


Negara memiliki tugas penting mengendalikan 
dan mengatur, mengorganisasi, 
mengintegrasi gejala2 kekuasaan dalam 
masyarakatmasyarakat



Plato  kekuasaan pada negara merupakan hal yg 
“sepatutnya” 

Aristoteles  negara menguasai manusia

Weber  negara adalah lembaga yg memiliki 
keabsahan untuk melakukan tindakan kpd 
warganya

Marx  negara adalah sistem dominasi politik 
instrumen kekuasaan klas



Untuk mewujudkan 
“kekuasaan” 



 Lembaga Legislatif
 Lembaga Eksekutif
 LembagaYudikatif LembagaYudikatif



Fungsi Legislatif :

Membuat dan menentukan kebijakan (Rule 
Making)

Lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak 
amandemen, dan hak budget

Fungsi kontrolFungsi kontrol
Fungsi ini dimaksudkan agar eksekutif 
bertindak sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan.
Wujud  ada hak2 legislatif (hak bertanya, 

hak interpelasi/ meminta 
keterangan, hak angket/ 
penyelidikan,dll)



 Fungsi Eksekutif

 Penerapan aturan (Rule Aplication), artinya 
penerapan peraturan tidak hanya berarti 
pelaksanaan peraturan sebagai pedoman dan 
aturan berperilaku tetapi juga berarti 
pembuatan perincian dan pedoman pembuatan perincian dan pedoman 
pelaksanaan peraturan, juga memberikan 
penafsiran atas peraturan, sehingga mudah 
dipahami dan ditaati oleh para warga negara 
(Ramlan Surbakti, 1992:182)



 Fungsi Yudikatif : 
 Penghakiman peraturan (Rule Adjudication) 

berperan untuk menyelesaikan pertikaian 
atau persengketaan yang menyangkut 
persoalan peraturan, pelanggaran peraturan 
dan penegasan fakta-fakta yang perlu untuk 
mendapatkan keputusan keadilan.mendapatkan keputusan keadilan.

 Fungsi penghakiman peraturan dapat 
dibedakan menjadi :
 Fungsi konservatif

 Fungsi Progresif



 Memelihara ketertiban di dalam negeri
(Internal Order)

 Menjaga keamanan di luar negeri (Eksternal
Order)Order)

 Mengusahakan kesejahteraan umum 
(General Welfare) 

 Mengatur proses politik



 Pranata politik adalah pranata yang 
mempunyai kewenangan 
menggunakan kekuatan politik dan menggunakan kekuatan politik dan 
mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya sendiri. 



 Pranata politik adalah pranata yang 
memiliki tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dalam mengatur kebutuhan manusia dalam mengatur 
kehidupan berkelompok secara besar-
besaran atau kehidupan bernegara. 



 Lembaga politik adalah badan yang 
mengatur dan memelihara tata 
tertib untuk mendamaikan tertib untuk mendamaikan 
pertentangan dan untuk memilih 
pemimpin yang berwibawa. 



 lembaga politik adalah badan 
yang mengkhususkan diri pada 
pelaksanaan kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan dan 
wewenang. 



SEKIAN
TERIMAKASIHTERIMAKASIH
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