
Memproyeksikan Kabinet Masa Depan 
 
Saat-saat penentuan akan segera berakhir, rekapitulasi penghitungan suara capres-cawapres 
KPU hampir mendekati final.  Pendataan surat suara C-1 mencapai 98,9% per tanggal 17 Juli 
2014 menandakan sebentar lagi Bangsa Indonesia akan menjadi saksi siapa pemenang 
kompetisi demokrasi.  
 
Walaupun hasil rekapitulasi surat suara masuk belum final, tampaknya peta koalisi akan 
mengalami pergeseran ke arah kubu dengan perolehan suara lebih unggul.  Tak pelak, 
sinyalemen kencang berhembus bahwa Golkar, Demokrat, dan PPP mengubah arah 
dukungan mereka ke kubu seberang.   
 
Melihat dinamika politik sedemikian cair, ada baiknya kedua kubu pasangan capres-cawapres 
menyiapkan orang-orang pilihan, parpol dan non-parpol, guna mengisi susunan kabinet 
koalisi mereka. Dalam hal ini, penentuan komposisi susunan kabinet sebelum pengumuman 
pemenang pilpres menjadi sangat krusial, mengingat dukungan parpol sewaktu-waktu 
berubah dengan cepat.   
 
Sistem Presidensial dan Koalisi Kabinet  
 
Berbeda dengan sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensial sejatinya tidak 
memerlukan koalisi karena kekuasaan eksekutif terpusat pada figur presiden.  Presiden tidak 
perlu membagi kekuasaan eksekutif pada anggota kabinet karena kepemimpinan tidak 
bersifat collegial atau bersama-sama.   
 
Presiden terpilih bebas menentukan siapa saja anggota penyusun kabinetnya asalkan partai 
pengusungnya mencapai bilangan suara mayoritas dalam pileg.  Permasalahan terjadi ketika 
pileg tidak menghasilkan parpol dengan suara mayoritas, seperti halnya terjadi dalam pemilu 
legislatif kita di Bulan April lalu. 
 
Disinilah kelemahan sistem presidensial muncul, pasangan capres-cawapres terpilih harus 
mempertimbangkan betul-betul bagaimana menguatkan dukungan parpol mitra koalisi dalam 
kabinet maupun di parlemen nanti.  Eksekutif memerlukan harmoni dukungan parpol dalam 
kabinet maupun parlemen guna melancarkan agenda penyusunan perundang-undangan.  
 
Kerap kali terjadi, ketiadaan parpol meraup suara mayoritas menyebabkan penentuan susunan 
kabinet berdasarkan intuisi melanggengkan kekuasaan semata.  Parpol mitra koalisi harus 
rela berbagi kursi dengan parpol menyatakan dukungan pasca pilpres. Akibatnya, susunan 
kabinet gemuk (oversized) dengan orang parpol ketimbang non-parpol.  
 
Sebelum akhirnya susunan kabinet berakhir dengan bagi-bagi kursi belaka, perlu kiranya 
masing-masing kubu capres-cawapres memperhatikan proporsionalitas parpol penyusun 
koalisi orisinil, sebelum mengakomodasi migrasi parpol non-koalisi dalam penyusunan 
kabinet.  
 
 
Komposisi Kabinet Koalisi Proporsional Pasca Pilpres 
 
Terlepas dari Deklarasi “Koalisi Permanen” Prabowo-Hatta 14 Juli lalu dan konsistennya 
pernyataan Jokowi tentang “Koalisi Tanpa Syarat,” kenyataan tidak adanya parpol dengan 



suara mayoritas akan memaksa koalisi parpol dalam kabinet pada pembagian jatah kursi.  
Salah satu cara paling fair menyusun koalisi kabinet adalah dengan melalui perhitungan 
proporsi perolehan suara parpol mitra koalisi di pemilu legislatif.  
 
Merujuk hasil perhitungan pileg resmi KPU, kubu Jokowi-JK dengan mitra koalisinya 
memperoleh suara berturut-turut: PDIP 18.95%, Partai Kebangkitan Bangsa 9.04%, Partai 
NasDem 6.72%, dan Partai Hati Nurani Rakyat 5.26%, menyusun total 39.97%  suara 
parlemen.  Katakanlah sesuai janji Jokowi bahwa kabinet akan diisi lebih banyak profesional, 
maka komposisi partai dan non-partai dalam kabinet paling tidak 40:60.  Dari 32 jabatan 
kementerian tersedia, parpol akan memperebutkan kira-kira 12 kursi menteri terbagi sesuai 
proporsi perolehan suara pileg, PDIP 6, PKB 3, NasDem 2, dan Hanura 1 kursi.   
 
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa Jokowi dan PDIP, sebagai parpol pengusung 
utama pasangan capres-cawapres, berjanji untuk tidak membagi-bagi kursi menteri. Hal ini 
akan sangat menyulitkan posisi Jokowi-JK ke depan karena dukungan parpol dalam eksekutif 
maupun legislatif sangat tergantung bagaimana pasangan tersebut mengakomodasi 
kepentingan parpol dalam kabinet. 
 
Sementara dari kubu Prabowo-Hatta melalui mitra koalisi parpol berturut-turut memperoleh 
suara: Gerindra 11.81%, Golkar 14.75%, Demokrat 10.19%, PAN 7.59%, PKS 6.79%, dan 
PPP 6.53% menguasi sebesar 49.88% suara legislatif.  Anggaplah koalisi permanen utuh 
seperti apa adanya pasca pilpres, maka perbandingan komposisi parpol dan non-parpol dalam 
kabinet diperkirakan 20:80. Kader parpol mitra koalisi akan memperebutkan 25 dari 32 jatah 
menteri dengan perkiraan Gerindra 5, Golkar 7, Demokrat 4, PKS 3, PAN 3, dan PPP 3 kursi.  
 
Tentu dengan catatan, Gerindra sebagai partai utama pengusung capres-cawapres harus 
mengijinkan mitra koalisi lain memiliki kursi lebih dari dirinya. Banyaknya parpol mitra 
koalisi akan menyebabkan kabinet rentan perpecahan bila pembagian kursi tidak 
proporsional. 
 
Mengingat perhitungan kasar di atas dibuat berdasarkan hasil perolehan suara parpol semasa 
pileg, bukan berdasarkan peta koalisi parpol pasca pilpres, maka tugas capres-cawapres 
terpilih kelak akan lebih berat mengatasi limpahan dukungan parpol yang gagal meraup 
keuntungan politik dari pihak kalah. 
 
Agaknya, kita tidak perlu berandai-andai bahwa koalisi kabinet capres-cawapres pemenang 
pilpres akan mampu bertahan tanpa mekanisme pembagian jatah kursi.  Seandainyapun 
terjadi, besar kemungkinan kabinet non-transaksional sulit bertahan. Pembagian jatah kursi 
kabinet secara proporsional merupakan jawaban paling rasional setidaknya di awal masa 
pemerintahan presiden-wapres terpilih nanti.  
 
 


