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Substansi Perkuliahan 

• Konteks Sejarah, Politik dan Tradisi 
Pemerintahan 

• Fungsi Pembentukan Hukum oleh Eksekutif
• Wewenang Legislasi (antara eksekutif dan 

parlemen) 

Bahan Kuliah: 
• Mulyosudarmo, Soewoto (2004) 

Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui 
Perubahan Konstitusi. Malang: Intrans.



Ragam Sistem Pemerintahan

• Sistem pemerintahan presidensial [model Amerika]
• Sistem pemerintahan parlementer/sistem kabinet [Model 

Inggris]
• Sistem pemerintahan campuran [Model Perancis, hybrid 

system]
• Sistem Pemerintahan Kolegial [Model Swiss] 

Asshiddiqqie, 2005 & 2006



Sistem Presidensial
• Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas 

antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
• Presiden tidak dapat membubarkan ataupun 

memaksa parlemen
• Presiden merupakan eksekutif tunggal
• Supremasi konstitusi (berbeda dengan supremasi 

parlemen)
• Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
• Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang 

berdaulat
• Presiden mengangkat menteri dan 

bertanggungjawab kepadanya
• Kekuasaan tersebar, atau tidak terpusat (sistem 

parlementer terpusat pada parlemen)
• Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan 

eksekutif



Sistem Parlementer
• Sistem kepemimpinan terbagi dalam 

jabatan kepala negara dan kepala 
pemerintahan sebagai dua jabatan yang 
terpisah

• Sistem pemerintahan ditentukan harus 
bertanggung jawab kepada parlemen

• Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak 
mendapat dukungan parlemen

• Parlemen dapat dibubarkan oleh 
pemerintah apabila dianggap tidak dapat 
memberikan dukungan kepada pemerintah

Asshiddiqqie, 2006



Perbandingan



Kepresidenan dalam 
Sistem Politik Indonesia

(Mukhtie Fajar 2003)
• SPI Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959) 
• SPI Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
• SPI Orde Baru/Demokrasi Pancasila (1966-1998)

ditambahkan 
• SPI Reformasi/Pasca Orde Baru (1999-

sekarang) 



Fungsi Pembentukan Hukum 

• Bagaimana dalam praktek ketatanegaraan 
Indonesia? SPI liberal parlementer, [semi]-
presidensial? [vide: wewenang 
konstitusional Presiden]

Parlementer Presidensial

Wewenang eksekutif Menjalankan mandat aturan 
dan kebijakan parlemen 

Membentuk aturan dan 
kebijakan 

Pertanggungjawaban Dapat berujung pada 
impeachment secara politik 

Diawasi dan 
dipertanggungjawabkan di 

muka parlemen



Perbandingan Wewenang Konstitusional 

• Konstitusi RIS 1949, pasal 127-143

Pasal 127  
Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, 
dilakukan oleh: 
a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, 
sekadar hal itu mengenai peraturan2 tentang hal2 jang chusus mengenai satu, 
beberapa atau semua daerahbagian atau bagian2nja, ataupun jang chusus 
mengenai perhubungan antara Republik 
Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2; 
b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh 
lapangan pengaturan selebihnja.
 
Pasal 130 (2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.
 
Pasal 143  
(1) Undang-undang federal mengadakan aturan2 tentang mengeluarkan, 
mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan2-
Pemerintah. 
(2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat 
tunggal untuk kekuatan mengikat. 

• UUDS 1950, pasal 89-100



Wewenang Konstitusional Eksekutif dalam Legislasi 

• UUD 1945 
• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan perundang-undangan 





Catatan akhir

• Perbandingan HTN menjelaskan ada konteks sistem politik yang 
melatarbelakangi fungsi legislasi eksekutif, baik dalam sistem 
parlementer maupun persidensial. 

• Konsekuensi, keberlakuan, dan pertanggungjawaban legislasi 
menjadi mendasar dipahami untuk melihat alur kuasa legislasi 
yang ada dalam suatu sistem pemerintahan 


