




Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, 
dan yang berasal dari kata perintah

- Perintah adalah perkataan yang bermakna 
menyuruh melakukan sesuatau.menyuruh melakukan sesuatau.

- Pemerintah adalah kekuasaan yang 
memerintah suatu wilayah, daerah, atau, 
Negara.

- Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, 
urusan dalam memerintah



ARTI LUAS :
Adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan Negara sendiri,

tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan
tugas eksekutif saja, 

melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif
dan yudikatif..



Pemerintah adalah segala kegiatan, fungsi, 
tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh
lembaga eksekutif untuk mencapai tujuanlembaga eksekutif untuk mencapai tujuan
negara





Kata sistem merupakan terjemahan dari kata 
system (bahasa Inggris)  susunan, tatanan, 
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system (bahasa Inggris)  susunan, tatanan, 
jaringan, atau cara.

Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata 
pemerintah



Sistem pemerintahan  suatu tatanan utuh 
yang terdiri atas berbagai komponen 
pemerintah yang bekerja saling 
bergantungan dan memengaruhi dalam bergantungan dan memengaruhi dalam 
mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.





segala kegiatan atau usaha yang 
terorganisasi, bersumber pada kedaulatan 
dalam negara dan berdasarkan pada dasar 
negara;negara;

semua kegiatan pemerintahan dilandasi pada 
pemegang kedaulatan dan ideologi serta 
falsafah negara.



pemerintahan berarti seprangkat fungsi 

negara, yang satu sama lain saling 
berhubungan secara fungsional, dan berhubungan secara fungsional, dan 
melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar 
tertentu demi tercaainya tujuan negara



pemerintahan berarti seluruh tugas dan 
kewenangan negara

Maka pemerintahan merupakan segala kegiatan yang 
berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara 

(fungsi negara).



PENGATURAN

PELAYANAN

PEMBERDAYAAN 



 Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan

membuat peraturan perundang-
undangan untuk mengatur hubunganundangan untuk mengatur hubungan
manusia dalam masyarakat. 



Fungsi Pelayanan
 Pelayanan pemerintah mencakup pelayanan

publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil 
service) yang menghargai kesetaraan.

 Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang 
dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah terletak pada kewenangan masing-Daerah terletak pada kewenangan masing-
masing. 

 Kewenangan pemerintah pusat mencakup
urusan Pertahanan Keamanan, Agama, 
Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan.



Fungsi Pemberdayaan
 Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya

otonomi daerah.
 fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah

Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam

pengelolaan sumber daya daerahpengelolaan sumber daya daerah
guna melaksanakan berbagai urusan yang 
didesentralisasikan.





Bentuk Pemerintahan adalah suatu sistem yang
mengatur alat-alat perlengkapan Negara dan
hubungan antr alat-alat perlengkapan itu.

Dalam teori Klasik, bentuk pemerintahan dapat
dibedakan atas jumlah orang yang memerintah
dan sifat pemerintahannya.



Ajaran plato (429-347 SM )

Plato mengemukakan lima bentuk
pemerintahan negara berdasarkan sifat manusia. 
 Aristokrasi  dipegang cendekiawan
 Temokrasi  orang2 yg ingin mencapai  Temokrasi  orang2 yg ingin mencapai 

kemasyuran/ kehormatan
 Oligarki  hartawan
 Demokrasi  rakyat jelata
 Tirani.  kaum tiran (sewenang2)



Ajaran Aristoteles ( 384-322 SM )

Kriteria : jumlah orang yang
memegang pucuk pemerintahan dan kualitas
pemerintahannya. 
 Monarki  satu orang u/ kepentingan umum
 Tirani  seseorang dengan kepentingan pribadi Tirani  seseorang dengan kepentingan pribadi
 Aristokrasi  sekelompok cendekiawan untuk umum
 Oligarki sekelompok cendekiawan untuk kelompoknya
 Politea  seluruh rakyat demi kepentingan umum
 Demokrasi  dipegang orang tertentu demi kebaikan 

golongan



Perkembangan...

1. Bentuk pemerintahan Monarki:
Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, bentuk
pemerintahan Monarki dapat di bedakan sebagai
berikut:

 Monarki Absolut
Dalam Monarki Absolut, pemerintahan di kepelai olehDalam Monarki Absolut, pemerintahan di kepelai oleh
seorang raja,ratu,syah atau kaisar (sebutan untuk
jabatan ini antara satu wilayah dengan wilayah lain 
kadang berbeda yang kekuasaannya tidak terbatas. 

 Monarki konstitusional
kekuasaan raja di batasi oleh undan-undang dasar ( 
Konstitusi )



2. Bentuk Pemerintahan Republik
 Bentuk pemerintahan republik diangankan sebagai suatu

bentuk pemerintahan yang dijalankan secara demokratis

dengan memperhatikan kepentingan rakyat.dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
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