisi setgap dalam pemerintahan 

Sosilo Bambang Yudoyono periode ke-2 yang dimaksudkan penghimpunan kekuatan 

di Parlemen dalam mengawal kekuasaan Presiden Sosilo Bambang Yudoyono. Dalam 

pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif, yang ada hanya mencederai semangat 

sistem pemerintahan presidensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


