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HUKUM TATA NEGARA

Istilah:

1. Constitutional Law = HTN

State Law = Hukum Negara

2. Staatsrecht = in ruimere zin (arti luas)

= in engere zin (arti sempit)

Administratif recht = HTP/HAN

3. Droit Constitutionnel = HTN

Droit Admininistrative = HAN

4. Verfassungsrecht = HTN

Verwaltungsrecht = HAN

5. HTN = Hukum Negara



DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Oppenheim

HTN  mempelajari negara dalam keadaan 

tidak bergerak.

Van Apeldoorn

HTN  hukum yang mengatur tugas, hak & 

kewajiban alat perlengkapan negara.

Paton

HTN  mengatur alat perlengkapan negara, 

tugas dan kewenangannya. 



A.V. Dicey

HTN  mengatur pembagian kekuasaan 

dalam negara dan pelaksanaan 

tertinggi dalam suatu negara.

Kusumadi Pudjosewojo

HTN  hukum yg mengatur bentuk negara, 

bentuk pemerintahan, hirarkhi organ 

negara serta kewenangannya. 

Scholten/Logemann

HTN  hukum yg mengatur organisasi negara 

(kedudukan,hubungan,hak/kewajiban).



Van der Pot

HTN peraturan yg menentukan badan-badan 

yang diperlukan serta wewenangnya 

masing-masing, hubungan satu dengan 

lainnya dan hubungannya dengan 

individu dalam kegiatannya.

Kesimpulan :

HTN hukum yg mengatur organisasi negara, 

hubungan antar alat negara secara 

vertikal & horizontal, serta kedudukan 

warga negara & hak-hak asasinya.



APAKAH NEGARA ITU ?

1. Ditinjau dari segi APN.

NEGARA : suatu organisasi tatakerja dari 
berbagai APN.

APN    Pembagian Kerja  Tujuan Negara.

Pembagian Kerja  horizontal (macam pekerj.)

 vertikal (tingkatan)



2. Ditinjau dari segi Tujuan.

NEGARA : alat untuk mencapai tujuan 

negara.

Negara RI  tujuan negara alinea ke-4 

Pembukaan UUD 1945.

1.  …..

2.  ……

3.  …..

4.  …..



3.   Ditinjau dari segi Kekuasaan.

NEGARA : suatu organisasi kekuasaan.

APN   Kekuasaan   Tujuan Negara.

Kekuasaan : alat untuk mencapai “tata 

tertib” dlm rangka wujudkan 

tujuan negara.



Hubungan HTN dg Ilmu-ilmu lain

HTN dg Ilmu Negara

HTN  bersifat praktis hasilnya dapat 

langsung dipraktikkan.

IN     mementingkan nilai teoritis.

HTN dg Ilmu Politik

HTN  ibaratnya sbg kerangka manusia.

IP     sbg daging yang menyelimutinya.



HTN dg HAN

HAN merupakan bagian dari HTN dalam arti 

luas.

 belum ada kesepakatan pendapat.

Oppenheim:

HTN  negara dlm keadaan tidak bergerak.

HAN  negara dlm keadaan bergerak.

Vegting:

HTN  objeknya organisasi negara.

HAN  objeknya peraturan yg bersifat teknis. 



HTN  menyelidiki negara tertentu ( Neg RI).

Aturan hukum ketatanegaraan negara RI.

IN  menyelidiki negara dalam sifatnya yang 

umum (terlepas dari negara, tempat, 

waktu dan keadaan tertentu).

Asal mula, sifat, hakekat, tujuan dan    

bentuk negara serta pemerintahannya.

Objek HTN & IN = negara.

PERBEDAAN HTN dg ILMU NEGARA



SUMBER HUKUM

Sumber Hukum:

hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan 

oleh penguasa/berwenang dalam menentukan 

isi hukum positif.

- Faktor filosofis

- Faktor sosiologis

- Faktor historis

- Pendapat pakar/teori ilmu hukum yang          

berkembang dan hidup di masyarakat.



Sumber hukum dapat dibedakan:

1. Sumber asal h.p. (sumber wewenang h.p.).

2. Sumber tempat h.p. (sumber ditemukan h.p.).

3. Sumber materi h.p.

Pembedaan lain:

1. S H Formil (dikenal dari bentuknya).

2. S H Materiel (menentukan isinya).



Van APELDOORNsumber hukum

1. Historis : tempat ditemukan.

2. Sosiologis : menentukan isi hukum.

3. Filosofis : isi hukum (Tuhan, akal 

manusia, kesadaran hukum) 

& kekuatan mengikat.

4. Arti formil : cara pembentukan.



ACHMAD SANOESI sumber hukum

1. Normal :

a. Normal langsung atas pengakuan 

UU (UU, Traktat, Kebiasaan).

b. Normal tidak langsung atas 

pengakuan UU (Perjanjian, 

Doktrin, Yurisprudensi).

2. Abnormal : 

Proklamasi, Revolusi, Coup d‟etat.



BAGIR MANAN sumber hukum

1. Sumber hukum materiil:

adalah sumber hukum yang menentukan 

isi/substansi hukum, berupa hub. sosial, 

kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, 

tradisi, penelitian ilmiah, pendapat umum, 

perkembangan internasional, keadaan 

geografis dsb.

2. Sumber hukum formal:

adalah sumber hukum karena bentuknya, 

menyebabkan berlaku umum, diketahui dan 

ditaati.



SUMBER HUKUM TATA NEGARA:

Sumber Hukum Materiil HTN:

- sumber yang menentukan isi kaidah 

hukum tata negara, termasuk di 

dalamnya dasar dan pandangan hidup 

bernegara serta kekuatan-kekuatan 

politik pada saat kaidah-kaidah 

dirumuskan.



Sumber Hukum Formal HTN :

1. Hukum perundang-undangan ketatane-
garaan.

2. Hukum adat ketatanegaraan.

3. Hukum kebiasaan (konvensi) ketatane-
garaan.

4. Yurisprudensi ketatanegaraan.

5. Perjanjian internasional ketatanegaraan.

6. Doktrin ketatanegaraan.



Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR (S);

3. Undang-Undang/Perpu;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Keputusan Presiden;

6. Peraturan Pelaksanaan lainnya,  

seperti: 

- Peraturan Menteri

- Instruksi Menteri

- dllnya.



Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang;

4. Perpu;

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah.

- Perda Propinsi

- Perda Kabupaten/Kota

- Peraturan Desa.



Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD NRI Tahun 1945;

2. Undang-Undang/Perpu;

3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden;

5. Peraturan Daerah

- Perda Propinsi

- Perda Kabupaten/Kota

- Peraturan Desa.



Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan:

1.UUDNRI Tahun 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang/Perpu;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 pasal 7 ayat (1)



Peraturan Perundang-undangan (p.p.):

peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Undang-Undang:

p.p. dibentuk oleh DPR dengan persetujuan 
bersama Presiden.

Perpu:

p.p. ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa.



Peraturan Pemerintah:

p.p. ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU 
sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden:

p.p. yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan 
perintah p.p. yang lebih tinggi atau dalam 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi:

p.p. dibentuk oleh DPRD Propinsi dengan persetujuan 
bersama Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:

p.p. dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan 
persetujuan bersama Bupati/Walikota.



Peraturan Perundang-undangan lainnya:

adalah p.p. yang dikeluarkan oleh:

MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala 
Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang 
dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU, 
DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, 
Bupati/-Walikota, Kepala Desa (setingkat).

 pasal 8 ayat (1)

Qanun : Perda Provinsi NAD.

Perdasus : Perda Propinsi Papua.

p.p. tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
p.p.yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan.

 pasal 8 ayat (2)



Peraturan Perundang-undangan

di masa Hindia Belanda :

Algemene Verordeningen=Peraturan Umum:

1. Wet: dibuat Mahkota Bld. + Parlemen Bld.

Mahkota Bld.: Raja/Ratu Bld. + Dwn Mtri Bld.

2. Algemene Maatregelen van Bestur: Mkt Bld.

3. Ordonnansi : Gubernur HB + Volks Raad.

4. Regering Verordening: Gubernur HB.

Locale Verordeningen:

dikeluarkan penguasa lokal.



Hukum Adat ketatanegaraan :

hukum asli bangsa Indonesia di bidang 

ketatanegaraan adat, misal: “rembug desa” 

(musyawarah desa).

tergantikan peraturan perundang-undangan 

(Musrenan)

Konvensi/kebiasaan ketatanegaraan:

hukum yang tumbuh dlm praktek 

penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, 

menyempurnakan, menghidupkan kaidah-

kaidah hukum perundang-undangan atau hukum 

adat ketatanegaraan.



HAKEKAT KONVENSI:

Penjelasan UUD 1945:

“UUD suatu negara ialah hanya sebagian 

dari hukumnya dasar negara itu. UUD 

ialah hukum dasar yang tertulis sedang di 

sampingnya UUD itu berlaku juga hukum 

yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan 

dasar yang timbul dan terpelihara dalam 

praktek penyelenggaraan negara 

meskipun tidak tertulis.”



A.V. Dicey menyebut Konvensi:

the convention of the constitution;

understandings of the constitution;

constitutional ethics; political ethics;

constitutional morality.

Usep Ranawidjaja/Abu Daud Busroh:

kebiasaan ketatanegaraan; konvensi.



Konvensi A.V. Dicey

1. Bagian kaidah HTN yang tumbuh diikuti 
dan ditaati dalam praktek penyeleng-
garaan negara.

2. Bagian konstitusi yg penaatannya tidak 
dapat dipaksakan oleh pengadilan.

3. Ditaati semata-mata didorong oleh 
tuntutan etika dalam penyelenggaraan 
negara.

4. Ketentuan mengenai bagaimana 
sebaiknya discretionary power 
dilaksanakan.



Terjadinya konvensi  K.C. Wheare

1. Suatu praktek tertentu yang berjalan 
untuk jangka waktu lama, kemudian 
diterima sebagai suatu hal yang wajib.

disebut kebiasaan (custom).

2. Melalui kesepakatan (agreement) di 
antara rakyat. Mereka sepakat melak-
sanakan sesuatu dengan cara-
cara tertentu, dan sekaligus 
menentukan cara pelaksanaannya.

dimungkinkan ada konvensi bentuk 
tertulis.



Contoh Konvensi di Inggris :

1. Penunjukan dan pengangkatan PM.
Raja/ratu akan menunjuk ketua partai yang 
menguasai kursi terbanyak di Parlemen.

2. Pembubaran parlemen.

Raja/ratu terikat pada permintaan PM untuk
membubarkan parlemen.

3. Kabinet yang kehilangan dukungan 
parlemen harus meletakkan jabatan.

4. Menteri tidak diperbolehkan membuat suatu 
perjanjian dengan negara lain tanpa 
persetujuan parlemen.

5. Keharusan bagi parlemen untuk bersidang 
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



FAKTOR PENDORONG KETAATAN TERHADAP 

KONVENSI:

• Keinginan untuk memelihara tradisi 
pemerintahan konstitusional.

• Keinginan agar roda pemerintahan yang 
kompleks dapat tetap berjalan tertib.

• Memelihara/mewujudkan kedaulatan rakyat.

• Karena setiap pelanggaran berakibat 
pelanggaran hukum.

• Khawatir menghadapi ancaman hukuman 
tertentu (impeachment , sanksi politik). 

• Pengaruh pendapat umum, pelanggaran 
konvensi akan menimbulkan reaksi umum. 



Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia:

1. Pembuatan perjanjian internasional.

(pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen)

2. Pidato presiden setiap tgl. 16 Agustus.

presiden wajib pidato

DPR wajib adakan sidang paripurna.

3. Pengesahan RUU yg telah disetujui DPR.

(pasal 21 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen)

4. Penentuan presiden dan wakil presiden termasuk 
agama yang dianut.

5. Perubahan UUD 1945 melalui referendum (Tap. No. 
IV/MPR/1983).



YURISPRUDENSI :

Keputusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, artinya para pihak 

tidak menggunakan upaya hukum yang 

tersedia atau semua upaya hukum telah 

dilakukan.

 yurisprudensi ketatanegaraan, 

termasuk yurisprudensi Mahkamah 

Konstitusi.



Perjanjian Internasional:

Pasal 11 UUD NRI 1945

Presiden dengan persetujuan DPR 

menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain.

UU No. 24 Tahun 2000 ttg Perjanjian Internasional

 Pengesahan Perjanjian Internasional:

1. Dengan UU

2. Dengan Keputusan Presiden (Perpres).



Tahapan Perjanjian Internasional:

1. Penjajakan

2. Perundingan

3. Perumusan naskah

4. Penerimaan

5. Penandatanganan



Pengesahan perjanjian internasional dg 

UU  apabila berkenaan dg:

1. masalah politik, perdamaian, 

pertahanan, dan keamanan negara;

2. perubahan wilayah atau penetapan 

batas wilayah negara Republik 

Indonesia;

3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;

4. hak asasi manusia & lingkungan hidup;

5. pembentukan kaidah hukum baru;

6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.



Doktrin:

ajaran (tentang asas-asas aliran politik, 

keagamaan, pendirian segolongan ahli 

ilmu pengetahuan, ketatanegaraan) 

secara bersistem, khususnya dalam 

penyusunan kebijakan negara.

Misal:

Doktrin Wawasan Nusantara, Pedoman 

Penghayatan Pengamalan Pancasila.



Sejarah Ketatanegaraan RI

Tanggal-tanggal Bersejarah:

1. 17 Agustus 1945

2. 18 Agustus 1945

3. 27 Desember 1949

4. 17 Agustus 1950

5. 5 Juli 1959

6. 11 Maret 1966

7. 21 Mei 1998



Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945:

Arti proklamasi kemerdekaan:

- Lahir negara RI

- Lahir tatahukum RI

- Norma pertama tatahukum RI

UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI 18-8-1945:

- Tolak demokrasi liberal dan diktator

- Singkat dan supel

- Bersifat sementara  Pasal 2 Aturan      

Tambahan.



Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 

16 Oktober 1945:

1. KNIP bersama Presiden menetapkan GBHN.

2. KNIP bersama Presiden menetapkan UU.

3. Tugas kewajiban KNIP dijalankan BPKNIP.

4. BPKNIP tidak boleh ikut campur penyelenggaraan 
pemerintahan.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945:

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan 
Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung 
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala 
kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan 
bantuan sebuah Komite Nasional.

Terjadi “perubahan praktek” ketatanegaraan.

Kekuasaan Presiden menjadi berkurang.



Maklumat Pemerintah tanggal 

14 November 1945:

Kabinet (menteri-menteri) merupakan suatu 

dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri 

(Sutan Syahrir).

UUD 1945 Kabinet (menteri-menteri) di 

bawah pimpinan Presiden.

Terjadi “perubahan praktek” ketatanegaraan, 

dari sistem pemerintahan presidensiil menjadi 

sistem parlementer.



Konstitusi RIS (27-12-1949):

KMB (RI, BFO, Belanda):

1. Didirikan Negara RIS.

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS.

3. Didirikan Uni antara RIS dan Belanda.

BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg)
“pertemuan untuk permusyawaratan federal”
 NIT 1946, Sumti 1947, Pasundan 1948, 

Sumsel 1948, Madura 1948

 dlm persiapan: kalbar, kaltim, dayak besar, 
banjar, kalteng, bangka, belitung, riau, 
jateng.



Konstitusi RIS (pasal 2):

Negara bagian :

NRI, NIT, N. Pasundan (tms Distrik 

Federal Jakarta, N. Jatim, N. Madura,

N. Sumtim, N. Sumsel.

Satuan kenegaraan tegak sendiri :

Jateng, Bangka, Belitung, Riau, Kalbar, 

Dayak Besar, Daerah Banjar, Kaltengg, 

Kaltim.

Irian Barat tidak termasuk wilayah RIS.



ISI KONSTITUSI RIS:

- Bersifat sementara (konstituante ber-

sama pemerintah selekas-lekasnya 

menetapkan KRIS (psl 186).

- Bentuk negara federal (negara hukum 

demokrasi berbentuk federal(psl. 1 (1).

- Pemegang kedaulatan : Pemerintah 

bersama DPR dan Senat (psl. 1 (2)).

- Pemerintah : Presiden dg seorang 

atau beberapa menteri (psl. 68 (2)).



Sistem Pemerintahan RIS:

- Pembentuk UU: Pemerintah, DPR, Senat (127 a).

- Penyelenggara pemerintahan negara: 

Pemerintah.

- Presiden : adalah kepala negara (69 (1)).

- Presiden tdak dapat diganggu-gugat; tanggung 

jawab kebijakan pemerintahan adl menteri/para 

menteri, artinya jika kebijakannya tidak dapat 

dibenarkan DPR, maka menteri harus 

mengundurkan diri (118).

- Sistem ini belum berlaku, karena DPR yang ada 

bukan hasil pemilihan umum (122).



UUDS 1950 (17-8-1950):

UUF No. 7 Tahun 1950 tentang 

Perubahan KRIS menjadi UUDS (LNRIS 

1950, 56).

 dasar hukumnya ps. 190, 127a, 191(2) 

Kost. RIS.

190 : Konst. dpt diubah dg UUF.

127a : UUF dibuat Pemerintah,DPR,Senat.

191(2) : Pengumuman UUF.

186 : Konstituante dg Pemerintah 

menetapkan Konstitusi.



UUF No. 7 Tahun 1950 formal perubahan KRIS 

menjadi UUDS, materiil adalah penggantian 

UUD.

 Mengapa ditempuh dengan UUF, tidak 

menggunakan Pasal 186 KRIS ?

UUF No. 7 Tahun 1950

Pasal I : ttg diubahnya KRIS menjadi UUDS 

(dimuat naskah UUDS; mukadimah 

dan 146 pasal-pasalnya).

Pasal II: ttg mulai berlakunya UUDS.



ISI UUDS 1950 :

- Bersifat sementara (psl.134).

- Bentuk negara kesatuan (mukd. jo. psl.1(1)).

- Sistem pemerintahan Parlementer.

- Presiden sebagai Kepala Negara, bukan 
penyelenggara kekuasaan pemerintahan.

- Presiden & Wapres tdk dpt diganggu gugat.

- UU dibuat oleh Pemerintah dan DPR.

- UU tidak dapat diganggu gugat.

- Pemilu tahun 1955 UU No. 7 Tahun 1953 
tentang Pemilihan Anggota-anggota 
Konstituante dan DPR.



DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959:

Latar Belakang:

- Konstituante setelah bersidang 2,5 tahun, 

ternyata belum dapat menghasilkan UUD.

- Muncul ide melaksanakan “Demokrasi 

Terpimpin” dg cara kembali ke UUD 1945.

- Sidang pleno Konstituante gagal memper-

oleh kesepakatan kembali ke UUD 1945, 

bahkan ada pernyataan sebagian anggota 

untuk tidak hadir untuk bersidang. 



Dasar (pertimbangan/alasan) Dekrit :

1. Anjuran Presiden dan Pemerintah untuk 
kembali ke UUD 1945 (22-4-1959) tidak 
memperoleh keputusan dari Konstituante.

2. Pernyataan sebagian besar anggota 
Konstituante tidak menghadiri sidang.

3. Keadaan ketatanegaraan yang membahaya-
kan persatuan dan keselamatan negara, nusa 
dan bangsa, serta merintangi pembangunan 
semesta.

4. Dukungan terbesar rakyat Indonesia dan 
didorong keyakinan kami sendiri.

5. Piagam Jakarta (22-7-1945) menjiwai UUD 
1945 merupakan rangkaian kesatuan UUD.



ISI DEKRIT:

1. Pembubaran Konstituante.

2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali 
bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak 
berlaku lagi UUDS.

3. Pembentukan MPRS yg terdiri atas anggota 
DPR ditambah utusan daerah dan golongan, 
serta pembentukan DPAS.

 dekrit diterima baik oleh seluruh rakyat 
Indonesia, bahkan DPR yang ada waktu itu 
menyatakan diri bersedia bekerja atas dasar 
UUD 1945.



Dasar Hukum Dekrit :

Muh. Yamin  Hukum Darurat/Hukum 
Darurat Ketatanegaraan.

DPRGR  Hukum Darurat Negara 
(Staatnoodrecht).

Hukum Darurat Negara(Staatnoodrecht):

memberikan “hak” kepada penguasa untuk 
mengambil suatu tindakan menyimpang dari 
hukum/peraturan yang ada, yang diperlakukan 
sehari-hari, manakala dihadapkan pada 
keadaan yang membahayakan keselamatan 
negara, bangsa, rakyat atau tatahukumnya 
(tergantung dari sifat bahayanya).



Macam Staatnoodrecht:

1. Objektif (konstitusional).

- jika tindakan yang dilakukan oleh penguasa 

tersebut didasarkan pada ketentuan yang 

sudah ada baik syarat maupun akibatnya.

2. Subjektif (ekstra konstitusional).

- karena ukuran yang dipakai mengenai 

syarat serta akibat dari tindakannya 

tergantung pada penguasa tersebut.

- karena tidak ada peraturan yang mengatur 

mengenai hal tersebut.



PERHATIAN-PERHATIAN !

1. Hukum Darurat Negara  Dekrit

2. Undang-Undang Darurat KRIS (139), 

UUDS (96), UUD 1945 (22 (1)).

3. Undang-Undang tentang Keadaan 

Bahaya UUD 1945 (12) UU No. 23 

Prp Tahun 1959.



Bagaimana tatahukum setelah Dekrit ?

Pasal II :

Segala badan negara dan peraturan jang ada masih
langsung berlaku selama belum diadakan jang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.

”yang ada” : 18-8-1945

: 5 Juli 1959

Pasal IV :

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan
Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan
bantuan sebuah Komite Nasional.

 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959  DPR

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959  MPRS

Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959  DPAS

 Tugas pasal IV AP UUD 1945 selesai.



Lahirnya Penpres dan Perpres:

Surat Presiden kpd Ketua DPR No. 2262/HK/59 tgl 20 
Agustus 1959, pada pokoknya di samping UU, Perpu 
dan PP dipandang perlu mengadakan beberapa 
peraturan negara lainnya, yaitu:

1. Penpres. Untuk melaksanakan Dekrit.

2. Perpres : - berdasar ps. 4 (1) UUD 1945.

- untuk melaksanakan Penpres.

3. Peraturan Pemerintah (kemudian dihapus).

4. Keputusan Presiden.

5. Peraturan Menteri.

6. Keputusan Menteri.

 Menimbulkan kerancauan dalam tata urutan 
peraturan perundang-undangan.



Surat Perintah Sebelas Maret 1966

Latar belakang, terjadi penyimpangan thd. UUD 
1945 a.l.:

1. MPR, DPR, DPA, BPK masih bersifat 
sementara belum dibentuk dg UU.

2. Lembaga-lembaga tsb tidak berfungsi sesuai 
UUD 1945.

3. Presiden telah mengeluarkan bentuk
penpres & perpres tanpa persetujuan DPR.

4. Pembubaran DPR oleh presiden, karena 
DPR tidak menyetujui RAPBN tahun 1960. 

5. Pengangkatan presiden seumur hidup (Tap. 
MPRS No. III/MPRS/1963.

 Meletus Gerakan 30 September 1965.



TRI TUNTUNTAN RAKYAT 

(Tritura)Angkatan ’66.

1. Pelaksanaan kembali secara murni dan 

konsekuen UUD 1945.

2. Pembubaran PKI.

3. Penurunan harga barang-barang.



ISI SUPERSEMAR 1966:

mengambil segala tindakan yang 

dianggap perlu, untuk terjaminnya 

keamanan dan ketenangan serta 

kestabilan jalannya pemerintahan jalannya 

revolusi.

Tindakan pertama Let.Jend. Soeharto:

Pembubaran PKI termasuk organisasinya  

dari tingkat pusat sampai daerah, pada 

tanggal 12 Maret 1966.



ERA ORDE BARU

Orde Baru:

adalah tatanan kehidupan negara dan 
bangsa yang diletakkan kembali kepada 
pelaksanaan kemurnian Pancasila dan 
UUD 1945.

 Sejak saat itu seluruh WNI bertekad 
untuk melaksanakan Pancasila dan 
UUD 1945 secara murni dan 
konsekuen sesuai bunyi dan isinya.



UNDANG-UNDANG DASAR

Istilah :

Constitution = UUD (Inggris);

Grondwet / Grundgesetz = UUD (Belanda);

Constitutie = konstitusi (Belanda);

Konstitusi  tertulis = UUD

Konstitusi  tidak tertulis = konvensi.

FUNGSI UUD :

Membatasi kekuasaan pemerintah agar dalam 
penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, 
dengan demikian hak-hak warga negara akan lebih 
terlindungi.



Beberapa Pandangan tentang UUD:

1. UUD berfungsi membatasi kekuasaan 

penguasa dan menjamin hak-hak yang 

dikuasai.

2. UUD mencerminkan keadaan 

masyarakat (negara).

3. UUD memberi petunjuk, arah ke mana 

negara akan dibawa (menuju).

4. UUD sebagai dasar perundang-

undangan selanjutnya.



Konstitusi/UUDditinjau dari 3 segi:

1. Segi isinya.

memuat ketentuan pokok fundamental 
mengenai negara, lembaga kenegaraan-
hubungan “tupoksi” satu dengan lainnya, 
hak asasi manusia dan hak kewajiban 
warga negaranya.

2. Segi pembuatan/penyusunan/penetapan.

dilaksanakan oleh lembaga tertentu 
dengan persyaratan tertentu.

3. Segi bentuknya.

bentuk tertulis (dokumen).



Materi muatan UUD:

1. Struktur organisasi negara.

2. Hak-hak asasi manusia.

3. Prosedur mengubah UUD.

4. Ada kalanya memuat larangan untuk 

mengubah sifat tertentu.



Definisi UUD:

suatu dokumen hukum yang mengandung 

aturan dan ketentuan pokok atau dasar 

mengenai ketatanegaraan suatu negara 

yang lazimnya diberi sifat luhur dan kekal, 

dan perubahannya hanya boleh dilakukan 

dengan prosedur yang berat jika 

dibandingkan cara perubahan bentuk 

peraturan lainnya.



UUD sebagai konstitusi tertulis mrpk 

dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di masa 

lampau.

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan 

ketatanegaraan bangsa.

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang 

hendak diwujudkan, baik sekarang 

maupun yang akan datang.

4. Suatu keinginan dengan mana 

perkembangan kehidupan ketatanegaraan 

bangsa hendak dicapai.



Sebab (alasan) timbulnya UUD:

James Bryce:

1. Keinginanan w.n. untuk menjamin hak-

haknya dan membatasi tindakan penguasa.

2. Menentukan bentuk sistem ketatanegaraan 

agar dikemudian hari tidak dimungkinkan 

adanya tindakan sewenang-wenang dari 

penguasa.

3. Ada kepastian cara penyelenggaraan ketata-

negaraan yg dapat membahagiakan w.n.

4. Untuk menjamin kerjasama yg efektif dari 

beberapa negara bagian.



KLASIFIKASI UUD:

1. UUD tertulis dan UUD tidak tertulis (written 
constitution and no written constitution).

2. UUD fleksibel dan UUD kaku (flexible 
constitution and rigid constitution).

3. UUD derajat tinggi dan UUD tidak derajat 
tinggi (supreme constitution and not supreme 
constitution).

4. UUD negara kesatuan dan UUD negara 
serikat (unitary constitution and federal 
constitution).

5. UUD sistem presidensial dan UUD 
sistem parlementer (presidental executive 
constitution and parliamentary executive 
constitution).



1. UUD Tertulis:

tertulis dalam satu dokumen, tidak 
tersebar dalam berbagai dokumen.

Misal : UUD RI Tahun 1945

• UUD Tidak Tertulis:

- sebenarnya tertulis tetapi tersebar 
dalam berbagai dokumen.

- ada yang betul-betul tidak tertulis.

Misal: UUD Inggris.



KONSTITUSI INGGRIS terdiri:

1. Undang-Undang

a. Magna Charta 1215

-raja mengakui beberapa hak bangsawan.

b. Bill of Right 1689 & Act of Setlement 1701

-kedaulatan raja berpindah ke parlemen.

c. Parliament Acts 1911 & 1949

-kekuasaan Majelis Tinggi dibatasi.

2. Keputusan hakim (yurisprudensi) merupakan 

tafsir UU.

3. Konvensi-konvensi



2. UUD Fleksibel:

1. Jika materinya mudah menyesuai-
kan dgn perkembangan jaman.

2. Jika cara mengubahnya sama 
dgn cara mengubah undang-
undang.

Bagaimana dengan UUD 1945 ?

Fleksibel/kaku ?



3. UUD derajat tinggi :

1. UUD yang mempunyai kedudukan 

tertinggi dalam negara.

2. Dari segi bentuk dan isi berada di 

atas peraturan perundangan 

lainnya.

3. Cara dan syarat perubahannya 

lebih berat dari pada peraturan 

perundangan lainnya.



4. UUD negara kesatuan memuat:

K.C. Wheare.

1. Struktur umum negara (pengaturan 
legislatif, eksekutif, yudikatif).

2. Hubungan dalam garis besar antara 
kekuasaan legislatif, eksekutif, 
yudikatif.

3. Hubungan legislatif, eksekutif, yudikatif 
dengan rakyat (warga negara).

UUD negara serikat mengatur hal lebih 
banyak dari pada UUD negara kesatuan.



5. UUD SISTEM PRESIDENSIAL:

 C.F. Strong

1.Presiden sebagai kepala negara & kepala   

pemerintahan.

2.Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau 
dewan pemilih.

3.Presiden bukan pemegang kekuasaan 
legislatif.

4.Presiden tidak dpt membubarkan pemegang 
kekuasaan legislatif dan memerintahkan    
diadakan pemilu.

5.Masa jabatan presiden dan pemegang 
kekuasaan legislatif adalah tertentu.



UUD SISTEM PARLEMENTER: C.F. Strong

1. Kabinet dipilih oleh Perdana Menteri, 

dibentuk berdasarkan kekuatan yang 

menguasai parlemen.

2. Anggota kabinet mungkin sebagian atau 

seluruhnya berasal dari parlemen.

3. Perdana Menteri bersama kabinet 

bertanggungjawab kepada parlemen.

4. Kepala Negara atas saran Perdana 

Menteri dapat membubarkan parlemen dan 

memerintahkan diadakan pemilu.



PERUBAHAN UUD:

Terdapat 4 macam cara, yakni:

1. Dilakukan badan legislatif dengan 

tambahan syarat lebih berat.

2. Dilakukan lewat referendum/plebisit.

3. Diusulkan oleh negara bagian dalam 

negara federasi.

4. Dilakukan dalam musyawarah khusus.

UUD 1945  Pasal 37.



UUD 1945

1. BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan)28-5-1945.

- melakukan penyelidikan ke arah 
kemerdekaan (menyusun RUUD).

2. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia)18-8-1945.

- menetapkan UUD 1945

- memilih presiden dan wapres. 



Materi muatan UUDSri Soemantri:

1. Jaminan HAM dan warga negara.

2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat 

fundamental.

3. Pembagian dan pembatasan tugas 

ketatanegaraan yang bersifat 

fundamental.

Apakah ketiga hal tersebut terdapat 

dalam UUD 1945 ?



Ad. 1. HAM. 

(pasal 27,28,29,30,31,34)

Ad. 2. Susunan ketatanegaraan.

(pasal 1,2,4,6,7,8,16,17,18,19,23,24)

Ad. 3. Pembagian dan pembatasan tugas 

ketatanegaraan.

(pasal 3,5,10,11,12,13,14,15,20,

21,

22,23,24,32,34,37).



PERUBAHAN UUD 1945:

 Pasal 37 sebelum amandemen

(1) Untuk mengubah UUD sekurang-

kurangnya 2/3 daripada jumlah 

anggota MPR harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan sekurang-

kurangnya 2/3 daripada jumlah 

anggota yang hadir.



Pasal 37 UUDNRI Tahun 1945:

(1) Usul perubahan UUD diagendakan MPR 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota MPR.

(2) Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan 
dengan jelas bagian yang diusulkan diubah 
beserta alasannya.

(3) Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota MPR.

(4) Putusan dilakukan dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota 
MPR.

(5) Khusus bentuk NKRI tidak dapat dilakukan 
perubahan.



ALASAN PERUBAHAN UUD 1945:

Sri Sumantri:

1. Generasi sekarang tidak dapat mengikat 
generasi yang akan datang.

2. UUD hanyalah salah satu bagian HTN.

3. UUD selalu dapat diubah.

Abdul Mukhtie Fadjar:

1. Historis  “UUD bersifat sementara”

2. Filosofis  “paduan gagasan”

3. Teoritis  “pembatasan kekuasaan”

4. Yuridis  “klausula perubahan”

5. Politis-praktis  “sering terjadi penyimpang-
an dalam pelaksanaan”



Sidang Istimewa MPR Tahun 1998:

memutuskan

1. Tap. MPR-RI No. VIII/MPR/1998 tentang 
Pencabutan Tap. MPR-RI No. IV/MPR/1983 
tentang Referendum.

2. Tap. MPR-RI No. XIII/MPR/1998 tentang 
Pemilihan Umum.

3. Tap. MPR-RI No. XIV/MPR/1998 tentang 
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden.

4. Tap. MPR-RI No. XVIII/MPR/1998 tentang 
Pencabutan Tap. MPR-RI No. II/MPR/1978 
tentang P4 (Eka Prasetya Pancakarsa) dan 
Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.



PENDAHULUAN
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Antara lain:

• Amandemen UUD 1945

• Penghapusan doktrin 

Dwi Fungsi ABRI

• Penegakan hukum, HAM, 

dan pemberantasan KKN

• Otonomi Daerah

• Kebebasan Pers

• Mewujudkan kehidupan 

demokrasi

Tuntutan Reformasi

• Pembukaan

• Batang Tubuh

- 16 bab

- 37 pasal

- 49 ayat

- 4 pasal Aturan Peralihan

- 2 ayat Aturan Tambahan

• Penjelasan

Sebelum Perubahan

• Kekuasaan tertinggi di 
tangan MPR

• Kekuasaan yang sangat 
besar pada Presiden

• Pasal-pasal yang terlalu 
“luwes” sehingga dapat 
menimbulkan multitafsir

• Kewenangan pada 
Presiden untuk mengatur 
hal-hal penting dengan 
undang-undang

• Rumusan UUD 1945 
tentang semangat 
penyelenggara negara  
belum cukup didukung 
ketentuan konstitusi

Latar Belakang  
Perubahan 

Menyempurnakan aturan 

dasar, mengenai:

• Tatanan negara

• Kedaulatan Rakyat

• HAM

• Pembagian kekuasaan

• Kesejahteraan Sosial

• Eksistensi negara 

demokrasi dan negara 

hukum

• Hal-hal lain sesuai dengan 

perkembangan aspirasi dan 

kebutuhan bangsa

Tujuan Perubahan

• Pasal 3 UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• TAP MPR No.IX/MPR/1999

• TAP MPR No.IX/MPR/2000

• TAP MPR No.XI/MPR/2001

Dasar Yuridis

• Tidak mengubah 
Pembukaan UUD 1945

• Tetap mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia

• Mempertegas sistem 
presidensiil

• Penjelasan UUD 1945 yang 
memuat hal-hal normatif 
akan dimasukan ke dalam 
pasal-pasal

• Perubahan dilakukan 
dengan cara “adendum”

Kesepakatan Dasar

• Sidang Umum MPR 1999 

Tanggal 14-21 Okt 1999

• Sidang Tahunan MPR 2000

Tanggal 7-18 Agt 2000

• Sidang Tahunan MPR 2001

Tanggal 1-9 Nov 2001

• Sidang Tahunan MPR 2002  

Tanggal 1-11 Agt 2002

Sidang MPR

• Pembukaan 

• Pasal-pasal:

- 21 bab

- 73 pasal

- 170 ayat

- 3 pasal Aturan Peralihan

- 2 pasal Aturan Tambahan

Hasil Perubahan
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PENDAHULUAN
NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan
MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa
Ada Opini)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)

Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli
1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN 

Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]

Negara Indonesia 
adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan 

dilaksanakan 
menurut Undang-

Undang Dasar

[Pasal 1 (2)***]
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TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

kementerian 
negara

badan-badan lain 
yang fungsinya 

berkaitan dengan 
kekuasaan 
kehakiman

KY

UUD 1945

kpu
bank 

sentral

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan 
Peradilan TUN

Lingkungan 
Peradilan Militer

Lingkungan 
Peradilan Agama

Lingkungan 
Peradilan Umum

Perwakilan 
BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah  
Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

DPRD
Bupati/

Walikota
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Pasal 24 (1)***
Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk 
menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan

MA MK

Pasal 4 (1)
Memegang 
kekuasaan 

pemerintahan

Presiden

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

Pasal 20 (1)*
Memegang 
kekuasaan 

membentuk UU

DPR
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MPR
Pasal 2 (1)****

 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];

 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];

 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar 
[Pasal 3 ayat (3)***/****];

 Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi 
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];

 Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

Wewenang

BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

ANGGOTA 
DPR
dipilih 
melalui 
pemilu

ANGGOTA
DPD
dipilih 
melalui 
pemilu
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Presiden/
Wakil Presiden

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden

Antara lain tentang:
 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
 berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
 menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
 memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
 memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
 membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
 menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
 mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
 menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
 memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
 memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
 memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
 membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
 pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
 pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
 hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
 pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
 peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
 penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
 pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
 pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

Wewenang, Kewajiban, dan Hak

8

Calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden harus seorang 
warga negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan 

lain karena kehendaknya 
sendiri, tidak pernah 

mengkhianati negara, serta 
mampu secara rohani dan 

jasmani untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. 

[Pasal 6 (1)***]

Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat 

[Pasal 6A (1)***]

Presiden dan Wakil Presiden 
memegang jabatan selama 
lima tahun, dan sesudahnya 
dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama, hanya 

untuk satu kali masa jabatan. 
(Pasal 7 *) 

Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden



Pemilu

mendapatkan suara >50% 
jumlah suara dalam pemilu 
dengan sedikitnya 20% di 

setiap provinsi yang 
tersebar di lebih dari 1/2 

jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]

Presiden
dan

Wapres

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat

[Pasal 6A (1)***] 

diusulkan partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilu sebelum pemilu

[Pasal 6A (2) ***]
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Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih   

[Pasal 6A (4)****]

pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak 

pertama dalam pemilu

pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak 

kedua dalam pemilu

Pemilu
pasangan yang 

memperoleh 
suara terbanyak



MPR

MK

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPR

usul DPR 
tidak diterima  

wajib memeriksa, mengadili, 
dan memutus paling lama 90 

hari setelah permintaan 
diterima

[Pasal 7B (4)***]

Pengajuan permintaan DPR 
kepada MK hanya dapat 

dilakukan dengan dukungan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota yang hadir 

dalam sidang paripurna yang 
dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota 

[Pasal 7B (3)***]

Pendapat DPR bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum 
ataupun telah tidak lagi 

memenuhi syarat
[Pasal 7B (2)***]

wajib menyelenggarakan 
sidang untuk memutuskan 
usul DPR paling lambat 30 

hari sejak usul diterima
[Pasal 7B (6)***]

Keputusan diambil dalam 
sidang paripurna, dihadiri 
sekurang-kurangnya 3/4  
jumlah anggota, disetujui 
sekurang-kurangnya 2/3 

jumlah yang hadir, setelah 
Presiden dan/atau wakil 

presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan 

[Pasal 7B (7)***]

DPR 
menyelenggarakan 
sidang paripurna 

untuk meneruskan 
usul pemberhentian 

kepada MPR 
[Pasal 7B (5)***]

usul DPR
diterima

Presiden 
dan/atau Wakil 
Presiden terus 

menjabat

Presiden 
dan/atau Wakil 

Presiden 
diberhentikan

10

tidak terbukti  

terbukti  



MPR

selambat-lambatnya 
dalam waktu 60 hari 
menyelenggarakan 
sidang MPR untuk 
memilih Wapres

Wapres 
terpilih

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden
[Pasal 8 (2)***]

mengajukan 
dua calon 
Wapres

Presiden

11



MPR

Presiden
dan

Wapres

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap 
Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]

selambat-lambatnya 
dalam waktu 30 hari 
menyelenggarakan 
sidang MPR untuk 

memilih 
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parpol atau gabungan 
parpol yang pasangan 

calon Presiden dan 
Wapresnya meraih 

suara terbanyak 
pertama dalam pemilu 

sebelumnya

mengusulkan 
pasangan 

calon Presiden 
dan Wapres

parpol atau gabungan 
parpol yang pasangan 

calon Presiden dan 
Wapresnya meraih 

suara terbanyak
kedua dalam pemilu 

sebelumnya

mengusulkan 
pasangan 

calon Presiden 
dan Wapres



mengangkat dan menerima Duta
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]

memberi  grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]

memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

menyatakan perang, membuat perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain dan 

internasional lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan yang diatur dengan

undang-undang
(Pasal 15 *)

menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)

dengan
persetujuan

dengan
pertimbangan

dengan
pertimbangan

dengan
pertimbangan

PresidenDPR MA

13



Presiden

dibantu
menteri-menteri  negara

[Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden

[Pasal 17 (2)*]

membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan

[Pasal 17 (3)*]

membentuk suatu 
dewan pertimbangan

yang bertugas 
memberikan nasihat 
dan pertimbangan 
kepada Presiden

(Pasal 16) ****

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan

Pembentukan, 
pengubahan, dan 

pembubaran 
kementerian negara 

diatur dalam undang-
undang

[Pasal 17 (4) ***]
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Presiden

dibantu
menteri-menteri  negara

[Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden

[Pasal 17 (2)*]

membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan

[Pasal 17 (3)*]

membentuk suatu 
dewan pertimbangan

yang bertugas 
memberikan nasihat 
dan pertimbangan 
kepada Presiden

(Pasal 16) ****

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan

Pembentukan, 
pengubahan, dan 

pembubaran 
kementerian negara 

diatur dalam undang-
undang

[Pasal 17 (4) ***]
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mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

UU ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah 
dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH 
DAERAH

DPRD

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

anggota 
DPRD dipilih 

melalui 
pemilu

[Pasal 18 (3) **]

Gubernur, 

Bupati, 

Walikota 

dipilih secara 

demokratis

[Pasal 18 (4)**]
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BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)**]
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Fungsi, Wewenang, dan Hak
Antara lain tentang:

 memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 
fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;

 mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;

 pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;

 persetujuan dalam  menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian                               
[Pasal 11 (1) dan (2)****] ;

 pemberian pertimbangan kepada  Presiden dalam 
pengangkatan  duta [Pasal 13 (2)*] ;

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam 
menerima penempatan duta negara lain            
[Pasal 13 (3)*] ; 

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam 
pemberian amnesti  dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;

 persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;

 pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang 
diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;

 pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;

 persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY 
[Pasal 24A (3)***] ;

 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota 
KY [Pasal 24B (3)***] ;

 pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi 
[Pasal 24C (3)***] ;

DPR
memegang  
kekuasaan 

membentuk UU 
[Pasal 20 (1)*]

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

anggota DPR 

dipilih melalui 

pemilihan umum

[Pasal 19 (1)**]

anggota DPR 
dapat 

diberhentikan 
dari jabatannya, 

yang syarat-
syarat dan tata 

caranya
diatur dalam

undang-undang
(Pasal 22B**)
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mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]

Dalam hal RUU 
tidak disahkan 

dalam waktu 30 
hari, RUU tersebut 

sah menjadi UU 
dan wajib 

diundangkan
[Pasal 20 (5)**]

DPR
memegang 
kekuasaan 

membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]

Anggota berhak 
mengajukan usul 

RUU
(Pasal 21*)

tidak boleh 
diajukan lagi 

dalam 
persidangan 

masa itu
[Pasal 20 (3)*]

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan Undang-Undang

Presiden

berhak 
mengajukan 

RUU
[Pasal 5 (1)*]

mendapat 
persetujuan bersama

tidak mendapat 
persetujuan bersama

18

RUU dibahas 
oleh DPR dan 

Presiden untuk 
mendapat 

persetujuan 
bersama

[Pasal 20 (2)*]



mengesahkan 
UU

[Pasal 20 (4)*]

Dalam hal RUU 
tidak disahkan 
dalam waktu
30 hari, RUU 
tersebut sah 
menjadi UU
dan wajib 

diundangkan
[Pasal 20 (5)**]

DPR
memegang 
kekuasaan 

membentuk 
UU

[Pasal 20 (1)*]

Anggota 
berhak 

mengajukan 
usul RUU
(Pasal 21*)

tidak boleh 
diajukan lagi 

dalam 
persidangan 

masa itu
[Pasal 20 (3)*]

Presiden

berhak 
mengajukan 

RUU
[Pasal 5 (1)*]

mendapat 
persetujuan bersama

tidak mendapat 
persetujuan bersama

RUU dibahas 
oleh DPR dan 

Presiden untuk 
mendapat 

persetujuan 
bersama

[Pasal 20 (2)*]

BAB  VII. DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT
Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD

19

DPD
dapat 

mengajukan RUU 
yang sesuai 

dengan 
kewenangannya 
[Pasal 22D (1)***]

ikut membahas 
dan memberikan 

pertimbangan 
atas RUU yang 
sesuai dengan 

kewenangannya
[Pasal 22D (2)***]



• Pendidikan

dapat 
mengajukan

ikut
membahas

memberi 
pertimbangan

dapat 
melakukan 

pengawasan

BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan DPD

KEWENANGAN DPD

I. RUU yang berkaitan 
dengan:

• Otonomi daerah

• Hubungan pusat dan daerah 

• Pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah

• Pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya 
ekonomi  lainnya

• Perimbangan keuangan pusat 
dan daerah

• RAPBN

• Pajak

II. Pemilihan anggota BPK

• Agama

20



Presiden

harus dicabut
[Pasal 22 (3)]

Dalam hal ihwal 
kegentingan yang 
memaksa, berhak 

menetapkan 
Perpu

[Pasal 22 (1)]

Perpu itu 
harus 

mendapat 
persetujuan 

DPR
[Pasal 22 (2)]

menjadi UU

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

setuju

tidak
setuju

21

DPR



BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22

DPD

Anggota DPD dipilih dari 

setiap provinsi melalui pemilu 

[Pasal 22C (1)***]

Anggota DPD dari setiap 

provinsi jumlahnya sama dan 

jumlah seluruh anggota DPD itu 

tidak lebih 1/3 jumlah 

anggota DPR 

[Pasal 22C (2)***]

Anggota DPD dapat 

diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya 

diatur dalam

undang-undang

[Pasal 22D (4)***]



BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23

PEMILIHAN UMUM
“luber jurdil” setiap lima tahun

kpu

PerseoranganPartai Politik
Parpol/ 

Gabungan 
Parpol

Presiden dan 
Wapres

anggota
DPR

anggota
DPD

anggota
DPRD



BENTUK NEGARA, BENTUK SUSUNAN 

NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA (PEMERINTAHAN):

1. Republik

2. Monarkhi (Kerajaan)

BENTUK SUSUNAN NEGARA:

1. Kesatuan

2. Federasi (Serikat)



Jellinekcara kehendak negara dinyatakan

Monarkhi 1 orang

Republik  banyak orang

Duguit cara kepala negara diangkat

Monarkhi keturunan (raja/ratu)

Republik  pemilu (presiden)

Bagaimana UUD 1945 ?



UUD NRI Tahun 1945:

Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan, yang berbentuk Republik 

(pasal 1 (1)).

Kedaulatan di tangan rakyat dan di-

laksanakan menurut UUD (pasal 1 (2)).

Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum (pasal 1 (3)).



NEGARA FEDERAL (SERIKAT)

1. Wilayah negara terbagi dalam beberapa 

negara bagian.

Negara bagian wenang membuat UUD 

dan struktur organisasi asal >< dengan 

UUDF.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat 

(Federal) ditentukan secara rinci, 

sisanya menjadi kewenangan Peme-

rintah Negara Bagian (Residu Power).



NEGARA KESATUAN

1. Sentralisasi, semua diatur pemerintah pusat.

2. Desentralisasi, ada pembagian kewenangan 
pemerintah pusat dan daerah.   

UUD 1945 menganut :

1. Asas Sentralisasi.

2. Asas Desentralisasi.

3. Asas Tugas pembantuan.

Wilayah negara dibagi dalam:

1. Propinsi

2. Kabupaten/kota.

Desentralisasi : 1. Otonomi Daerah (DPRD).

2. Wenang membuat perda.



Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam 
suatu negara.

UUD NRI Tahun 1945 menganut 

Kedaulatan Rakyat, implementasinya:

1. Rakyat memilih Presiden dan Wapres secara 
langsung (pasal 6A (1)).

2. Rakyat memilih anggota DPR, DPD secara 
langsung (pasal 19 (1)).

3. Rakyat dapat mengajukan uji materiil 
peraturan perundang-undangan kepada MA 
(pasal 24A (1), maupun ke MK (pasal 24C 
(1)).



Lembaga negara dikatakan supremasi, 

jika:

1. Mempunyai “legal power” yang telah 
ditentukan dalam konstitusi.

2. Tidak ada otorita tandingan (no rival 
authority) baik perorangan atau lembaga.

Misal:

- MPR menurut UUD 1945 sebelum 
amandemen.

- Parlemen dalam sistem pemerintahan 
parlementer.



SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM:

sesuatu yang berhubung-hubungan satu 
dengan lainnya, sehingga membentuk 
suatu kesatuan.

PEMERINTAHAN:

Kekuasaan untuk mengatur hubungan :

- individu dengan individu;

- individu/kelompok dengan negara;

- negara dengan negara.



SISTEM PEMERINTAHAN:

1. SISTEM PARLEMENTER

2. SISTEM PRESIDENSIIL.

3. SISTEM REFERENDUM.



SISTEM PEMERINTAHAN

Parlementer, jika:

1. Kepala negara dan 
kepala pemerintahan 
terpisah.

2. Pemerintahannya hrs 
bertanggungjawab kpd 
parlemen.

3. Kabinet dpt dibubarkan 
jika tdk mendapat 
dukungan parlemen.

4. Parlemen dpt dibubarkan 
oleh kepala negara atas 
permintaan perdana 
menteri.

Presidensiil, jika:

1. Presiden sbg kepala 
negara dan kepala 
pemerintahan.

2. Presiden tdk 
bertanggungjawab kpd 
parlemen.

3. Presiden tidak dapat 
membubarkan parlemen.

4. Para menteri 
bertanggungjawab 
kepada Presiden.



Sistem Pemerintahan Campuran:

- terdapat ciri-ciri presidensiil dan ciri-ciri 

parlementer.

Misal: Perancis (quasi parlementer).

 Presiden sbg kepala negara dipilih 

langsung oleh rakyat.

 Perdana Menteri sbg kepala 

pemerintahan yg didukung oleh 

parlemen.

Misal:  sebelum perubahan UUD 1945  

Indonesia (quasi presidensiil).

 Presiden sbg mandataris tunduk     

kepada MPR.



SISTEM PARLEMENTERC.F. Strong

Ciri-ciri pokoknya:

1. Kabinet dipilih oleh Perdana Menteri, 
dibentuk berdasarkan kekuatan yang 
menguasai parlemen.

2. Anggota kabinet mungkin sebagian/
seluruhnya berasal dari parlemen.

3. Perdana Menteri bersama kabinet 
bertanggungjawab kepada parlemen.

4. Kepala Negara atas saran Perdana 
Menteri dapat membubarkan parlemen 
dan memerintahkan diadakan pemilu.



SISTEM PARLEMENTERDouglas V. Verny

Ciri-ciri pokoknya:

1. Eksekutif dibagi menjadi dua bagian.

2. Kep. neg. mengangkat kepala pemerintahan.

3. Kepala pemerintahan mengangkat menteri.

4. Kementerian (pemerintah) bersifat kolektif.

5. Menteri biasanya anggota parlemen.

6. Pemerintah bertanggung jawab secara politik  

kpd parlemen.

7. Kepala pemerintahan dpt berikan pendapat  

kpd kepala negara unt. bubarkan parlemen.

8. Parlemen sbg lembaga supremasi.



SISTEM PRESIDENSIAL C.F. Strong

Ciri-ciri pokoknya:

1.   Presiden sebagai kepala negara & kepala   

pemerintahan.

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau 
dewan pemilih.

3. Presiden bukan pemegang kekuasaan 
legislatif.

4. Presiden tidak dpt membubarkan pemegang 
kekuasaan legislatif dan memerintahkan    
diadakan pemilu.

5. Masa jabatan presiden dan pemegang 
kekuasaan legislatif adalah tertentu.



SISTEM PRESIDENSIIL Douglas V. Verny

Ciri-ciri pokoknya:

1. Hanya ada seorang presiden dipilih langsung   

oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.

2. Kepala pemerintahan adalah kepala negara.

3. Presiden mengangkat menteri sebagai 
bawahannya.

4. Anggota parlemen tdk dpt menduduki jabatan   

pemerintahan dan sebaliknya.

5. Eksekutif bertanggung jawab kpd konstitusi.

6. Presiden tdk dpt membubarkan parlemen.

7. Eksekutif bertanggung jawab langsung kpd 
pemilih.

8. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem 
politik.



SISTEM PARLEMENTER Konstitusi RIS

1. Presiden sbg kepala negara (69);

2. Pemerintah (pres.+ menteri) (68);

3. Presiden tdk dpt diganggu gugat, menteri-
menteri bertanggung jawab atas masing-
masing/keseluruhan kebijakan pemerintah 
(118);

4. DPR tdk dpt memaksa kabinet/menteri 
untuk meletakkan jabatan (122);

5. Presiden, Menteri, DPR, Senat, MA, JA, 
DPK, Presiden Bank Sirkulasi d.l.l. diadili di 
tingkat pertama dan tertinggi di MA (148);

6. Konstituante+Pemerintah secepatnya 
menetapkan konstitusi RIS (186).



SISTEM PARLEMENTERUUDS 1950

1. Presiden sbg kepala negara (45);

2. Presiden dibantu seorang Wapres (45);

3. Kabinet dipimpin PM (52);

4. Pres. membentuk kementerian (50);

5. Pres. & Wapres tdk dpt diganggu gugat (83);

6. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan 
pemerintah (83);

7. Pres. berhak bubarkan DPR dan perintahkan 
pemilu (84); 

8. UU tdk dpt diganggu gugat (92);

9. Forum Priviligatum Peradilan Khusus 
(116) = Konstitusi RIS (148).



PERBEDAAN 

SISTEM PARLEMENTER DAN PRESIDENSIIL

Sistem Parlementer

1. PM sebagai kepala 
pemerintahan dapat 
dipaksa mundur oleh 
parlemen.

2. PM “dipilih” parlemen 
diangkat oleh kepala 
negara.

3. Pemerintah bersifat 
kolegial (kolektif).

Sistem Presidensiil

1. Presiden (kepala 
pemerintahan) masa 
jabatan tertentu, normal 
tidak dapat dipaksa 
mundur oleh parlemen.

2. Presiden dipilih langsung 
rakyat/dewan pemilih.

3. Eksekutif (pemerintah) 
non kolegial (menteri 
pembantu presiden).



KELEBIHAN

SISTEM PARLEMENTER

1. Penyesuaian eksekutif 
dgn legislatif (parlemen) 
mudah tercapai.

2. Kepala pemerintahan 
tiunjuk dan diangkat oleh 
kepala negara.

3. Pemerintahan lebih 
stabil, jika terdapat partai 
politik yang menang 
secara mutlak.

SISTEM PRESIDENSIIL

1. Stabilitas eksekutif 
karena masa jabatan 
tertentu.

2. Pemilihan kepala 
pemerintahan lebih 
demokratis.

3. Terdapat pemisahan 
kekuasaan, kekuasaan 
terbatas, kebebasan 
individu terlindungi.



KELEMAHAN 

SISTEM PRESIDENSIIL dan PARLEMENTER

SISTEM PRESIDENSIIL:

1. Terjadi kemandegan sbg 

akibat konflik eksekutif 

dengan legislatif.

2. Masa jabatan presiden 

terbatas sehingga tidak 

memberi kesempatan 

untuk menyesuaikan 

keadaan.

3. Sistem “pemenang 

menguasai semuanya”.

SISTEM PARLEMENTER:

1. Jika tidak ada partai 

politik yang menguasai 

mayoritas kursi di 

parlemen, pemerintahan 

mudah goyah.

2. Partai yang kalah dalam 

pemilu menjadi partai 

oposisi, yang selalu 

mencari kesalahan 

pemerintah.



SISTEM REFERENDUMSwiss

Legislatif  Eksekutif  Referendum.

Badan Legislatif (Bundesversammlung : 
Nationalrat dan Standerat)

Badan Eksekutif (Bundesrat).

Referendum: minta pendapat rakyat secara 
langsung terhadap RUU/RUUD 
yang akan diberlakukan.



Macam Referendum:

1. Referendum Obligatoir (wajib).

rakyat isi formulir setuju/tidak setuju 

terhadap RUU.

2. Referendum Fakultatif (tidak wajib).

rakyat keberatan/tidak keberatan 

terhadap UU yang sudah berlaku.

3. Referendum Consultatif.

tentang masalah teknis.



NEGARA HUKUM

Pemikiran negara hukum telah ada sejak jaman 

Yunani Kuno yaitu abad kelima Sebelum 

Masehi.

PLATO (429 SM – 347 SM) dlm bukunya:

1. Politeia negara ideal berkeadilan. Filosof.

2. Politicos hukum hanya unt. warga negara.

3. Nomoi    penyelenggara neg. diatur hukum.



ARISTOTELES: 384 SM  Politica

Negara yang baik ialah negara yang diperintah 
dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Pemerintahan berkonstitusi, yakni :

1. Pemerintahan untuk kepentingan umum.

2. Pemerintahan berdasar hukum umum & tidak 
sewenang-wenang.

3. Pemerintahan berdasar kehendak rakyat 
bukan berupa paksaan.

 Hukum berlaku atas kehendak rakyat bukan 
paksaan penguasa – untuk mencapai 
keadilan dan kesejahteraan.



• Sejarah

Sejarah perkembangan Negara hukum 

lebih dahulu ada bila dibandingkan 

dengan pemikiran tentang Ilmu Negara 

ataupun Hukum Tata Negara.

• Hal ini mrpkan dampak dari pelaksanaan 

pemerintahan yang ada pada saat itu, 

yaitu pemerintahan yang absolute.



• Para cendekiawan dan bangsawan pada 

saat itu mencoba untuk mencari 

solusi untuk meminimalisir 

(menghilangkan) dampak dari abusing 

of power yang dilakukan penguasa.

• Solusi yang ditawarkan oleh para 

cendikiawan dan bangsawan tersebut 

sangat dipengaruhi oleh pemahaman 

mereka terhadap Negara dan Tradisi 

Hukum yang berlaku.



Terdapat 3 paham tentang Negara dan 

Tradisi Hukum yang berlaku:

1. Paham Negara Individualistik :

Dipengaruhi oleh pandangan 
Aristoteles, bahwa “manusia adalah 
makhluk sosial (zoon politikon)”. Oleh 
sebab itu, para pemikir paham Negara 
Individualistik, lebih mengutamakan 
kepentingan individu. 

 Negara itu terbentuk karena 
persatuan dari para individu.



a.Thomas Hobbes (Homo homini lupus, 
bellum omnum contra omnes).

- Dalam kehidupan yang bebas manusia yang 
satu merupakan serigala bagi yang lain (homo 
homini lupus), terjadi perang antara manusia 
satu dengan yang lain (bellum omnium contra 
omnes). 

- Negara didasarkan atas individu-individu 
yang mengadakan kontrak sosial dengan 
kepentingan untuk menghilangkan rasa takut 
dari masing-masing individu.

- Semua individu menyerahkan semua haknya 
kepada negara, agar negara dapat memberikan 
rasa aman pada setiap warganya.



b. John Locke (Status Naturalis).

- Ketika manusia lahir, semua manusia 
itu bebas dan telah memiliki hak-hak, 
tetapi mereka menyadari bahwa hak 
dari manusia yg satu dpt menganggu 
hak dari manusia yang lain, sehingga 
mereka membentuk negara untuk 
melindungi hak-hak masing-masing 
individu tersebut.

- Jadi tugas negara yang utama adalah 
untuk melindungi hak-hak asasi dari 
warganya.



Kekuasaan Negara, dibagi dalam :

1. Legislatif 

2. Eksekutif

3. Federatif

JOHN LOCKE, berpendapat :

1. Tujuan negara menjamin hak asasi warga 
negara.

2. Penyelenggaraan negara berdasar hukum.

3. Pemisahan kekuasaan negara untuk 
kepentingan umum.

4. Supremasi legislatif untuk kepentingan rakyat.



c. J.J. Rosseau (Contract Social).

- Negara adalah hasil perjanjian dari yg 
diperintah dan yg memerintah, shg 
tidak semua hak yg ada pada individu 
diserahkan kepada pemerintah.

- Hanya hak-hak tertentu saja yg 
diberikan kepada pemerintah agar 
pemerintah bisa melindungi ataupun 
membatasi pelaksanaan hak dari 
setiap individu agar tidak melanggar 
ataupun mengganggu hak individu lain.



2. Paham Negara Golongan menurut 

Teori Kelas.

• Tokoh: Karl Marx, Engels, dan Lenin.
Menurut pandangan mereka, Negara 
merupakan alat dari kaum borjuis (capitalist) 
untuk menekan kaum buruh/proletar. Oleh 
karena itu, mereka mengusulkan untuk 
melakukan revolusi oleh kaum buruh untuk 
mengakhiri kekuasaan kaum kapitalis tsb.

• Pada tahap awal, Negara diperlukan untuk 
mencapai masyarakat sosialis. Jadi yang 
diutamakan adalah kepentingan golongan 
bukan kepentingan individu.



3. Paham Negara Integralistik.

• Tokoh: Adam Heinrich Muller, Spinoza, 
Hegel.

Mereka berpendapat bahwa Negara adalah 
susunan masyarakat yang integral, there fore
segala golongan, segala bagian, segala 
anggotanya berhubungan erat satu dengan 
yang lain dan merupakan satu-kesatuan 
masyarakat yang organis. Selain itu, menurut 
para tokoh ini, kepentingan masyarakat lebih 
diutamakan daripada kepentingan individu



• Reaksi dari pendapat-pendapat para 
ilmuwan tsb, akhirnya menghasilkan 
solusi, yaitu pembatasan kekuasaan 
Negara (limited government) melalui 
hukum (dapat berupa constitution). 
Dipengaruhi juga oleh tradisi hukum 
yang berlaku di negara ybs dan juga 
pandangan masyarakat negara tsb
terhadap institusi negara (Invidualistik, 
Golongan, atau Integralistik).



NEGARA HUKUM

Negara Polisi (Polizei Staat) adalah Negara yang 

menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran 

(perekonomian).

Ancient Regiem raja memerintah scr absolute.

L’etat c’est moi  Negara adalah saya,kepent. 

umum ditent. raja bukan 

oleh rakyat.



KONSEP ANGLO SAXSON:

Yang merasa berhak dlm pemerintahan Inggris

1. Bangsawan

2. Penyumbang dana & pembayar pajak besar

3. Tuan tanah dan cendikiawan.

House of Lords (kaum bangsawan)

House of Commons (rakyat)

Rule of Law (1885)  Albert Venn Dicey

1. Supremacy of Law.

2. Equality before the Law.

3. Constitution based on Individual Rights.



Rule of Law  Welfare State

1. Program jaminan sosial.

2. Program jaminan kesehatan nasional.

3. Nasionalisasi perusahaan swasta yang   

menyangkut kepentingan umum.

4. Kesempatan melanjutkan pendidikan 

tinggi bagi mereka yang ekonominya 

kurang mampu.



KONSEP EROPA KONTINENTAL

Immanuel Kant  (1724-1804)

Negara Hukum Liberal  Bourjuis Liberal

1. Negara bertugas menjaga keamanan 

dan ketertiban saja (nachtwachter staat).

2. Perekonomian (kemakmuran) 

diserahkan kepada rakyat, negara tidak 

boleh ikut campur.

3. Perekonomian berlaku persaingan 

bebas.

 laiser faire, laise passer.



F.J. Stall

Negara Hukum Formal (1878)

1. Mengakui dan melindungi HAM.

2. Terdapat pemisahan kekuasaan 

negara (trias politica).

3. Pemerintahan berdasar atas UU.

4. Terdapat peradilan administrasi negara.



International Commision of Jurist

Bangkok 1965

Unsur-unsur Rule of Law:

1. Ada proteksi konstitusional.

2. Ada pengadilan yang bebas tidak 
memihak.

3. Ada pemilihan umum yang bebas.

4. Ada kebebasan berpendapat dan 
berserikat.

5. Ada tugas oposisi.

6. Ada pendidikan kewarganegaraan.



Negara Hukum Indonesia

Kostitusi RIS:

“…..untuk mewujudkan kebahagiaan 

kesejahteraan perdamaian dan kemerde-

kaan dalam masyarakat dan Negara 

Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat 

sempurna”  Mukadimah Konst. RIS

“RIS yang merdeka dan berdaulat ialah 

suatu negara hukum yang demokrasi dan 

berbentuk federasi”  Pasal 1 ayat (1).



UUDS 1950:

“…..untuk mewujudkan kebahagiaan 

kesejahteraan perdamaian dan kemerde-

kaan dalam masyarakat dan Negara 

Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat 

sempurna”  Mukadimah UUDS 1950.

“RI yang merdeka dan berdaulat ialah 

suatu negara hukum yang demokratis dan 

berbentuk kesatuan”  Pasal 1 ayat (1).



UUD 1945 Penjelasan UUD 1945:

“Indonesia, ialah negara yang berdasar atas 
hukum (Rechtsstaat)”.

“Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan 
belaka (machtsstaat)”.

UUD 1945 Amandemen:

“Negara Indonesia adalah negara 
hukum”Pasal 1 ayat (3).

 Negara hukum konsep Anglo Saxon 
atau Eropa Kontinental ?



SISTEM PEMILU



Bottom-Up Teori (Harrold & Miller):
◦ Teori ini menekankan pada bgmn pemilu

mrpk suatu penerjemahan akuntabilitas
pemerintah thd yg diperintah. Pemilu
akhirnya menentukan siapa yg
memerintah dan hasil Pemilu berikutnya
sangat tergantung pada bagaimana
pemerintahan tsb dijalankan.

◦ Rakyat  Partai Politik (channeling
communication upward [menyalurkan
komunikasi ke atas]) Pemilihan Umum
 Pemerintah.

MENGAPA PEMILU DIADAKAN?



 Top-Down Teori (Ginsberg):
◦ Fokus utamanya adalah pada proses 

Pemilu sehingga dia berkesimpulan 
bahwa : “competitive elections are, in 
reality, devices for expanding the power 
of the elite over population” [Pemilu, 
pada kenyataannya, adalah alat untuk 
memperbesar kekuasaan para elite 
terhadap rakyat].

◦ Penguasa  Partai Politik (mengurangi 
fungsi partisipasi rakyat dan terbatas 
pada pemilu) Pemilihan Umum 
memperkuat legitimasi Penguasa.



Sukarna: Pemilu adalah suatu alat atau

cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat

yang akan memperjuangkan kepentingan

rakyat dan bertanggung jawab atas hasil-

hasilnya.

PENGERTIAN PEMILU



Rob Hague, et.all: An Election: a competition

for office based on a formal expression of

preferences by a population. These opinions are

the combined into a collective decision about

which candidates have won [Pemilihan Umum

adalah sebuah kompetisi untuk menduduki

jabatan (politik) yang didasarkan pada

pernyataan pilihan secara formal oleh rakyat.

Pilihan-pilihan tersebut kemudian digabungkan

menjadi sebuah keputusan kolektif untuk

menentukan kandidate mana yang menang].

PENGERTIAN PEMILU



Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun

2008:

Pemilihan Umum adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUDNRI
Tahun 1945.

PENGERTIAN PEMILU



Pasal 1 angka 2 UU No.10

Tahun 2008:

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD adalah Pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan
UUDNRI Tahun 1945.



Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun

2003:

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.



Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun

2003:

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden.



• ASAS-ASAS PEMILU UDHR

1. BERKALA (TERATUR)

2. JUJUR

3. KEBERSAMAAN

4. BEBAS

5. RAHASIA



ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM 

UU No. 10 Tahun 2008

1. LANGSUNG

2. UMUM

3. BEBAS

4. RAHASIA

5. JUJUR

6. ADIL



Langsung: rakyat sebagai pemilih
mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Umum: menjamin kesempatan yang
berlaku menyeluruh bagi semua warga
negara, tanpa diskriminasi berdasarkan
suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan
status sosial.

Bebas: Setiap warga negara yang berhak
memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapa
pun.



 Rahasia: pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh
pihak mana pun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak
dapat diketahui oleh orang lain.

 Jujur: Dalam penyelenggaraan pemilu,
penyelenggara pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu, pengawas
pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta
semua pihak yang terkait harus bersikap
dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

 Adil: Setiap pemilih dan peserta pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta
bebas dari kecurangan pihak manapun.



SISTEM PEMILIHAN UMUM

1. SISTEM ORGANIS

2. SISTEM MEKANIS

– SISTEM DISTRIK

– SISTEM PROPORSIONAL



SISTEM ORGANIS:

• Rakyat dipandang sebagai sejumlah individu 

yang hidup bersama dalam berbagai 

persekutuan hidup (genealogi, territorial, 

fungsional, lapisan sosial, lembaga sosial).

• Persekutuan hidup inilah yang mengendalikan 

hak pilih (hak untuk mengutus wakil) ke lembaga 

perwakilan rakyat.

• UU yang dibuat lembaga perwakilan baru 

berlaku jika rakyat setuju lewat referendum.



CONTOH:

Negara X menggunakan pemilu sistem 

organis, jumlah anggota lembaga perwakilan 

rakyat sebanyak 100 orang, dengan rincian 

perwakilan sebagai berikut:

1. Nelayan : 20 orang

2. Petani : 15 orang

3. Industri            : 10 orang

4. Tentara : 15 orang

5. Cendekiawan  : 10 orang

6. Daerah : 20 orang

7. Etnis : 10 orang.



SISTEM PEMILIHAN MEKANIS:

• Rakyat sebagai massa individu yang sama, 

mereka inilah sebagai pengendali hak pilih aktif , 

setiap individu memiliki satu suara dalam setiap 

pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.

• Partai politik/organisasi politik mengorganisir 

pemilih, lembaga perwakilan yang terbentuk 

merupakan lembaga perwakilan rakyat 

(kepentingan rakyat seluruhnya).



SISTEM DISTRIK (MAYORITAS/SINGLE 

MEMBER CONSTITUENCY):

• Sistem pemilihan dimana wilayah Negara 

dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang 

jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang 

tersedia di parlemen, setiap distrik 

pemilihan hanya memilih satu orang wakil 

yakni yang memperoleh suara terbanyak.



CONTOH:

Negara Z menggunakan sistem distrik, 
jumlah anggota lembaga perwakilan 
sebanyak 50 orang.

Distrik pemilihan 1, terdapat 5 calon wakil:

A memperoleh 2.100 suara.  wakil terpilih    

B memperoleh 2.000 suara.

C memperoleh 2.000 suara.

D memperoleh 2.000 suara.

E memperoleh 1.900 suara.



KEBAIKAN SISTEM DISTRIK:

1. Hubungan pemilih dengan wakil dekat.

2. Mendorong penyatuan partai politik.

3. Penyelenggaraan sederhana.

KELEMAHAN SISTEM DISTRIK:

1. Banyak suara terbuang(hilang).

2. Menyulitkan partai-partai kecil.



SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL 

(PERWAKILAN BERIMBANG/MULTI MEMBER 

CONSTITUENCY):

• Sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di 
parlemen diperebutkan oleh partai politik 
peserta pemilu sesuai perimbangan perolehan 
suara dalam pemilu yang bersangkutan.

• Untuk itu ditentukan suatu bilangan 
perimbangan, misalnya 1 : 400.000, artinya 
400.000 pemilih diwakili satu orang wakil di 
parlemen.



• Negara dianggap sebagai satu daerah 

pemilihan, setiap suara dihitung artinya suara 

yang diperoleh dari daerah suatu daerah dapat 

digabung dengan daerah lain, demikian pula 

untuk sisa suara.

• Lazimnya karena luasnya wilayah negara dan 

banyaknya penduduk, maka dalam sistem 

proporsional sering dibentuk daerah pemilihan 

dengan mempertimbangkan jumlah penduduk 

dan faktor lainnya.



CONTOH:

Negara Q menggunakan sistem pemilihan 
proporsional, dengan jumlah kursi parlemen 
sebanyak 40 orang, kursi sebanyak itu dibagi 
dalam 5 daerah pemilihan. Rinciannya :

1. Daerah pemilihan A = 10 kursi, 

2. Daerah pemilihan B = 8 kursi, 

3. Daerah pemilihan C = 12 kursi, 

4. Daerah pemilihan D = 4 kursi,

5. Daerah pemilihan E = 6 kursi.



KEBAIKAN SISTEM PROPORSIONAL:

1. Sedikit suara hilang.

2. Partai kecil memungkinkan dapat 
mempunyai wakil.

KELEMAHAN SISTIM PROPORSIONAL:

1. Memudahkan timbul partai baru.

2. Wakil lebih terikat kepada partai.

3. Banyaknya partai politik mempersulit 
adanya pemerintahan yang stabil.



Sekilas UURI No. 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

1. Asas : LUBER JURDIL.

2. Tujuan : memilih anggota DPR, DPD,                   
DPRD.

3. Peserta : partai politik, perseorangan.

4. Sistem : - proporsional terbuka.

- distrik berwakil banyak.

5. Penyelenggara : Komisi Pemilihan Umum           
(KPU).

6. Pengawasan : Badan Pengawas Pemi-
lihan Umum (Bawaslu).



Jumlah Kursi

DPR : 560

DPRD Propinsi : 35  100

DPRD Kab/Kota : 20  50

DPD : 4 setiap Propinsi

Penetapan Perolehan Kursi

DPR : KPU

DPRD Propinsi : KPUD Propinsi

DPRD Kab/Kota : KPUD Kab/Kota.

DPD : KPU



SISTEM 

PARLEMEN



Istilah

Dlm bahasa Perancis, kata “parliament”
itu berasal dari kata “le parle”, dalam
bahasa Inggris berarti “to speak”.

Jadi tujuan dibentuk parlemen adalah
untuk menyuarakan aspirasi publik
(fungsi kontrol).

Fungsi ini sejalan dgn konstitusionalisme
yaitu pembagian dan pembatasan
kekuasaan. Cara untuk membatasi
kekuasaan agar tidak sewenang-
wenang adalah dengan melakukan
kontrol antar kekuasaan.



SISTEM MAJELIS PADA UMUMNYA

Bi kameralisme yaitu badan legislatif
terbagi dalam dua kamar.

Unikameralisme yaitu badan legislatif
hanya terdiri dari satu kamar.

Di banyak negara federal menganut
bi kameralisme (India, AS, Uni Soviet,
RIS). Bagi negara kesatuan yang
menggunakan sistem bikameralisme
biasanya didorong oleh pertimbangan
bahwa satu kamar dapat mengimbangi
dan membatasi kekuasaan dari kamar
yang lain (Miriam Budiardjo).



Dua pertiga negara dunia menganut

Unikameral.

Menurut survei International Parliamentary

Union (IPU):

 122 negara yg menganut unikameral

sebagian besar negara kesatuan.

 62 negara yg menganut bikameral

sebagian besar adalah negara federal.



Bagir Manan tidak sependapat dengan
pandangan yang mengatakan bahwa
sistem majelis 2 kamar (bikameralisme)
atau 1 kamar (unikameralisme) terkait dg
bentuk negara, bentuk pemerintahan atau
sistem pemerintahan tertentu.

Setiap negara memiliki pertimbangan
sendiri dlm menentukan sistem majelis
yang akan digunakan. Ada negara yang
menggunakan sistem bikameral karena
faktor kesejarahannya, misalnya Inggris.



• Di Inggris sistem dua kamar 

dijalankan agar tetap dapat 

memelihara kehadiran kaum 

bangsawan di samping rakyat pada 

umumnya.

• Sistem bikameral di Inggris tidak 

terlepas dari proses demokratisasi 

badan perwakilan.



• Semula badan perwakilan di Inggris 
hanya terdiri dari kaum bangsawan atau 
yang mewakili kelompok agama dan 
institusi tertentu. Seiring dengan tuntutan 
demokratisasi dan tumbuhnya kelas 
sosial baru (kaum menengah), dituntut 
adanya perwakilan dalam majelis yang 
mewakili rakyat umum. 

• Kemudian terwujud Majelis Rendah 
(House of Commons) di samping Majelis 
Tinggi (House of Lords).



Dari segi kesejarahan sistem 2 kamar di AS 
mrpk hasil kompromi antara negara bagian yg 
berpenduduk banyak dg negara bagian yg 
berpenduduk sedikit.

House of Representatives (semacam DPR) 
mewakili seluruh rakyat. Setiap negara bagian 
diwakili sesuai dengan jumlah penduduk. 

Senate (Senat) mewakili negara bagian. Setiap 
negara bagian diwakili dua orang senator 
tanpa membedakan negara bagian yang 
berpenduduk sedikit (Alaska atau Nevada) dg 
negara bagian yg berpenduduk banyak (New 
York atau California).



Sistem dua kamar tidak terlepas
dari gagasan Montesquieu dalam
rangka menciptakan sistem
checks and balances.

Selain itu digunakannya sistem
dua kamar juga dipengaruhi oleh
perbedaan tujuan negara.



Aspek Kesejarahan

• Keberadaan lembaga MPR dan DPR dalam

UUD 1945 (asli) tidak dapat diketahui secara

pasti mengapa menjadi kelembagaan yang

terpisah. Semula ada yang mengkaitkan dengan

Soviet Tertinggi di Uni Soviet (Union of Soviet

Socialist Republics).

• Soviet Tertinggi (sebagai parlemen) terdiri dari

Soviet Uni dan Soviet Kebangsaan yang tidak

terpisah satu sama lain. Soviet Tertinggi adalah

sistem perwakilan dua kamar, bukan badan-

badan yang terpisah seperti MPR dan DPR.



Ada pula yang mengkaitkan sistem majelis
menurut UUD 1945 (pra amandemen) di
Indonesia dgn RRC yang bernama (National
People’s Congress atau Kongres Rakyat
Nasional). Rujukan ini tidak sepenuhnya
tepat karena konstitusi RRC dibentuk
setelah Indonesia merdeka yaitu tahun
1949.

Kongres Rakyat Nasional merupakan
lembaga legislatif satu kamar dengan
wewenang luas, yaitu mengubah UUD,
mengawasi pelaksanaan UUD, menetapkan
dan mengubah UU, memilih Presiden dan
Wakil Presiden, menyetujui Perdana
Menteri yang dicalonkan Presiden.



Jika dicari kesamaannya dgn MPR
berdasarkan UUD 1945 (pra
amandemen) keduanya sama-sama
lembaga tertinggi dgn kewenangan
mengubah UUD, memilih Presiden
dan Wakil Presiden.

Perbedaannya di Kongres Rakyat
Nasional tidak ada lagi kelembagaan
lain, seperti DPR yang ada di MPR.



Moh. Yamin

Merujuk pandangan Yamin dalam sidang BPUPKI 
pertama kali yang menyebut perkataan “majelis”, 
dan dalam Pidato tanggal 29 Mei 1945 Yamin 
mengatakan:

“Pusat parlemen Balai Perwakilan yang terbagi 
atas Majelis dan Balai Perwakilan Rakyat”.

Dalam Pidato 11 Juli 1945 Yamin mengemukakan 
kembali bahwa:

“Kemudian di hadapan Kepala Negara dan Wakil
Kepala Negara itu adalah Majelis Permusya-
waratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu
yang menjadi kekuasaan setinggi-tingginya di
dalam republik.



Lanjutan …..

Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan
oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki tidak
saja oleh wakil-wakil daerah-daerah Indonesia
tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan
atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih
dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan
suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan juga
meliputi segala anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. Kepada Majelis Presiden bertanggung
jawab. Jadi ada dua syaratnya , yaitu wakil
daerah dan wakil golongan langsung dari pada
rakyat Indonesia.

Selanjutnya disebutkan pula oleh Yamin bahwa 
”Demikian pula dalam Majelis duduk wakil 
golongan-golongan rakyat”. 



Tan Malaka

Jika ditelusuri nama Majelis Permusya-
waratan Rakyat yang disebut oleh Yamin,
tidak asli pemikirannya, karena jauh
sebelumnya Tan Malaka (Menuju
Indonesia Merdeka, Komunitas Bambu,
Jakarta, 2000, hlm. 57 dari judul asli Naar
de Republiek Indonesie, 1924) telah
menyebut nama Majelis Permusyawaratan
Nasional atau Majelis Permusyawaratan
Nasional Indonesia.



Lanjutan …..

Nama ini diilhami oleh badan serupa di
Prancis yaitu Majelis Nasional (Assemblee
National) yang dibentuk sekaligus sebagai
penggerak Revolusi Prancis. Jadi Majelis
Permusyawaratan Nasional yang
ditawarkan oleh Tan Malaka sebagai
“badan revolusi” yang mewakili seluruh
rakyat, bukan lembaga perwakilan seperti
yang dimaksud dalam UUD 1945. Dalam
perkembangan Majelis Nasional Prancis
menjadi lembaga perwakilan rakyat di
samping Senat dalam sistem perwakilan
dua kamar.



Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil

Perancang UUD melaporkan kepada

Panitia Perancang UUD konsep UUD.

Dalam konsep tersebut dipergunakan

nama “Badan Permusyawartan Rakyat”

yang susunan dan isinya sama dengan

usul Yamin. Parada Harahap

mengusulkan kata “badan” diganti

dengan “majelis” sehingga menjadi

Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti

yang disampaikan Yamin tanggal 11 Juli

1945.



Majelis ini mempunyai wewenang menetapkan
UUD, menetapkan haluan negara, dan memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu,
Presiden berada di bawah MPR, menjalankan
haluan negara yang ditetapkan oleh MPR.
Presiden menurut Soepomo tidak boleh
mempunyai politik sendiri, tetapi mesti
menjalankan haluan negara yang ditetapkan,
diperintahkan oleh MPR. Majelis ini
beranggotakan anggota DPR yang dipilih
mewakili rakyat ditambah utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan,
khususnya, golongan ekonomi, yang sistem
rekruitmennya tidak sama dengan sistem
rekruitmen untuk anggota DPR (Pasal 2 ayat (1)
UUD 1945).



Jika MPR ditentukan sebagai lembaga tertinggi
yang membawahi semua lembaga tinggi negara
lainnya, maka DPR ditentukan sederajat (neben)
dengan kedudukan Presiden sebagai
penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR.
Meskipun ia bersifat „nebengeordnet‟ terhadap
Presiden, kedudukan DPR itu sangat kuat, tidak
dapat dibubarkan oleh Presiden – meskipun
sebaliknya sebagai konsekuensi sistem
presidentil (quasi) juga tidak dapat menjatuhkan
Presiden -- dan dapat senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan Presiden. Bahkan seperti
disebut dalam Penjelasan UUD 1945, jika
Presiden dianggap sungguh melanggar haluan
negara yang ditetapkan dalam UUD atau oleh
MPR, maka DPR dapat mengundang
persidangan istimewa MPR untuk meminta
pertanggungjawaban Presiden.



• Mengapa dalam rumusan aslinya ini dinyatakan 

bahwa yang mengundang itu adalah DPR, 

karena DPR-lah yang sebenarnya dianggap aktif 

dalam meminta pertanggungjawaban itu. MPR 

mrpk organ atau forum majelis yg meskipun 

tertinggi tidak bersifat rutin. Kecuali untuk 

memutuskan hal-hal yg disebut sbg kewenang-

an berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUD 1945, 

yaitu menetapkan UUD dan GBHN, Pasal 6 ayat 

(2) dan Pasal 7 berkenaan dengan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 37 

UUD 1945 mengenai perubahan UUD, Majelis 

ini hanya bersidang jika ada inisiatif dari pihak 

lain, dlm hal ini adalah atas permintaan DPR.



Sebagian besar anggota MPR itu adalah juga
anggota DPR, maka MPR itu sendiri sebagai
lembaga berkaitan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat. Bahkan karena keanggotaannya yang
bersifat „overlapping‟ itu, maka kedua lembaga
ini tidak dapat disebut dua kamar seperti yang
pada umumnya dipahami dalam sistem
parlemen dua kamar (bikameral).

Dalam UUDS 1950, organ MPR itu ditiadakan.
Sebagai gantinya, khusus untuk menjalankan
fungsi pembuatan UUD dibentuk lembaga
Konstituante yang pisahkan dari fungsi legislatif
untuk membuat undang-undang yang biasa.
Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
diatur dalam Bab II, Pasal 56 sampai dengan
Pasal 77, sedangkan Konstituante diatur dalam
Bab V Pasal 134 sampai dengan Pasal 139.



Struktur parlemen Indonesia menjadi resmi
bersifat bikameral hanya terjadi ketika Indonesia
menerima ide pembentukan negara serikat di
bawah Konstitusi RIS Tahun 1949. Dalam
Konstitusi RIS, selain Dewan Perwakilan Rakyat
yang diatur dalam Bab III Pasal 98 sampai
dengan Pasal 121, juga ditentukan ada Senat
yang diatur dalam Bab II Pasal 80 sampai
dengan Pasal 97. Setiap senat mewakili daerah-
daerah bagian, dan setiap daerah bagian
mempunyai dua anggota dalam Senat (Pasal 80
ayat 1 dan 2).



Anggota Senat ditunjuk oleh Pemerintah daerah-
daerah bagian dari daftar yang disampaikan
oleh masing-masing perwakilan rakyat dan yang
memuat 3 calon untuk tiap-tiap kursi.

Apabila dibutuhkan calon untuk dua kursi, maka
Pemerintah bersangkutan bebas untuk
menggunakan sebagai satu, daftar-daftar yang
disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk
pilihan kembar itu (Pasal 81 ayat 1 dan 2).

Mengenai tugas dan wewenang Senat dan DPR
ini diatur dalam Bab IV tentang Pemerintahan,
terutama dalam Bagian 1 tentang Ketentuan
Umum dan Bagian II tentang Perundang-
Undangan.



Dari berbagai pernyataan dalam sidang BPUPKI-
PPKI dan Panitia Perancang UUD (Panitia Kecil)
tidak dijumpai alasan mendasar mengapa ada
MPR dan DPR yang terpisah tetapi bukan
merupakan sistem dua kamar, karena
keanggotaan MPR adalah anggota DPR. Dari
segi keanggotaan dapat diketahui pembahasan
tentang perluasan anggota MPR dengan utusan
daerah dan golongan. Perluasan ini dimaksudkan
agar keanggotaan MPR tidak hanya dari unsur
politik (DPR) tetapi juga unsur-unsur fungsional
(golongan) dan daerah. Dengan tujuan agar
kepentingan golongan dan daerah ikut
dibicarakan dalam sidang-sidang MPR. Dalam
penjelasan UUD 45 disebutkan “supaya seluruh
rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan
mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis
akan betul-betul dapat dianggap sebagai
penjelmaan rakyat”.



Utusan Daerah

• Dalam praktik di masa Orba, Gubernur
adalah ex officio utusan daerah anggota
MPR, di samping Panglima Komando,
Pejabat di daerah (misal Rektor). Esensi
utusan daerah dalam rangka mewakili
kepentingan daerah menjadi kabur. Apalagi
dalam sistem perwakilan di MPR keberadaan
utusan daerah tidak menjadi fraksi tersendiri
karena bergabung dalam fraksi yang ada di
parlemen yaitu bernaung di bawah fraksi
Golongan Karya.



• Anomali lembaga perwakilan dalam UUD 1945
terdapat pula dalam pengangkatan anggota
DPR dari unsur ABRI (TNI-Polri). DPR adalah
lembaga perwakilan politik yang dipilih bukan
perwakilan golongan. Hal ini dapat terjadi
karena pengaturan susunan dan kedudukan
serta cara pengisian keanggotaan DPR
dilakukan dengan UU. Pembentukan UU sangat
tergantung pada pergulatan kepentingan yang
terjadi di DPR. Jika komposisi keanggotaan
MPR-DPR yang ada sudah seperti itu maka
dalam pembahasan UU terkait dengannya akan
semakin memperkuat posisi unsur-unsur yang
diangkat tanpa memperhatikan esensi
demokratisasi.



Pertimbangan  menuju ke sistem dua kamar:

• Mengikuti pandangan Montesquieu bahwa
sistem dua kamar merupakan mekanisme
checks and balances antar kamar dalam
satu badan perwakilan.

• Menyederhanakan sistem badan
perwakilan. Hanya ada satu badan
perwakilan pusat yang terdiri dari dua unsur
yang langsung mewakili seluruh rakyat dan
unsur mewakili daerah. Tidak diperlukan
lagi utusan golongan. Kepentingan
golongan diwakili dan disalurkan melalui
unsur yang langsung mewakili seluruh
rakyat.



• Menempatkan wakil daerah menjadi
bagian dari pelaksanaan fungsi parlemen
(membentuk UU, mengawasi pemerintah,
menetapkan APBN). Dengan demikian
segala kepentingan daerah terintegrasi
dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam
kegiatan parlemen. Hal ini merupakan
salah satu faktor untuk menguatkan
persatuan, dan menghindari disintegrasi.

• Mendorong produktifitas karena segala
tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh
seluruh unsur kamar tidak perlu
menunggu atau bergantung pada satu
badan.



Sistem Bikameral

Wujud institusional dari lembaga perwakilan
atau parlemen suatu negara yang terdiri atas
dua kamar (majelis).

Majelis yang berdasarkan jumlah penduduk
secara generik disebut Majelis Pertama atau
Majelis Rendah atau House of Representatives.

Kecuali di Belanda sebutan untuk majelis
pertama (eerste kamer) adalah Majelis Tinggi
dan majelis kedua (tweede kamer) adalah
Majelis Rendah.



Majelis yang diangkat atas dasar bukan
jumlah penduduk disebut majelis
kedua atau Majelis Tinggi. Di
sebagian besar negara disebut
Senate (Senat, senata, senato,
senado) atau House of Lords
(Inggris), Dewan Negara (Malaysia),
National Council (Afsel), Bundesrat
(Jerman), Rajya Sabha (India),
Sanggi-In (Jepang).



Majelis Tinggi

Pengisian Majelis Tinggi:

1. Turun temurun (Inggris)

2. Ditunjuk (Kanada, Inggris)

3. Dipilih (India, AS, Filipina)

Majelis Tinggi Inggris (House of Lords) satu-
satunya majelis tinggi yang sebagian
anggotanya diisi secara turun temurun, dan
ada yang ditunjuk berdasarkan jasa yang luar
biasa kepada masyarakat (Ny.Churchill).

Pengisian majelis tinggi sebagian didasarskan
pada prinsip fungsional untuk menggambarkan
representasi seluruh golongan kepentingan
dan tokoh-tokoh yang punya keahlian tertentu.



CARA PENGISIAN CONTOH NEGARA

Dipilih langsung AS, Jepang, Australia, 

Swiss, Indonesia

Dipilih tidak langsung Afrika Selatan, 

Pakistan, Perancis

Sebagian dipilih langsung, 

sebagian tidak dipilang

Italia, Venezuela

Sebagian dipilih, sebagian 

diangkat

Malaysia, India

Semua diangkat Inggris, Canada, Thailand

Masa keanggotaan bervariasi ada yg sama dg Majelis Rendah, ada yg lebih
lama di AS (6 tahun) dan Prancis (9 tahun), ada yg seumur hidup (Inggris).

Cara Pengisian



LATAR BELAKANG HISTORIS

Sistem parlemen bikameral dimulai di

Inggris pada abad ke-14 yang kemudian

diikuti oleh negara-negara daratan Eropa

dan Amerika.Lahirnya sistem bikameral di

negara-negara ini dilatarbelakangi oleh

sejarah dan tradisi yang panjang.

Sedangkan untuk negara lainnya

penggunaan sistem bikameral karena

pembentuk konstitusi menghendaki

digunakannya sistem tersebut.



DASAR PERTIMBANGAN

1. Representation

Perlu adanya perwakilan yang lebih luas tidak
hanya didasarkan pada jumlah penduduk,
tetapi keterwakilan wilayah. Oleh karena itu
selalu dihubungkan keberadaan Majelis
Rendah mewakili penduduk (popular) dan
Majelis Tinggi mewakili teritorial, tetapi ada
sebagian yang menerapkan perwakilan suku,
kelompok sosial, agama, keturunan, kelompok
minoritas.

2. Redundancy

Perlu pembahasan berlapis terhadap
keputusan politik yang penting.



Kewenangan

Tidak selamanya kewenangan majelis tinggi
sama dengan majelis rendah. Di AS
kewenangan Senate lebih besar dari House of
Representatives, misalnya pengajuan UU,
memberi persetujuan pengangkatan jabatan
strategis. Oleh karena itu jabatan Senator
sebagai lompatan untuk menjadi Presiden.

Di Inggris House of Lords memiliki kewenangan
terbatas misalnya dapat menangguhkan RUU
yang tidak disetujui, tetapi tidak memiliki
kewenangan menjatuhkan eksekutif.



DPR merupakan lembaga perwakilan

bersadasarkan aspirasi dan paham politik

rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

DPD merupakan lembaga penyalur

keanekaragaman aspirasi daerah/wilayah,

yang mengakomodasi prinisp perwakilan

wilayah/daerah.



DPD DPR

Anggota DPD dipilih melalui 

Pemilu yang pesertanya 

perseorangan

Anggota DPR dipilih 

melalui Pemilu yang 

pesertanya adalah partai-

partai politik

Terdiri atas 4 orang per 

provinsi yang sekaligus 

sebagai daerah pemilihan 

Jumlah anggota DPR untuk 

setiap provinsi ditetapkan 

berdasarkan jumlah 

penduduk dengan 

memperhatikan 

perimbangan yang wajar

Melalui Pemilu 2009 terpilih 

132 orang dari 33 provinsi. 

Melalui Pemilu 2009 terpilih 

560 anggota



Gagasan pembentukan DPD:

Memberikan peran yang besar kepada
daerah dalam pengambilan keputusan
politik untuk masalah yang berkaitan
dengan kepentingan daerah. Pengalaman
masa lalu dengan pemerintahan yang
sentralistik tidak mampu mengakomodasi
kepentingan daerah sehingga berakibat
ketimpangan yang sangat tinggi antara
pusat dan daerah. Keberadaan utusan
daerah yang diangkat dari Kepala Daerah
tidak memadai.



Tujuan:

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam
wadah NKRI dan memperteguh persatuan
kebangsaan seluruh daerah.

2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi
aspirasi dan kepentingan daerah-daerah
dalam perumusan kebijakan nasional
berkaitan dengan negara dan daerah-daerah.

3. Mendorong percepatan demokrasi,
pembangunan dan kemajuan daerah secara
serasi dan seimbang.



Pengaturan dalam Konstitusi

Fungsi DPD terkait dg sistem checks and balances,
yaitu fungsi kelembagaan legislatif yang saling
memberikan kontrol dan keseimbangan dlm
rangka menjaga tirani (kesewenang-wenangan)
masing-masing lembaga.

DPD memiliki fungsi terbatas dalam bidang
legislasi, anggaran, pengawasan dan
pertimbangan.

Sistem perwakilan yg dianut Indonesia merupakan
sistem yg khas, karena dibentuk sebagai
perwujudan kebutuhan, kepentingan serta
tantangan bangsa dan negara Indonesia.



FUNGSI DPD (Pasal 22D)

1. Dapat mengajukan kepada DPR

rancangan undang-undang yg berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah.



2. Ikut membahas RUU yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat 

dan daerah; pembentukan, pemekaran, 

dan penggabungan daerah; pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas RUU 

APBN dan RUU dengan pajak, 

pendidikan, dan agama.



3. Dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai: 

otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan  pusat  dan daerah, 

penggelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan  

dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti.



Soft Bicameralism

Posisi DPD dalam struktur parlemen

Indonesia lemah karena:

(1) kewenangannya terbatas, tidak

mempunyai hak veto sebagai

manifestasi checks and balances.

(2) tidak diberi kewenangan legislatif,

hanya memberikan saran atau

pertimbangan tanpa ada kewenangan

memutus.



DPD Paska Putusan MK  27-3-2013

Mengembalikan 3 kewenangan DPD dalam

bidang legeslasi:

1. Mengusulkan RUU.

2. Turut membahas RUU.

3. Menyusun Program Legeslasi

Nasional.(Hasil uji materi Putusan MK

atas gugatan DPD terhadap sejumlah

pasal dalam UU No. 27 Tahun 2009).



Kedudukan DPR

Diatur dlm Bab VII UUD 1945 amandemen

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 19:

(1) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan 

umum. 

(2) Susunan DPR diatur dengan undang-

undang. 

(3) DPR bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 



Pasal 20

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.

(2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama,
RUU itu tidak boleh diajukan lagi dlm
persidangan DPR masa itu.

(4) Presiden mengesahkan RUU yang telah
disetujui bersama untuk menjadi UU.

(5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut
disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan
wajib diundangkan.



Pasal 21

Anggota DPR berhak mengajukan usul
RUU.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan
Perppu.

(2) Perppu itu harus mendapat persetujuan
DPR dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka
Perppu itu harus dicabut.



KEKUASAAN

KEHAKIMAN



Lembaga Yudikatif

• Pengertian.

• Macam.

• Sifat.

• Kewenangan.

• Judicial Review.

• Lembaga Yudikatif di Indonesia.

MA

MK

 Komisi Yudisial.
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Pengertian

• Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang

memegang kekuasaan kehakiman.

Lembaga yudikatif di samping

melakukan fungsi peradilan, juga

berfungsi melaksanakan checks and

balances terhadap pemerintahan.

• Dalam kaitannya dengan Trias Politica,

sering disebut dengan rule adjudication

function (kekuasaan mengadili

pelanggaran peraturan).



Common Law dan Civil Law

 Sistem common Law didasarkan atas

precedent, yaitu keputusan-keputusan

para hakim yang terdahulu mengikat

hakim-hakim berikutnya dalam perkara

yang serupa.

Dalam Sistem Civil Law, Undang-Undang

dan peraturan-peraturan (kodifikasi)

menjadi pedoman bagi hakim dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan, di

samping yurisprudensi.
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Macam

• Ala Amerika Serikat

– Mahkamah Agung.

• Ala Austria (Model Kelsenian)

– Disamping ada Mahkamah Agung, ada 

Mahkamah Konstitusi.
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Sifat Lembaga Yudikatif

Bersifat independen:

sifat ini merupakan salah satu ciri 

dari negara hukum.

Di negara-negara demokratis:

badan yudikatif bersifat mandiri, 

artinya dia dapat menjaga jarak 

dengan penguasa (eksekutif).
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Sifat Kekuasaan Yudikatif

• Kekuasaan kehakiman

yg independen dan imparsial adalah ciri
utama negara hukum.

• BANGALORE PRINCIPLES

– Prinsip independen (independence principle);

–Prinsip ketidakberpihakan (impartiality 
principle);

– Integritas (integrity principle);

– Kepantasan (propriety principle);

–Kesetaraan (equality principle); dan

– Kecakapan dan keseksamaan (competence 
and diligence principle).
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Kewenangan Lembaga Yudikatif

Sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman.

Melakukan fungsi checks and 

balances (fungsi kontrol).
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Hak Menguji

• Formal (formele toetsingsrecht)

Menguji apakah suatu produk perundangan
telah dibuat secara sah.

 Apakah kekuasaan/organ yang membuat
suatu peraturan perundangan berwenang.

• Material (materiele toetsingsrecht)

 Apakah isi peraturan perundangan itu tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi.
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Judicial Review di Indonesia

MK berwenang menguji konstitusionalitas

Undang-Undang terhadap UUD.

MA berwenang menguji peraturan di

bawah undang-undang terhadap UU.
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JUDICIAL REVIEW MA

PERATURAN DI BAWAH 
UU

TERHADAP UU & 
PERATURAN DI ATASNYA

180 HARI

MA



JUDICIAL REVIEW MK

UU

TERHADAP 

UUD NEGARA RI TAHUN 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI

JUDICIAL 

REVIEW MK



Lembaga Yudikatif di Indonesia

• Mahkamah Agung (MA)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Bagaimana dengan Komisi Yudisial?
• Lihat BAB IX UUD Negara RI Tahun 1945.

• Lihat Putusan MK tentang UU KY

– Putusan PUU 005/2006.

– KY adalah supporting organ, MA main organ.
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Mahkamah Agung

A. Independensi MA (dijamin dlm UUD)

Prinsip independensi peradilan merupakan

salah satu prinsip penting dalam negara

demokrasi. Dalam instrumen hukum

internasional, asas ini dapat dilihat,

misalnya di: Universal Declaration of

Human Right (article 10), dan Universal

Declaration on the Independence of Justice,

Montreal.
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B. Hubungan MA dengan Lembaga 

Negara Lainnya

Kedudukan MA sederajat dengan lembaga-

lembaga negara lainnya. MA merupakan

muara dari badan-badan peradilan yang ada

di Indonesia. MA juga merupakan badan

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang

merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD Neg RI

Tahun 1945).
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C. Fungsi Mahkamah Agung (MA)
 Mengadili,

 Judicial Review,

 Pengaturan,

 Pengawasan dan Pembinaan,

 Pertimbangan dan Nasihat Hukum, dan

 Administratif.
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Fungsi mengadili.
Fungsi ini memiliki kelemahan-kelemahan:

1. Putusan yang berbeda untuk kasus yang sama 
(menimbulkan ketidakpastian hukum);

2. Putusan yang kurang berkualitas;

3. Putusan yang dipalsukan;

4. Tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi; dan

5. Lamanya proses berperkara di MA.

Fungsi Judicial Review
Fungsi ini diamanatkan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945.

- Pasal 31-31A UU No. 5 Tahun 2004.

- PMARI No.1 Tahun 2004 ttg Hak Uji Materiil.
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Fungsi Pengaturan

MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

terdapat hal-hal yang dibelum cukup diatur dalam

Undang-Undang. Perwujudan dari fungsi ini yaitu dengan

penerbitan Peraturan MARI.

Fungsi Pengawasan
– Fungsi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu: 

– Pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris.

– Pengawasan terhadap proses peradilan.
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Fungsi Pertimbangan & Nasihat Hukum

MA memiliki fungsi untuk memberi nasihat

hukum kepada Presiden dalam menerima dan

menolak grasi (Pasal 14 UUD Negara RI Tahun

1945).

Fungsi Administrasi

MA melaksanakan fungsi untuk mengelola hal-

hal yang berhubungan dengan pengelolaan

sumber daya manusia, pengelolaan organisasi,

dan masalah keuangan (finansial).
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Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap 

putusan pengadilan di bawahnya.

2. Menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah UU terhadap UU.

3. Kewenangan lainnya yang diberikan UU.

4. Melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan di bawahnya.



Mahkamah Konstitusi (MK)

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Merupakan lembaga negara yang

melakukan kekuasaan kehakiman yang

merdeka dlm rangka menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Kedudukan MK sederajat dgn

lembaga-lembaga negara lainnya.

B. Pengawal konstitusi
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B. Kemandirian MK:

MK mrpk sebuah lembaga yang independen.

Hal ini telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 UU No. 24

Tahun 2003.

C. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD,

Memutus sengketa kewenangan antarlembaga 
Negara,

Memutus pembubaran partai politik,

Memutus perselisihan hasil pemilu,

Memutus dugaan pelanggaran Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.
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 Pengujian UU terhadap UUD:

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-
undang dimungkinkan dapat dilakukan secara
formal dan materiil. Pengujian secara formal
terkait dengan prosedur, sedangkan pengujian
secara materiil memeriksa apakah muatan
undang-undang tadi dianggap bertentangan
dengan UUD Neg RI Tahun 1945.

 Memutus sengketa kewenangan antar-

lembaga negara:

Kompetensi MK, sengketa kewenangan, bukan 
sengketa yang lain.
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 Memutus Pembubaran Partai Politik:

 Di dalam UUD Neg RI Tahun 1945 tidak 
dirumuskan syarat atau larangan apa yang 
mengakibatkan partai politik dibubarkan.

 Alasan pembubaran secara implisit ditemukan 
dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 24 Tahun 
2003: ideologi, asas, tujuan, program, dan 
kegiatan partai politik dianggap bertentangan 
dengan UUD Neg RI Tahun 1945.
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 Memutus Perselisihan Hasil Pemilu:

 Perkara yang dapat dimohonkan: kesalahan 
hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU 
(KPU Prov/Kab/Kota utk Pilkada).

 Yang dapat menjadi pihak: 

a. Perseorangan WNI calon anggota DPD,

b. Pasangan calon presiden dan wakil 
presiden peserta Pemilu, 

c. Partai politik peserta pemilihan umum,

d. Pasangan calon Kepala Daerah.

3/10/2015 251



 Memutus Dugaan Pelanggaran
Presiden dan/atau Wakil Presiden:

– Rasio: Impeachment thd presiden tak semata-
mata hanya berdasarkan mekanisme politik,
tetapi juga menggunakan pertimbangan hukum.

– Pelanggaran hukum presiden yang dapat
diajukan ke MK:

pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi
syarat sebagai presiden dan/atau wakil
presiden.
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Komisi Yudisial

A. Sifat Komisi Yudisial
Komisi ini juga bersifat mandiri dan
independen. Komisi Yudisial diatur dalam
Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 dan
UU No. 22 Tahun 2004 jo UU No. 18 Tahun
2011.

B. Kewenangan Komisi Yudisial
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

kepada DPR.

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim.
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KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung

Hakim agung harus 
memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak 

tercela, adil, 
profesional, dan 

berpengalaman di 
bidang hukum 
[Pasal 24A (2)]

Calon hakim agung 
diusulkan oleh Komisi 
Yudisial kepada DPR 
untuk mendapat per-
setujuan dan ditetap-
kan sebagai hakim 

agung oleh Presiden 
[Pasal 24A (3)]

TUN

Militer

Agama

Umum

MA
Pasal 24A

Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];

2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];
3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 

[Pasal 14 (1)];
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mempunyai sembilan 
orang anggota hakim 

konstitusi yang 
ditetapkan oleh 

Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga 
orang oleh MA, tiga 

orang oleh DPR dan tiga 
orang oleh Presiden 

[Pasal 24C (3)]

Hakim konstitusi harus 
memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan 

yang menguasai 
konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta 
tidak merangkap sebagai 

pejabat negara
[Pasal 24C (5)]

KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi

MK
Pasal 24C

Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];

2.wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar [Pasal 24C (2)];
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KEKUASAAN KEHAKIMAN
Komisi Yudisial

KY
Pasal 24B

Anggota Komisi Yudisial 
harus mempunyai 
pengetahuan dan 

pengalaman di bidang 
hukum serta memiliki 

integritas dan 
kepribadian yang tidak 

tercela
[Pasal 24B (2)]

Anggota Komisi Yudisial 

diangkat dan 

diberhentikan oleh 

Presiden dengan 

persetujuan DPR

[Pasal 24B (3)]

Wewenang

1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];
2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];



Pasal 123 Konstitusi Kroasia

4

3

National Judicial Council berfungsi, 

mengangkat dan memberhentikan hakim dan 

memutuskan segala hal yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban kedisiplinannya. 

PERBANDINGAN KEWENANGAN 
KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA 



Judicial Commission of the Court of Justice berhak, 

memberikan persetujuan dan pengangkatan hakim agung; 

memberikan persetujuan tentang promosi, kenaikan gaji 

dan menghukum hakim agung.

Pasal 273 Konstitusi Thailand

6

5

PERBANDINGAN KEWENANGAN 
KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA



KEKUASAAN 

EKSEKUTIF
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Kekuasaan Eksekutif

Eksekutif adalah strata politik yang

berpusat pada pemerintah. Ia

bertugas mengarahkan urusan-

urusan negara, mengawasi

bagaimana kebijakan

dilaksanakan, mobilisasi

dukungan untuk mencapai

tujuannya, dan memimpin pada

masa krisis dan tataran serimonial
3/10/2015 261



PENGERTIAN

• Badan Eksekutif adalah badan yang

melaksanakan kebijakan-kebijakan dan

undang-undang yang telah ditentukan oleh

badan legislatif.

• Umumnya mempunyai anggota yang lebih kecil

daripada lembaga legislatif.

• TRIAS POLITICA:

– EXECUTIVE: rule application function

(melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh badan legislatif dan

melaksanakan undang-undang yang

dihasilkan badan legislatif).
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Wewenang Badan Eksekutif

• Diplomatik : melakukan hubungan LN.

• Administratif : melaksanakan UU.

• Militer : mengatur angkatan 

bersenjata.

• Policing : mengatur kepolisian.

• Yudikatif : memberi grasi, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi.

• Legislatif : merencanakan rancangan 

UU.
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Macam Badan Eksekutif

• Presidensial  Amerika Serikat

• Parlementer  Inggris

• Hybrid System  Perancis

• Collegial System  Swiss

• Monarki  Saudi Arabia, Kuwait, 

Brunei Darussalam
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SYSTEMS OF EXECUTIVE

States by their systems of government as of the end of 2005.

• BLUE - presidential republics, full presidential system.

• YELLOW - presidential republics, semi-presidential system.

• RED - republics and constitutional monarchies with parliamentary
systems.

• PURPLE - monarchies in which the monarch still exercises power.

• BROWN - single-party and military-ruled states

file:///C:/main/ntquery?method=4&dsname=Wikipedia+Images&dekey=Form+of+gov+2005.PNG&gwp=8


Collegial System

• Presiden dan wakil presiden dipilih dari

dan oleh tujuh orang anggota Dewan

Federal untuk masa jabatan bergantian

setiap tahun.

• Dewan Federal secara bersama-sama

memimpin negara dan pemerintahan

Swiss.
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Hybrid System

• A system with a separately elected President who
shares executive power with the Prime Minister.

• Sistem ini menggabungkan beberapa elemen sistem
pemerintahan presidensial dan parlementer.

• Peran kepala negara dijalankan oleh presiden,
sedangkan kepala pemerintahan dilakukan oleh
perdana menteri.

• Selaku kepala negara, presiden tidak hanya
menjalankan tugas-tugas seremonial yang simbolik.
Hal itu karena presiden dipilih dan bertanggung
jawab kepada rakyat secara langsung.

• Berbeda dengan kepala pemerintahan, yang selain
bertanggung jawab kepada presiden, pun
bertanggung jawab kepada parlemen.
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Sistem Presidensial

 Presiden diangkat dari suatu proses 

popular election.

 Presiden tak dapat dijatuhkan oleh 

parlemen (Fixed terms).

 Presiden adalah pelaksana tugas-tugas 

pemerintahan (kepala pemerintahan).
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Macam Sistem Presidensial 

Berdasarkan Partai

• Presidensial dalam Sistem 

Multi Partai

–Divided government

–Presiden sial (minority President )

• Presidensial dalam Sistem Dua 

Partai
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Sistem Presidensial

Berdasarkan Hubungan Legislatif-Eksekutif

• PRESIDENSIAL:

Effective Presidential System 

Terjadi check and balances.

• PRESIDEN SIAL:

Minority Presidential System

Kekuasaan eksekutif terlalu kecil, parlemen 
yang lebih berperan.

• PRESIDEN SIALAN:

Majority Presidential System

Kekuasaan eksekutif terlampau besar, 
sifatnya sewenang-wenang
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Sistem Parlementer

• Partai pemerintahan biasanya koalisi.

• Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, 

biasanya terpisah dari kepala negara.

• Perdana Menteri dapat dijatuhkan oleh 

parlemen, dengan adanya mosi tak percaya.

• Menteri-menteri biasanya diambil dari badan 

legislatif.
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Presiden/
Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat 

[Pasal 6A (1)]

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

Presiden/Wakil Presiden 

1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)];
2. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
3. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

[Pasal 11 (1)];
4. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)];
5. menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12);
6. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)];
7. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)];
8. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)];
9. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)];
10. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15);
11. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16);
12. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].

Calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden harus seorang 
warga negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan 

lain karena kehendaknya 
sendiri, tidak pernah 

mengkhianati negara, serta 
mampu secara rohani dan 

jasmani untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. 

[Pasal 6 (1)]
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KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dlm satu pasangan secara langsung oleh rakyat 

MPRKPU

2

diusulkan 
sebelum 
pemilu

[Pasal 6A (2)]

4
memperoleh 
jumlah suara 
>50% dalam 

pemilu dengan 
sedikitnya 20% di 
setiap Prov. yang 
tersebar di lebih 
dari 1/2 jml Prov.

[Pasal 6A (3)]

4a

dalam hal tidak ada 
pasangan calon terpilih, 

dua pasangan calon yang 
mendapat suara 

terbanyak 1 dan 2 dlm 
pemilu dipilih oleh rakyat 
secara langsung dan yg 

memperoleh suara 
terbanyak dilantik

[Pasal 6A (4)]

5

melantik
[Pasal 3 (2)]

sebelum 
memangku 

jabatan, 
bersumpah di 

hadapan
[Pasal 9 (1)]

Calon
Presiden 

dan

Wapres

Presiden/
Wapres

Parpol/ Gab. Parpol 
Peserta Pemilu

3

Pemilu 

1

Presiden dan 
Wakil Presiden 

dipilih dalam satu 
pasangan secara 
langsung oleh 

rakyat
[Pasal 6A ayat 

(1)]

RAKYAT
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KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPRMK MPR

Presiden 
dan/atau Wakil 
Presiden terus 

menjabat  

Presiden 
dan/atau Wakil 

Presiden 
diberhentikan  

Pasal 7A1

Pasal 7B (1)2Pasal 7B (2)3

Pasal 7B (3)4

Pasal 7B (4)5 Pasal 7B (5)6

Pasal 7B (6)

Pasal 7B (7)

7

8

Usul tidak 
diterima  

Usul
diterim

a

1. usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak 
lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)]; 

3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir 

dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)]; 
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan 

sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)]; 
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)]; 
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4  dari jumlah anggota dan disetujui 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)];``
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DPR

1
Mengangkat 

Duta dan 
Konsul

[Pasal 13 (1)]
3

menerima 
penempatan 
duta negara 

lain
[Pasal 13 

(3)]

5

grasi dan 
rehabilitasi

[Pasal 14 (1)]

7

amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)]

MA

6

Pertimbang-
an

8

pertimbangan

Presiden

2

Pertimbanga
n Duta

[Pasal 13 
(2)]

4

pertimbangan

9

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)

KEKUASAAN  PEMERINTAHAN NEGARA

Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan 
rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi,  serta memberi gelar dan tanda jasa
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Presiden

1

memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD

[Pasal 4 (1)]

2

dalam melakukan 
kewajiban dibantu oleh 

satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]

4

dibantu
menteri negara [Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden

[Pasal 17 (2)]

membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan

[Pasal 17 (3)]

3

membentuk  
dewan pertimbangan *)

(Pasal 16)

*) DPA dihapus

KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN NEGARA

Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara
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mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan
[Pasal 18 (2)]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)]

berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)]

Anggota 
DPRD dipilih 

melalui 
pemilu

[Pasal 18 (3)]

Gubernur, 

Bupati, 

Walikota dipilih 

secara 

demokratis

[Pasal 18 (4)]

NKRI  dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang [Pasal 18 (1)]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH 
DAERAH

DPRD

PEMERINTAHAN DAERAH



KEDUDUKAN PRESIDEN SEBAGAI 

KEPALA PEMERINTAHAN

• Konsekuensi yuridis Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI

Tahun 1945 mengakibatkan sistem pemerintahan

Indonesia menjadi sistem pemerintahan presidensiil

karena the head of executivenya adalah presiden, sebab

salah satu syarat sistem pemerintahan presidensiil

adalah the head of executive-nya adalah presiden dan

masa jabatannya (tenure) terbatas atau fixed term.

• Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

juga menentukan bahwa presiden diberi kewenangan

untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk

melaksanakan UU Uniqueness Indonesia.



SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

• Sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif,

presiden dibantu oleh seorang wakil presiden

(Pasal 4 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945)

dan menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD

Negara RI Tahun 1945) dalam melaksanakan

tugasnya.

• Apa perbedaan arti kata “dibantu” yang terdapat

dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dan dalam

Pasal 17 ayat (1) UUD 1945? Clue: Presiden

dan Lembaga Kepresidenan.



PEMBANTU PRESIDEN

• Proses rekruitmen “Pembantu Presiden”

– Wakil Presiden  One Ticket Candidate with 

the President (satu tiket dengan presiden). 

Candidacy 

– Menteri  President at will (Sesuai keinginan 

presiden).

• Garis Pertanggungjawaban “Pembantu 

Presiden”:

– Wakil Presiden  Rakyat.

– Menteri  Presiden.



PEMBANTU PRESIDEN

• Proses Pemberhentian 
“Pembantu Presiden”:

–Wakil Presiden  impeachment.

–Menteri  President at will.

• Produk Hukum Pengangkatan:

–Wakil Presiden  ? (hanya 
disumpah di hadapan MPR).

–Menteri  Keputusan Presiden.



SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

• Presiden juga dibantu oleh Kementerian, 

Kementerian Negara, dan Lembaga 

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) 

dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

• Bagaimana garis pertanggungjawaban 

LPNK?



Lembaga-lembaga Negara dan 

Pemerintahan Daerah

A. Lembaga-lembaga Negara:
1.UUD 1945

diatur: Tap. MPR No.VI/MPR/1973 Jo. Tap.
MPR No. III/MPR/1978

a.Lembaga Tertinggi Negara: MPR

b.Lembaga Tinggi Negara:

1. Presiden

2. DPA

3. DPR

4. BPK

5. MA



Urutan Lembaga Negara dlm UUD 1945:

1. MPR: Bab II, Pasal 2 dan 3

2. Presiden & Wakil Presiden: Bab III, Psl 4 – 15

3. DPA: Bab IV, Pasal 16

4. DPR: Bab VI, Pasal 19 - 22

5. BPK: Bab VII, Pasal 23

6. MA: Bab IX, Pasal 24 dan 25



2. KRIS 1949

Alat-alat Perlengkapan Negara: Bab III 
tentang Perlengkapan RIS.

Alat-alat perlengkapan federal RIS:

1. Presiden

2. Menteri-menteri

3. Senat

4. DPR

5. MA

6. Dewan Pengawas Keuangan



3. UUDS

• Alat-alat perlengkapan negara terdiri :

1. Presiden dan Wakil Presiden

2. Menteri-menteri

3. DPR 

4. MA

5. Dewan Pengawas Keuangan



4. Pasca perubahan UUD 1945

Lembaga negara pemegang kekuasaan :

1. DPR memegang kekuasaan

membentuk UU.

2. Presiden memegang kekuasaan

pemerintahan.

3. MA dan MK memegang

kekuasaan kehakiman.



Pasal 24 (1)***
Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk 
menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan

MA MK

Pasal 4 (1)
Memegang 
kekuasaan 

pemerintahan

Presiden

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

Pasal 20 (1)*
Memegang 
kekuasaan 

membentuk UU

DPR



Menurut UUD NRI 1945 (amandemen):

1. Lembaga Tinggi Negara (sederajat dan 
independen):

1. MPR

2. DPR

3. DPD

4. Presiden & Wakil Presiden

5. BPK

6. MK

7. MA



TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

kementerian 
negara

badan-badan lain 
yang fungsinya 

berkaitan dengan 
kekuasaan 
kehakiman

KY

UUD 1945

kpu
bank 

sentral

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan 
Peradilan TUN

Lingkungan 
Peradilan Militer

Lingkungan 
Peradilan Agama

Lingkungan 
Peradilan Umum

Perwakilan 
BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah  
Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

DPRD
Bupati/

Walikota



2. Lembaga Negara dan Komisi Negara 

(independen berdasar konstitusi atau 

memiliki constitutional importance):

a. Komisi Yudisial (KY)

b. Bank Indonesia (BI)

c. Tentara Nasioanl Indonesia (TNI)

d. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

f. Kejaksaan Agung (Kejagung)

g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM).



3.  Lembaga Independen dibentuk    

berdasar UU :

a. Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK)

b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU)

c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).



4. Lembaga dan Komisi di lingkungan 

Eksekutif (Pemerintah) :

a. Komisi Kedokteran Indonesia (KKI)

b. Komisi Pendidikan Indonesia (KPI)

c. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT)

g. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

i. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).



5. Lembaga dan Komisi di 

lingkungan Eksekutif lainnya :

a. Menteri dan Kementerian Negara

b. Dewan Pertimbangan Presiden

c. Komisi Hukum Nasional (KHN)

d. Komisi Ombudsman Nasional (KON)

e. Komisi Kepolisian

f. Komisi Kejaksaan.



6. Lembaga, Korporasi, Badan Hukum 

Milik Negara, Badan Hukum untuk 

kepentingan negara atau kepentingan 

umum :

a. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara 
(LKBN Antara)

b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

d. BHMN Perguruan Tinggi

e. BHMN Rumah Sakit

f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia 
(KORPRI)

f. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

g. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).



• Banyaknya lembaga independen yang 
muncul didorong oleh kenyataan 
bahwa birokrasi di lingkungan 
pemerintah dinilai tidak mampu 
memenuhi tuntutan kebutuhan 
pelayanan umum dengan standar mutu 
yang semakin meningkat dan 
diharapkan semakin efektif dan efisien.

• Organisasi pemerintahan semula 
didominasi departemen, sekarang 
banyak diisi dg bentuk dewan, komisi, 
bahkan bersifat ad hoq (sementara).



PEMAHAMAN TENTANG LEMBAGA 

NEGARA

Istilah:

Lembaga negara, lembaga pemerintahan, 

lembaga pemerintahan non departemen, 

lembaga tinggi negara, dll.

Pembentukan:

Berdasar UUD, UU, Keputusan Presiden / 

Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.



• Konsep pemerintah dan pemerintahan 
dalam UUD 1945 sebelum perubahan 
mengandung arti luas (Bab III Pasal 4 s.d. 
Pasal 15).

 mencakup fungsi legislatif dan 
eksekutif.

 Amerika Serikat “government” 
mencakup presiden dan kongres.

 Inggris “government” hanya 
menunjuk eksekutif saja.



• Setelah perubahan terjadi pergeseran 

kekuasaan legislatif.

 ketentuan Pasal 5 (1) berpindah ke 

Pasal 20 (1).

 Bab III UUD 1945  tentang Kekuasaan 

Pemerintahan Negara, berubah 

substansinya.

 Pembagian kekuasaan secara vertikal 

(vertical distribution of power) bergeser 

menjadi pemisahan kekuasaan secara 

horizontal (horizontal separation of 

power), dg prinsip “checks and balances”.



MPR bukan lembaga tertinggi negara

Fungsi MPR :

1. Menetapkan dan mengubah UUD.

2. Memberhentikan presiden dan/atau 

wapres jika terbukti melanggar hukum. 

3. Memilih presiden dan/atau wapres jika 

terjadi kekosongan.

4. Adakan sidang untuk saksikan dan 

dengarkan sumpah presiden dan wapres.



MPR
Pasal 2 (1)****

 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];

 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];

 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar 
[Pasal 3 ayat (3)***/****];

 Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi 
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];

 Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

Wewenang

BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

ANGGOTA 
DPR
dipilih 
melalui 
pemilu

ANGGOTA
DPD
dipilih 
melalui 
pemilu

7



Jimly Asshiddiqie  34 lebih organ, pejabat, 
lembaga dlm UUD 1945 :

1. MPR (Bab II).

2. Presiden (Bab III).

3. Wapres (ps 4 (2)).

4. DPP (ps 16).

5. Kementerian Negara (Bab V).

6. Menteri LN – triumpirat (ps 8 (3)).

7. Menteri Dalam Negeri - triumpirat (ps 8 (3)).

8. Menteri Pertahanan – triumpirat (ps 8 (3)).

9. Duta (ps 13).

10. Konsul (ps 13).



11. Pemerintahan Daerah Propinsi (Bab VI).

12. Gubernur (ps 18 (4)).

13. DPRD Propinsi (ps 18 (3)).

14. Pemerintahan Daerah Kabupaten (ps 18).

15. Bupati (ps 18 (4)).

16. DPRD Kabupaten (ps 18 (3)).

17. Pemerintahan Daerah Kota (ps 18).

18. Walikota (ps 18 (4)).

19. DPRD Kota (ps 18 (3)).

20. DPRRI (Bab VII).

21. DPD (Bab VIIA).

22. KPU (Bab VIIB).

23. Bank Sentral (Bab VIII).

24. BPK (Bab VIIIA).



25. MA (Bab XIV).

26. MK (Bab XIV).

27. KY (Bab XIV).

28. TNI (Bab XII).

29. Polri (Bab XII).

30. TNI-AD (ps 10).

31. TNI-AL (ps 10).

32. TNI-AU (ps 10).

33. Satuan Pemerintahan Daerah Khusus/Istimewa 
(ps 18B (1)).

34. Badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan 
Kekuasaan Kehakiman (ps 24 (3)).



Ke-34 lembaga tersebut substansinya dlm 

UUD 1945:

1. Diatur jelas.

2. Belum diatur, hanya rambu-rambu 

saja (BI dan KPU).

3. Sama sekali tidak diatur (AD, AL, AU, 

Duta, Konsul).

kewenangan konstitusional 

(constitutional importance).



“Badan-badan lain” ( psl  24 (3) UUD 1945) 

kekuasaan kehakiman, a.l. :

1. Kejaksaan Agung

2. KPK

3. Advokat

4. Komnas HAM

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

6. TNI-AL.



Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarki  kriteria :

1. Sumber normatif kewenangan.

2. Kualitas fungsi (utama/penunjang).

1.1. Lembaga Tinggi Negara (organ konstitusional):

Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MA, MK, 
BPK.

1.2. Lembaga Negara (kewenangan UUD/UU):

Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU, 
Bank Sentral.

1.3. Lembaga Negara (kewenangan Presiden):

KHN, KON.

1.4. Lembaga Daerah (psl 18 UUD 1945).

 tidak disebut wakil kepala daerah.



2.1. Pembedaan darisegi fungsi:

a. Fungsi utama (primary constitutional organ).

b. Fungsi penunjang (auxiliary state organ).

 Terdapat 3 ranah (domain):

1. Eksekutif (administratur).

2. Legislatif & fungsi pengawasan. 

3. Kehakiman & fungsi yudisial.

2.1.1.   Presiden (utama) - Wapres (penunjang)

2.1.2.   DPR, DPD, MPR, BPK. 

DPR (utama) - DPD (penunjang)legislasi.

DPD (utama) pengawasan kepentingan daerah.



MPR fungsi utama dlm penetapan dan 
perubahan UUD, pemberhentian dan 
pengisian, pelantikan presiden 
dan/wapres.

BPK fungsi utama dlm pengawasan 
keuangan negara.

BPK fungsi penunjang dalam pengawasan 
DPR terhadap pemerintah. 

MA dan MK fungsi utama dlm menjalankan
fungsi yudisial, KY penunjang.



Presiden (4-16):

“Presiden RI memegang kekuasaan 

pemerintah menurut UUD” (4 (1)).

“Dalam melakukan kewajibannya, 

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden” (4 (2)).

 cara pemilihannya (6A).

 cara pemberhentiannya (7B).

 cara pengisian kekosongan (8).

 kewenangannya (10 s.d. 16).



DPR :

“DPR memegang kekuasaan membuat 
UU” (20 (1)).

“Setiap RUU dibahas oleh DPR dan 
Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama” (20 (2)).

 Kewenangan DPR

DPD :

 Keanggotaan (22C).

 Kewenangan (22D).



MPR :

 Keanggotaan (2).

 Kewenangan (3).

MK :

 Fungsi 

a. Pengawal konstitusi.

b. Penafsir konstitusi.

c. Pengawal demokrasi.

d. Pelindung HAM.

 Kewenangan



Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir tentang:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945.

3. Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

5. Wajib memutus atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden 

dan/atau wapres menurut UUD.



• Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang ditetapkan 

oleh presiden, dan diajukan masing-masing : 3  

oleh MA, 3 oleh DPR, 3 oleh presiden.

Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh 

hakim konstitusi.

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan 

kepribadian yg tidak tercela, adil, negarawan yg 

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta 

tidak merangkap sebagai pejabat negara.

 tentang MK diatur dengan UU.



Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap 

putusan pengadilan di bawahnya.

2. Menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah UU terhadap UU.

3. Kewenangan lainnya yang diberikan UU.

4. Melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan di bawahnya.



• Hakim agung harus memiliki integritas dan 

kepribadian yg tidak tercela, adil, 

profesional, dan berpengalaman di bidang 

hukum.

• Calon hakim agung diusulkan oleh KY 

kepada DPR untuk mendapatkan 

persetujuan dan ditetapkan oleh presiden.

• Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan 

oleh hakim agung.

 tentang MA diatur dengan UU



• KABINET dan LPNK

Kabinet (Kementerian):

- Kedudukan Menteri dalam sistem 
pemerintahan Parlementer.

 menteri berperan besar dalam 
bidang politik.

- Kedudukan Menteri dalam sistem 
pemerintahan Presidensiil.

 menteri sbg pembantu presiden, 
lebih ditonjolkan pada zaken 
kabinet meski peran politik tidak 
hilang sama sekali.



• Pasal 17 UUD RI 1945 (kementerian negara)

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri 

negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan 

tertentu dalam pemerintahan.*

(4) Pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran kementerian negara diatur 

dalam UU.***



• Penjelasan UUD 1945

- Menteri negara ialah pembantu 

presiden; Menteri negara tidak 

bertanggungjawab kepada DPR.

- Presiden mengangkat dan memberhen-

tikan menteri-menteri negara. Menteri-

menteri itu tidak bertanggungjawab 

kepada DPR. Kedudukannya tidak 

tergantung kepada DPR, akan tetapi 

tergantung dari pada presiden. Mereka 

ialah pembantu presiden.



• Menteri-menteri negara bukan pegawai 
tinggi biasa.

- Meskipun kedudukan menteri negara 
tergantung presiden, akan tetapi 
mereka bukan pegawai tinggi biasa 
karena menteri-menterilah yg terutama 
menjalankan kekuasaan pemerintah 
(pouvoir executif) dalam praktek.

- Sbg pemimpin departemen, menteri 
mengetahui seluk-beluk hal-hal 
mengenai lingkungan pekerjaannya. 
Menteri mempunyai pengaruh besar 
thd presiden dlm menentukan politik 
negara mengenai departemennya.



• Pasca amandemen UUD 1945 terjadi 

reduksi thd kewenangan presiden.

- Pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran kementerian negara diatur 

dlm UU.

 Hak prerogatif presiden menjadi 

berkurang dg adanya ketentuan 

tsb (janji pada waktu kampanye 

ttg “program kerja” pemilihan 

calon presiden bisa jadi tidak 

terwujud).



• Latar belakang penambahan Pasal 17 

ayat (4) UUD RI 1945.

Pembubaran departemen penerangan, 

departemen sosial, dan departemen 

pekerjaan umum pada waktu 

pemerintahan presiden Abdurrahman 

Wachid.



• UU No. 39 Tahun 2008 ttg Kementerian 
Negara.

- Kementerian Negara (Kementerian) 
adalah perangkat pemerintah yng 
membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan.

- Menteri Negara (Menteri) adalah 
pembantu Presiden yg memimpin 
Kementerian.

- Urusan Pemerintahan adalah setiap 
urusan sbgmn dimaksud dalam 
ketentuan UUD RI 1945.



• Pembentukan Kementerian adalah pembentukan 

Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah 

Presiden mengucapkan sumpah/janji.

• Pengubahan Kementerian adalah pengubahan

nomenklatur Kementerian dengan cara mengga-

bungkan, memisahkan, dan/atau mengganti 

nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

• Pembubaran Kementerian adalah menghapus

Kementerian yang sudah terbentuk.



• Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan.

• Kementerian mempunyai tugas menyeleng-
garakan urusan tertentu dlm pemerintahan untuk 
membantu Presiden dlm menyelenggarakan 
pemerintahan negara.

• Susunan organisasi Kementerian yg melaksana-
kan urusan terdiri atas unsur:

a. pemimpin, yaitu Menteri;

b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;

c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;

d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan

e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.



• Dalam hal terdapat beban kerja yang 

membutuhkan penanganan secara 

khusus, Presiden dapat mengangkat

wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

“Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan

bukan merupakan anggota kabinet.

• Pembentukan Kementerian paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak Presiden 

mengucapkan sumpah/janji.



• Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau

penggabungan Kementerian dilakukan dengan

pertimbangan DPR.

• Pertimbangan tsb diberikan DPR paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.

• Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DPR 
belum menyampaikan pertimbangannya, DPR 
dianggap sudah memberikan pertimbangan.

• Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan, tidak dapat dibubarkan.



• Syarat Menteri:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,

UUDRI Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi

kemerdekaan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



• Menteri dilarang merangkap jabatan 
sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan;

b. komisaris atau direksi pada 
perusahaan negara atau 
perusahaan swasta;

c. pimpinan organisasi yang dibiayai 
dari APBNdan/atau APBD.



• Kedudukan Wakil Presiden dan Menteri 

sebagai Pembantu Presiden.

 Perbedaan

1. Rekruitmen

2. Pertanggungjawaban

3. Proses pemberhentian

4. Produk hukum pengangkatan.



• Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK).

- didirikan dg tujuan untuk melaksanakan 

tugas khusus yg didelegasikan 

kepadanya oleh presiden.

- pembentukan dan pembubarannya 

tergantung pada keinginan presiden.

- tidak dapat dikategorikan sbg bagian 

dari sebuah departeman atau bawahan 

departemen tertentu.



• Contoh LPNK BPOM

- untuk menjamin keamanan, mutu, dan 

kandungan gizi makanan, diperlukan 

bbrp departemen untuk mengaturnya, 

seperti departemen: pertanian, 

perikanan, kehutanan, perindustrian, 

dan kesehatan.

- menteri kesehatan sbg koordinatornya 

dg BPOM.

 Ketua/Kepala LPNK bertanggungjawab 

langsung kpd presiden.



LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Saat ini terdapat 22 LPNK, yaitu:
1. Lembaga Administrasi Negara (LAN); 
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 
3. Badan Kepegawaian Negara  (BKN); 
4. Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia  (PERPUSNAS); 
5. Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional  (BAPPENAS); 
6. Badan Pusat Statistik  (BPS); 
7. Badan Standardisasi Nasional  (BSN); 
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional  

(BAPETEN); 
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional  (BATAN); 
10.Badan Intelijen Negara  (BIN); 



11. Lembaga Sandi Negara  (LEMSANEG); 
12. Badan Koordinasi Kelurga Berencana 

Nasional  (BKKBN); 
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional  

(LAPAN); 
14. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan 

Nasional  (BAKOSURTANAL); 
15. Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan  (BPKP); 
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  

(LIPI); 
17. Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi  

(BPPT); 
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal  

(BKPM); 
19. Badan Pertanahan Nasional  (BPN); 
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan  

(BPOM); 
21. Lembaga Ketahanan Nasional  

(LEMHANAS); 
22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).



• PENGELOLAAN KEUANGAN 

NEGARA

BPK pada jaman Hindia Belanda disebut 
Raad van Rekenkamer, sbg lembaga 
negara yg mempunyai fungsi pemeriksaan 
(external auditor) thd kinerja keuangan 
pemerintah.

Fungsi pemeriksa keuangan tsb terkait 
erat dg fungsi pengawasan oleh parlemen, 
kedudukan BPK sesungguhnya berada 
dlm ranah kekuasaan legislatif.



BPK:

• Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara diadakan satu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri 
[Pasal 23E (1)***]

• Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan 
kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dg 
kewenangannya[Pasal 23E (2)***]

• Hasil pemeriksaan tersebut  ditindaklanjuti oleh 
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dg 
UU [Pasal 23E (3)***]



• Anggota BPK dipilih oleh DPR dg 
memperhatikan pertimbangan DPD, dan 
diresmikan Presiden [Pasal 23F (1)***]

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh 
anggota BPK [Pasal 23F (2)***]

• BPK berkedudukan di ibukota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi

[Pasal 23G (1)***]

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK 
diatur dg UU [Pasal 23G (2)***]: UU No. 
15 Tahun 2006



• Sebelum amandemen UUD 1945 BPK hanya 

memiliki kantor perwakilan di beberapa propinsi 

saja terkait dg fungsi pengawasan oleh DPR thd 

kinerja pemerintah di tingkat pusat.

- BPK tidak punya hubungan dg DPRD.

- Keuangan negara hanya terbatas pada 

APBN saja.

• BPKP lebih luas jangkauannya meliputi seluruh 

propinsi, kabupaten/kota.

 merupakan internal auditor atas kegiatan 

pemerintahan & pembangunan, sekaligus 

mrpk external auditor bagi instansi 

pemerintah yg diperiksa.



• Pasca amandemen UUD 1945 BPK 

mempunyai tugas lebih luas:

1. Pemeriksaan atas pelaksanaan APBN, 

APBD, dan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan negara dlm arti luas.

2. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada 

DPR, DPD, dan DPRD.

3. Objek pemeriksaan meliputi lembaga 

negara/pemerintahan, organ/subjek 

hukum perdata (BUMN, BUMD, perusa-

haan swasta yg di dalamnya ada 

kekayaan negara.   



• Keuangan Negara meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, 

mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyeleng-

garakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar 

tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;



d. Pengeluaran Negara; 

e. Penerimaan Daerah; 

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah 
yg dikelola sendiri atau oleh pihak 
lain berupa uang, surat berharga, 
piutang, barang, serta hak-hak lain 
yg dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kekayaan yg dipisahkan 
pada perusahaan negara/perusa-
haan daerah;



h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai 

oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerin-

tahan dan/atau kepentingan 

umum; 

i. Kekayaan pihak lain yg diperoleh 

dengan menggunakan fasilitas yg 

diberikan pemerintah (Pasal 2 UU 

No. 17 Tahun 2003).



Presiden selaku Kepala Pemerintahan 
memegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan.

Presiden menguasakan pengelolaan 
keuangan negara itu kepada :

a. Menteri Keuangan, selaku pengelola 
fiskal dan Wakil Pemerintah dalam 
kepemilikan kekayaan negara yg 
dipisahkan;



b. Menteri/pimpinan lembaga selaku 
pengguna anggaran/pengguna 
barang kementerian negara
/lembaga yg dipimpinnya; 

c. Gubernur/bupati/walikota selaku 
kepala pemerintahan daerah untuk 
mengelola keuangan daerah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yg 
dipisahkan.



Kewenangan di bidang moneter tidak 
termasuk yg dikuasakan, yg meliputi 
antara lain mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, yg diatur dengan 
undang-undang.

• Kekuasaan atas pengelolaan 
keuangan negara digunakan untuk 
mencapai tujuan bernegara  setiap 
tahun disusun APBN dan APBD.



BANK SENTRAL

Dalam amandemen UUD 1945 tidak 
ditentukan scr kongkrit BI sbg Bank Sentral, 
mengapa ?

1. Pencantuman BI scr tegas dlm UUD  
akan berakibat UUD tidak fleksibel thd 
perkembangan zaman, karena ada 
kemungkinan penyatuan bank sentral 
bagi negara-negara ASEAN;

2. Ada kemungkinan memberikan 
kewenangan bank sentral tidak hanya 
pada BI, tetapi juga kepada Lembaga 
Pengawasan Sektor Jasa Keuangan 
(LPJK). 



Pengaturan:

Pasal 23A*** UUD RI 1945.

Negara memiliki suatu bank sentral yg 

susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab, dan independensinya 

diatur dg UU.

UU No. 23 Tahun 1999 ttg BI jo. UU No. 3 

Tahun 2004.

BI adalah Bank Sentral RI dan lembaga 

negara yg independen, bebas dari 

pengaruh pemerintah dan/atau pihak lain.



Tujuan BI:

mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah.

Tugas BI:

1. Menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter;

2. Mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran;

3. Mengatur dan mengawasi bank.



Pasal 9 UUBI:

• Pihak lain dilarang melakukan segala 

bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas BI.

• BI wajib menolak dan/atau mengabaikan 

segala bentuk campur tangan dari pihak 

mana pun dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya.



Kewenangan BI:

a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter 

dengan memperhatikan sasaran laju 

inflasi yg ditetapkannya;

b. Melakukan pengendalian moneter dg 

menggunakan cara-cara yg termasuk 

tetapi tidak terbatas pada:

1) operasi pasar terbuka di pasar uang 

baik rupiah maupun valuta asing;

2) penetapan tingkat diskonto;

3) penetapan cadangan wajib minimum;

4) pengaturan kredit atau pembiayaan.



• BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, terdiri atas 
4-7 orang Deputi Gubernur (Pasal 37) 

Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dan 
Deputi Gubernur Senior sbg wakil.

• Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur 
Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi 
Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi 
Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.

• Jika penunjukan tsb karena sesuatu hal tidak 
dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi 
Gubernur yg paling lama masa jabatannya 
bertindak sbg pemimpin Dewan Gubernur.



• Pengisian jabatan Gubernur dan 

Deputi Gubernur Senior (Pasal 41)

Diusulkan dan diangkat oleh Presiden 

dg persetujuan DPR.

Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur 

dan diangkat oleh Presiden dg 

persetujuan DPR.

Dalam hal calon Gubernur atau Deputi 

Gubernur Senior tidak disetujui oleh DPR, 

Presiden atau Gubernur wajib 

mengajukan calon baru.



• Dalam hal calon yg diajukan oleh 
Presiden atau Gubernur untuk kedua 
kalinya tidak disetujui oleh DPR, 
Presiden wajib mengangkat kembali 
Gubernur atau Deputi Gubernur 
Senior atau Deputi Gubernur untuk 
jabatan yg sama, atau dg persetujuan 
DPR mengangkat Deputi Gubernur 
Senior atau Deputi Gubernur untuk 
jabatan yang lebih tinggi di dalam 
struktur jabatan Dewan Gubernur dg 
memperhatikan ketentuan:



- Anggota Dewan Gubernur 
diangkat untuk masa jabatan 5 
tahun dan dapat diangkat kembali 
dalam jabatan yg sama untuk 
sebanyak-banyaknya 1 kali masa 
jabatan berikutnya.

- Penggantian anggota Dewan 
Gubernur yg telah berakhir masa 
jabatannya dilakukan secara 
berkala setiap tahun paling banyak 
2 orang.



HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Tujuan:

memahami, dan mengerti tentang sistem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
beserta organ penyelenggara, asas-asas 
dan sistem rumah tangga daerah.

Secara teoritis kekuasaan dapat dibagi:

1. Secara vertikal  neg. kesatuan dan 
neg. federal.

2. Secara horizontal  legislatif, 
eksekutif, yudikatif.



Tujuan utama dibentuk negara federal:

1. memperkuat posisi negara thd ancaman 
musuh.

2. memperkuat ekonomi.

Cara pembagian kekuasaan antara negara 
federal dan negara bagian:

1. kekuasaan pemerintah federal diatur 
secara rinci (AS: politik LN, pertahanan, 
moneter).

2. kekuasaan negara bagian sisanya 
(residu power).



• Negara kesatuan kekuasaan pemerintah 

pusat sangat menonjol karena mempunyai 

wewenang tertinggi dalam lapangan 

pemerintahan.

• Negara kesatuan tidak selalu identik 

dengan sentralistik, tergantung dari asas 

yang dianut dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya.

 asas desentralisasi

 asas dekonsentrasi

 asas tugas pembantuan



• Sistem Rumah Tangga

Sistem rumah tangga adalah tatanan ybs 

dengan cara-cara membagi wewenang, 

tugas, dan tanggung jawab mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan antara 

pusat dan daerah.

Implementasinya daerah akan mendapat 

sejumlah urusan baik karena penyerahan, 

pengakuan atau dibiarkan menjadi urusan 

daerah.



• Macam Sistem Rumah Tangga

1. Sistem Rumah Tangga Formal

Pembagian wewenang, tugas, dan 

tanggung jawab antara pusat dan 

daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan tertentu tidak 

ditetapkan secara rinci.

 ukurannya adalah tergantung 

hasil guna dan daya guna jika 

urusan tersebut dilakukan oleh 

satuan pemerintahan tertentu. 



• Positif

- ada keleluasaan daerah untuk menjalankan 
desentralisasi.

- Ada pembiaran untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan yang tradisional di daerah.

• Pembatasan

- Satuan pemerintahan daerah tidak boleh 
mengatur apa yang diatur oleh UU atau perda 
yang lebih tinggi.

- Jika satuan pemerintahan daerah yang lebih 
tinggi mengatur urusan yang tadinya diatur 
oleh yang lebih rendah maka perda yang 
mengatur urusan itu dibatalkan.



• Kesulitan

- kreativitas daerah rendah sehingga  

masih tergantung pada pusat.

- aspek keuangan daerah yang tidak 

memadai, SDM terbatas untuk 

menggali peluang sumber daya 

daerah.

- ketidaktahuan terhadap urusan yang 

belum diselenggarakan pusat atau 

pemerintahan lebih tinggi.



2. Sistem Rumah Tangga Materiil

Ada pembagian wewenang, tugas, dan 
tanggung jawab yang rinci antara pusat 
dan daerah. Urusan yang menjadi 
wewenang rumah tangga daerah 
ditentukan dengan pasti.

Alasan ada perbedaan mendasar 
antara urusan pusat daerah.

- mencontoh Belanda menganut 3 
lingkungan: pusat - provinsi -
gemeente.

- ada anggapan urusan pemerintahan 
dapat dipilah-pilah.



• Kesulitan

Suatu urusan yang semula dianggap 
sebagai urusan daerah dlm perkembangan-
nya berubah menjadi urusan nasional 
karena pengaruh dampak dari urusan tsb 
(misal: pelabuhan, sampah dll).

• Kelemahan

- Kecil peluang daerah menyesuaikan diri 
jika terjadi pemindahan urusan.

- SRTM mengekang karena terikat pada 
urusan yang telah dirinci.

- Menimbulkan ketegangan antara pusat 
dan daerah.



3. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil)

merupakan jalan tengah untuk mengako-

modasi kelemahan SRTF / SRTM.

Sistem ini mendasarkan pada keadaan 

atau faktor-faktor nyata di daerah. Aspek 

terpenting dari sistem ini:

- mengutamakan kemandirian keleluasa-

an dalam mengatur urusan daerah.

- berpeluang memberi kepastian sejak 

awal mengenai urusan daerah karena 

ada urusan pangkal.



• Ciri Sistem Rumah Tangga Riil

- adanya urusan pangkal yang akan 

memberi kepastian daerah (unsur SRTM).

- daerah dapat mengembangkan 

urusannya sesuai dengan kondisi atau 

faktor nyata daerah (unsur SRTF).

Sumber kewenangan SRTF:

- penyerahan

- inisiatif sendiri (eigen inisiatief)

- tugas pembantuan



Asas-asas Pemerintahan Daerah

• Desentralisasi

setiap tindakan pemencaran kekuasaan 
oleh pusat kepada organ/pejabat di tingkat 
daerah (daerah diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri).

 merupakan sarana bagi pemerintah 
dalam menjalankan fungsinya secara 
demokratis, karena sifat dan kondisi 
masing-masing daerah tidak selalu 
sama.



Keuntungan adanya desentralisasi:

1. mewujudkan kebebasan masyarakat 

dalam memilih pemimpin;

2. menumbuhkan kebiasaan masyarakat 

daerah untuk memutus sendiri 

berbagai kepentingan sesuai dg kondisi 

riil daerah;

3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

terhadap masyarakat daerah;

4. memberi ruang bagi raktyat, terutama 

daerah untuk mengontrol pusat.



Pengaturan dalam UU

Desentralisasi adalah penyerahan urusan 
pemerintahan dari pemerintah atau daerah 
tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan 
rumah tangganya (UU 5/1974).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan dari pemerintah kepada daerah 
otonom dalam kerangka NKRI (UU 22/1999).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem NKRI (UU 32/2004).



Macam-macam Desentralisasi

Bayu Suryaningrat

1. Desentralisasi teritorial (politik) adalah 

penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, batas 

pengaturan termaksud adalah daerah.

2. Desentralisasi politik+devolusi (desntralisasi 

ketatanegaraan) karena yang didesentrali-

sasikan adalah wewenang mengambil 

keputusan politik.

3. Desentralisasi fungsional adalah kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus fungsi 

tertentu, misal: fungsi pendidikan.



Amrah Muslimin

1. Desentralisasi politik adalah pengakuan 

adanya hak mengurus kepentingan rumah 

tangga sendiri pada badan-badan politik di 

daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah 

tertentu.

2. Desentralisasi fungsional adalah pengakuan 

adanya hak pada golongan-golongan untuk 

mengurus satu macam kepentingan masya-

rakat, misal: Subak di Bali.

3. Desentralisasi kebudayaan adalah pengakuan 

adanya hak golongan kecil, masyarakat untuk 

menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.



Ateng Syafrudin

Ada 2 cara melaksanakan desentralisasi

1. Dekonsentrasi, misal: 

- Mendagri melimpahkan tugas jabatan / wewenang 
untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 
Kota kpd Gubernur.

- Mendagri melimpahkan wewenang pemberian ijin 
HBG atas tanah di bawah 10 Ha kpd BPN Propinsi.

2. Devolusi ada wewenang mengambil keputusan 
politik.

- ada pelimpahan wewenang kepada daerah otonom 
untuk menggunakan lembaga perwakilan dalam 
batas wilayahnya sendiri, misal: pelimpahan tugas 
kepada pemda kabupaten/kota untuk mengurus dan 
mengatur soal kependudukan.

 di negara maju, dekonsentrasi sedikit, devolusi besar.

 di negara berkembang kebalikannya.



• Dekonsentrasi

adalah pelimpahan sebagian kekuasaan 
pemerintah kepada alat-alat pemerintahan pusat 
yang ada di daerah.

Dekonsentrasi dalam pengertian umum adalah 
bentuk desentralisasi, karena mengandung 
makna pemencaran kekuasaan dari pemerintah 
pusat kepada organnya di daerah, yang tidak 
dapat dilaksanakan dengan desentralisasi.

Dekonsentrasi terkait dengan penyelenggaraan 
administrasi negara bersifat kepegawaian untuk 
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan 
pusat di daerah  mrpk sub sistem sentralisasi.



• Tugas Pembantuan (medebewin)

adalah penugasan dari pemerintah pusat 
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah 
propinsi kepada kabupaten/kota/desa, dari 
pemerintah kabupaten kepada desa.

Perbedaan antara Otonomi dan Medebewin

- Otonomi mrpk penyerahan penuh, baik asas 
(prinsip) maupun cara  melaksanakan 
kewenangan tsb.

- Medebewin mrpk penyerahan tidak penuh, 
hanya mengenai cara menjalankan kewe-
nangan saja sedang asasnya ditetapkan 
pusat.



• Medebewin mrpk kewajiban daerah untuk 
melaksanakan peraturan instansi atasan 
yg unsurnya:

- Materi yg dilaksanakan bukan urusan 
rumah tangga daerah otonom.

- Dalam melaksanakannya daerah 
otonom mempunyai kelonggaran 
disesuaikan dg kekhususan daerah.

- Hanya daerah otonom yg dapat
diserahi medebewin, instansi vertikal di
daerah tidak dapat.



Pengaturan Hubungan Pusat dan Daerah

• Masa Pemerintahan Hindia Belanda

- Belanda sejak awal menerapkan sentralisasi.

- Akibat gerakan politiek ethische

ditetapkan Decentralisatiewet 1903 dg ciri:

1. Pembentukan daerah dg keuangan 

sendiri;

2. Daerah yg memenuhi syarat diserahkan 

uang dari kas negara – realita uang yg 

diserahkan sangat sedikit jumlahnya;

3. Kontrol ketat dari pusat.



• Masa awal kemerdekaan sampai berlakunya 

UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 18 UUD 1945

Pembagian daerah Indonesi atas daerah 

besar dan kecil, dg bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dg UU, dg 

memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara, dan hak-hak asal-

usul dalam daerah-daerah yg bersifat 

istimewa.



• UU Organik ketentuan Pasal 18 UUD 

1945 silih berganti dg kecenderungan 

sentralistik dari pada desentralistik –

mengapa ?

1. Menjamin keseragaman pelayanan 

terhadap semua warga, untuk 

menghilangkan ketidakadilan.

2. Menjamin kecukupan finansial dalam 

melakukan pelayanan, karena disadari 

pelaksanaan fungsi pelayanan 

membutuhkan banyak anggaran yg 

tidak tercukupi oleh anggaran lokal.



mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

UU ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah 
dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH 
DAERAH

DPRD

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

anggota 
DPRD dipilih 

melalui 
pemilu

[Pasal 18 (3) **]

Gubernur, 

Bupati, 

Walikota 

dipilih secara 

demokratis

[Pasal 18 (4)**]



PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)**]



Pembagian Urusan Pemerintahan:

1.Urusan pemerintahan yang dikelola  

pemerintah pusat :

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional;

f. agama.



2. Urusan pemerintahan yg dilaksanakan 

oleh pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota:

a. Urusan Wajib, artinya penyelenggaraan 

pemerintah berpedoman pada standar 

pelayanan minimal, dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

b. Urusan pilihan, urusan pemerintahan  yg 

secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan  daerah ybs.



Urusan wajib pemerintahan daerah 

provinsi kabupaten/kota, meliputi:

1.Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2.Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan 

tata ruang;

3.Penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat;

4.Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5.Penanganan bidang kesehatan;

6.Penyelenggaraan pendidikan;



7. Penanggulangan masalah sosial;

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9. Fasilitas pengembangan koperasi;

10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan;

12. Pelayanan kependudukan dan catatan 

sipil;



13. Pelayanan administrasi umum 

pemerintahan;

14. Pelayanan administrasi penanaman 

modal;

15. Penyelenggaraan pelayanan 

penanaman modal dasar lainnya;

16. Urusan wajib lainnya yang diamanat-

kan oleh peraturan perundang-

undangan.



Pengaturan penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah sejak Proklamasi  

Kemerdekaan sampai sekarang:

1. UU No. 1 Tahun 1945.

2. UU No. 22 Tahun 1948.

3. UU No. 1 Tahun 1957.

4. UU No. 18 Tahun 1965.

6. UU No. 5 Tahun 1974.

7. UU No. 22 Tahun 1999.

8. UU No. 32 Tahun 2004.



WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Penduduk dan Warga Negara

Rakyat (people) merupakan salah satu unsur yang 
harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara, di 
samping unsur wilayah dan pemerintahan yang 
berdaulat.

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam
hubungannya dengan negara disebut warga negara
(citizen).

Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan
subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban
dari dan terhadap negara.



Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang 
wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib 
dihormati (respected), dilindungi (protected), 
dan difasilitasi (fasilitated), serta dipenuhi 
(fulfiled) oleh negara.

Sebaliknya, setiap warga negara mempunyai 
kewajiban-kewajiban kepada negara yang 
merupakan hak-hak negara yang juga wajib 
diakui (recognized), dihormati (respected), dan 
ditaati atau ditunaikan (complied) setiap warga 
negara. 



Di zaman modern sekarang, perkembangan 
dinamika hubungan antar negara sangat 
terbuka, maka hubungan antara satu 
negara dengan dunia internasional tidak 
dapat dihindari. 

Oleh karena itu dalam setiap wilayah negara 
akan selalu ada warga negara sendiri dan 
orang asing atau WNA, yang kesemuanya 
sama-sama disebut penduduk. Artinya tidak 
semua penduduk suatu negara merupakan 
warga negara, karena mungkin saja dia 
orang asing. 



Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua:

1. Warga Negara.

2. Orang asing.

Kedudukan warga negara berbeda dengan orang
asing dalam hubungannya dengan negara.

 Warga negara mempunyai hubungan yang 
tidak terputus, walaupun berdomisili di luar 
negeri asal tidak memutus sendiri 
kewarganegaraanya.

 Orang asing hanya mempunyai hubungan
dengan negara selama ia bertempat tinggal
di wilayah negara yang bersangkutan.



Bagaimana kewajiban perlindungan 

Negara Republik Indonesia terhadap 

penduduk  ?

Perlindungan terhadap penduduk dan 

warga negara diatur dalam UUD 1945, a.l.:

1. Pasal 27 ayat (2):

Tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan.   



2. Pasal 28D ayat (2):

 Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlaku-
an yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.

3. Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agama-
nya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.



B. Prinsip Dasar Kewarganegaraan:

a. Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis.

b. Bipatride dan Apatride.

c. Sistem Campuran dan Masalah Dwi Kewarga-
negaraan.

a. Asas Ius Soli dan Asas Ius Sanguinis

Dalam praktek dikenal 3 asas kewarganegaraan:

1) Asas ius soli (asas tempat kelahiran)
Contoh:

A berstatus warga negara X karena dilahirkan di negara X

Negara penganutnya: Amerika, Australia, Kanada. 



2) Asas ius sanguinis (asas keturunan/asas

darah):

A adalah warga negara Y, karena orang 
tuanya adalah warga negara Y. 
Penganutnya  negara-negara yang 
berdampingan dengan negara lain yg tidak 
dibatasi oleh laut, seperti negara-negara 
Eropa Kontinental.

3) Asas campuran,(ius soli dan ius sanguinis):

India, Pakistan menerapkan sistem dwi 
kewarganegaraan, akibatnya terjadi 
apatride atau bipatride . Dalam hal yang 
demikian, biasanya yang ditoleransi 
keadaan bipatride (dwi-kewarganegaan).



b. Bipatride dan apatride :

1) Bipatride (kewarganegaraan rangkap), 
timbul  apabila  menurut peraturan
perundang-undangan tentang kewarga-
negaraan dari berbagai negara, seorang 
dianggap sebagai w.n. oleh negara-negara.

Misal:

A dan B suami istri warganegara  X (asas ius 
sanguinis), melahirkan C di negara Z. 
Menurut negara X, C adalah warga negara-
nya, sebab ortunya (A dan B) warga negara 
X, sedangkan menurut negara Z, C adalah 
warga negaranya, sebab di negara Z (asas 
ius soli) C lahir di Neg Z. 

 C mempunyai 2 kewarganegaraan.



2) Apatride (tanpa kewarganegaraan)

Timbul karena menurut peraturan perundang-

undangan tentang kewarganegaraan, sese-

orang tidak dianggap sbg warga negara. 

Misal:

A dan B suami-istri warga negara X (asas ius 

soli) dan bertempat tinggal di negara Z (asas 

ius sanguinis). Kemudian A dan B melahirkan 

C. Menurut negara X, C bukan warga negara-

nya, sedang menurut negara Z, C bukan 

warga negara Z, sebab A dan B bukan warga 

negara Z.

 C apatride



Akibat Bipatride dan Apatride :

Bipatride, berakibat membawa ketidakpastian 

status seseorang, sehingga dapat saja 

merugikan warganegara tersebut.

Apatride, berakibat seseorang tidak akan 

mendapat perlindungan dari negara manapun 

juga.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut diadakan 

UU kewarganegaraan setelah diadakan 

perundingan dengan negara lain.



Untuk menentukan kewarganegaraan 

seseorang terdapat 2 macam stelsel:

1. Stelsel Pasif:

semua penduduk diakui sebagai warga 

negara, pernyataan menolak jadi warga 

negara disebut hak repudiasi. Hak ini 

diadakan, karena anggapan menjadi 

warga negara membatasi kemerdekaan 

dan mungkin dapat mengganggu 

kepentingannya.



2. Stelsel Aktif:

untuk menjadi warga negara seseorang 

harus mempergunakan hak opsi (hak 

meminta menjadi warga negara). Pernah 

terjadi di Indonesia sebelum berlakunya 

UU No. 62 Tahun 1958 penduduk 

Indonesia keturunan Cina memiliki 2 

status kewarganegaraan, teratasi 

dengan baik setelah berlangsung 

pembicaraan Menteri Luar Negeri RRC 

Chou En Lai dengan Menteri Luar 

Negeri Indonesia Sunarjo, S.H.



C. Memperoleh dan Kehilangan 

Kewarganegaraan

Cara memperoleh kewarganegaraan (acqui-

sition of citizenship), a.l.:

1. Kelahiran (citizenship by birth);

2. Keturunan (citizenship by descent);

3. Permohonan (citizenship by naturalisation);

4. Proses registrasi (citizenship by registration);

5. Perluasan wilayah (citizenship by incorpora-
tion of territory).



Kehilangan kewarganegaraan (loss of citi-

zenship), karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena

kemauannya sendiri (terminantion);

2. Tidak menolak atau melepaskan kewarga-
negaraan  lain, sedangkan orang ybs mendapat 
kesempatan untuk itu (renunciation);

3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh 
Presiden atas permohonannya sendiri, ybs 
sudah berusia 18 th atau sudah kawin, 
bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan 
dinyatakan hilang kewrganegaraan RI tidak 
menjadi tanpa kewarganegaraan (deprivation);



4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin
terlebih dahulu dari Presiden.

5. Secara suka rela masuk dalam dinas di
negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
hanya dapat dijabat oleh WNI;

6. Secara suka rela mengangkat sumpah atau
menyatakan janji setia kepada negara asing
atau bagian dari negara asing tersebut;

7. Tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan
suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk
suatu negara asing;



8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari 
negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai 
tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari 
negara lain atas namanya ;atau

9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 th 
terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa 
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak dinyatakan 
keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka 
waktu 5 th itu berakhir, dan setiap tahun berikutnya ybs 
tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI 
kpd Perwakilan RI tsb telah memberitahukan secara 
tertulis kpd ybs, sepanjang ybs tidak menjadi tanpa 
kewarganegaraan.

(Pasal 23 UU No. 12 tahun 2006)



Asas-asas dlm UU No. 12 Tahun 2006:

1. Asas Ius sanguinis (law of the blood):

asas yang menentukan kewarganegaraan 
seseorang berdasar keturunan, bukan 
berdasarkan negara tempat kelahiran;

2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas:

asas yang menentukan kewarganegaraan 
seseorang berdasarkan negara tempat 
kelahiran, yang diperlakukan terbatas bagi 
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam UU;



3. Asas kewarganegaraan tunggal:

asas yang menentukan kewarganegaraan 

bagi setiap orang;

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas: 

asas yang menentukan kewarganegaraan 

ganda bagi anak-anak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU 

(Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006).



Siapa WNI itu? (Pasal 4 UU N0. 12 tahun 2006).

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 
dari seorang ayah dan ibu WNI;

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah  
dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 
dari seorang ayah WNI dan seorang Ibu   
WNA;

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 
dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;



e. Anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah dari seorang ibu WNI, tetapi 

ayahnya tidak mempunyai kewarga-

negaraan atau hukum negara asal 

ayahnya tidak memberikan kewarga-

negaraan kpd anak tsb;

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 

300 hari setelah ayahnya meninggal 

dunia dari perkawinan yang sah dan 

ayahnya WNI; 



g. Anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah dari seorang ibu WNI;

h. Anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah dari seorang ibu WNA yang 

diakui oleh seorang ayah WNI sebagai 

anaknya dan pengakuan itu dilakukan 

sebelum anak tsb berusia 18 th atau 

belum kawin;



i. Anak yang lahir di wilayah negara RI 

yang pada waktu lahir tidak jelas status 

kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di 

wilayah negara RI selama ayah dan 

ibunya tidak diketahui;

k. Anak yang lahir di wilayah neagra RI 

apabila ayah dan ibunya tidak 

mempunyai kewarganegaraan atau 

tidak diketahui keberadaannya;



l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah 
negara RI dari seorang ayah dan ibu 
WNI yang karena ketentuan dari 
negara tempat anak tersebut dilahirkan 
memberikan kewarganegaan kpd anak 
ybs;

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang 
telah dikabulkan permohonan kewarga-
negaraanya, kemudian ayah atau 
ibunya meninggal dunia sebelum 
mengucapkan sumpah atau 
menyatakan janji setia.



Anak WNI yang lahir di luar perkawinan 

yang sah ?

Anak WNI yang lahir di luar perkawinan

yang sah, yang belum berusia 18 tahun

atau belum kawin diakui secara sah oleh

ayahnya yang berkewarganegaraan asing

tetap diakui sebagai WNI.

(Pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006)



Anak WNI yang diadopsi oleh WNA?

Anak WNI yang belum berusia 5 th

diangkat secara sah sebagai anak

oleh WNA berdasarkan penetapan

pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

(Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun

2006)



HAK-HAK ASASI MANUSIA

HAM:

Hak yang dimiliki manusia yang 
diperoleh dan dibawanya bersamaan 
kelahiran/kehadirannya dalam hidup 
bermasyarakat.

HAM: hak yg melekat pada diri manusia yg 
bersifat kodrati dan fundamental sbg 
anugerah Allah yg harus dihormati, 
dijaga, dan dihormati oleh setiap 
individu, masyarakat, atau negara. 



Sejarah HAM :

1. MAGNA CHARTA (PIAGAM AGUNG, 1215).

- Raja John (Inggris) mengakui 
beberapa hak bangsawan.

2. BILL OF RIGHTS (UNDANG-UNDANG HAK, 
1689).

- Parlemen Inggris yang berdaulat 
daripada Raja.

3. DECLARATION OF INDEPENDENT 
(PERNYATAAN KEMERDEKAAN, 1776).

- Pernyataan Kemerdekaan Amerika 
Serikat.



4. DECLARATION DES DROITS DE 

L‟HOMME ET DU CITOYEN

(PERNYATAAN HAK-HAK MANUSIA 

DAN WARGA NEGARA, 1789).

- Permulaan Revolusi Perancis thd 

penguasa.

5. BILL OF RIGHTS (UNDANG-UNDANG 

HAK, 1789).

- Naskah sama dengan Declaration 

Perancis.



6. THE FOUR FREEDOMS (EMPAT 

KEBEBASAN)  Franklin D. Roosevelt 

awal PD II.

1. Freedom of Speech (Kebebasan 

Berbicara dan Menyatakan Pendapat).

2. Freedom of Religion (Kebebasan 

Beragama).

3. Freedom from Fear (Kebebasan dari 

Ketakutan).

4.  Freedom from Want (Kebebasan dari 

Kemelaratan).



7. UNIVERSAL DECLARATION OF 

HUMAN RIGHTS (PERNYATAAN 

SEDUNIA TENTANG HAK-HAK ASASI 

MANUSIA, 1948).

a. Hak-hak politik (ps. 19, 20, 21, 22).

- Setiap orang bebas berpendapat, 

berkumpul, berpartisipasi dan 

kesempatan sama dalam 

pemerintahan.



b. Hak-hak sosial (ps. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 

23, 24, 25).

- Kesamaan hak sejak lahir, non 

diskriminasi, kemerdekaan dan 

keamanan pribadi, non 

perbudakan, non intervensi thd

privasi, bebas bergerak, bebas 

nikah, pilih pekerjaan, libur kerja, 

kelayakan hidup.



c. Hak-hak budaya (ps. 26,  27).

- Setiap orang berhak memperoleh 

pendidikan – pemerintah wajib 

penyelenggarakan pendidikan 

gratis - bebas pilih. 

- Setiap orang berhak menikmati 

budaya dan memperoleh 

perlindungan hak cipta.



d. Hak-hak hukum (ps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

- Penganiayaan mrpk tindakan tdk 

berperikemanusiaan, subjek 

hukum, perlindungan hukum non 

diskriminasi, pengadilan yang 

efektif, penangkapan dan penahan-

an, perlakuan adil di pengadilan, 

praduga tak bersalah (asas 

legalitas).



d. Hak untuk bertanggung jawab (ps. 29).

- Setiap orang mempunyai  

kewajiban thd masyarakat.

- Dalam menggunakan hak dan 

kebebasannya setiap orang akan 

dikenai pembatasan-pembatasan 

tertentu, seperti undang-undang.



- Tujuannya untuk menjamin pengakuan 
dan penghargaan yang layak thd hak-
hak dan kebebasan yang adil tentang
kesopanan, ketertiban umum, dan 
kesejahteraan dalam masyarakat yang 
demokratis.

- Hak dan kebebasan tidak boleh diper-
gunakan dengan cara bertentangan 
dengan asas dan tujuan PBB.



• Perkembangan HAM

1. Generasi pertama

Konsepsi HAM dari pemikiran para ilmuwan 
di Eropa, meningkat menjadi dokumen resmi 
(Magna Charta  UDHR).

2. Generasi kedua

Konsepsi HAM mencakup upaya menjamin 
pemenuhan kebutuhan untuk mengejar 
ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, 
dan penemuan ilmiah (International 
Couvenannt on Economic, Social and 
Cultural Rights 1966).



3. Generasi ketiga

Konsepsi HAM mencakup pengertian 
hak untuk membangun (rights to 
development), termasuk didalamnya 
persamaan hak untuk maju bagi semua 
bangsa (tahun 1986).

 Konsep 3 generasi tsb mengandung 
persamaan karakteristik yaitu 
dipahami dalam konteks hubungan 
kekuasaan yg bersifat vertikal (rakyat-
penguasa), serta horizontal (antar 
masyarakat).



• Pandangan tentang HAM

1. Universal absolut, HAM mrpk nilai- nilai 
universal dg tanpa memandang profil 
sosial budaya yg melekat pada masing-
masing bangsa.

2. Universal relatif, HAM mrpk nilai-nilai 
universal dg pengecualian asas-asas 
hukum internasional.

3. Partikularistik absolut, HAM dipandang sbg 
persoalan masing-masing bangsa tanpa 
alasan kuat terutama penolakan thd 
berlakunya dokumen internasional.

4. Partikular relatif, HAM dipandang sbg 
masalah universal, tetapi mrpk persoalan 
masing-masing bangsa.



• Pengaturan HAM di Indonesia

Dalam UUD RI Tahun 1945, Pasal : 

27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E,  

28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 29, 30,  

31, 32, dan 34.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM



HAK 
ASASI 

MANUSIA

BAB XA. HAK ASASI MANUSIA

membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan, hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat 
pendidikan, memperoleh manfaat 

dari IPTEK, seni dan budaya, 
memajukan diri secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama, 
meyakini kepercayaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal, kebebasan berserikat, 
berkumpul dan berpendapat 

(Pasal 28E) **

berkomunikasi, 
memperoleh, mencari, 
memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan  
informasi, 

(Pasal 28F) **

pengakuan yang sama di 
hadapan hukum, hak untuk 

bekerja dan kesempatan yg sama 
dalam pemerintahan, berhak atas 

status kewarganegaraan 
(Pasal 28D) **

hidup sejahtera lahir dan batin, 
memperoleh pelayanan kesehatan,  

mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan 
manfaat guna mencapai persamaan 

dan keadilan 
(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan 
HAM adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak 
orang dan pihak lain serta tunduk 

kepada pembatasan yang 
ditetapkan UU

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta 
mempertahankan hidup 

dan kehidupan
(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, 
harta benda, dan rasa aman serta 

untuk bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **



PELANGGARAN HAM YANG BERAT :

PENGADILAN HAM  UU No. 26 Tahun 2000

Meliputi :

1. KEJAHATAN GENOSIDA.

Setiap perbuatan yg dilakukan dg maksud 

menghancurkan/memusnahkan seluruh/-

sebagian kelompok bangsa, Ras, kelompok 

etnis, kelompok agama, dg cara :

Membunuh, menteror fisik/mental, mencipta-

kan kondisi kearah kemusnahan, mencegah 

kelahiran kelompok, memindahkan secara 

paksa anak-anak dari kelompok.



2. KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN.

Salah satu perbuatan yg dilakukan 

sebagai bagian dari serangan 

meluas/sistematis yg ditujukan thd 

penduduk sipil, berupa :

pembunuhan, pemusnahan, perbudak-

an, pengusiran, perampasan kemer-

dekaan, penyiksaan, perkosaan, peng-

aniayaan thd kelompok, penghilangan 

secara paksa, kejahatan apartheid.


