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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya,sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan modul ini dengan lancar, serta dapat 

menyelesaikan modul tepat pada waktu yang telah di 

tentukan. 

Penyusun sangat memahami bahwa apa yang telah di 

dapatkan selama pembuatan modul belumlah seberapa. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi 

kesempurnaan modul ini. 

Penyusun berharap modul ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun sendiri khususnya, dan bagi para pembaca yang 

budiman umumnya. 

 

 

 

 

Selamat Belajar 

 

 

 

   Penyusun    

 

Ilmu bagaikan kunci emas kehidupan 
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BAGI SISWA BAGI GURU 

a. Siswa atau peserta diklat diharapkan 

dapat mempelajari setiap bagian 

dalam bahan ajar kemudian 

mengerjakan tugas, baik tugas 

individu maupun tugas kelompok 

dengan baik dan benar. 

b. Prosedur Sertifikasi 

i. Paspor Keterampilan 

Paspor keterampilan adalah 

dokumen rekaman pengetahuan 

atas kompetensi yang telah dicapai 

oleh pemiliknya. 

ii. Sertifikasi Kompetensi 

Sertifikasi kompetensi 

diberikan kepada peserta didik 

yang lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh SMK tau 

lembaga diklat yang terakreditasi 

sebagai penyelenggara uji 

kompetensi.  

Sertifikasi kompetensi 

tersebut diterbitkan oleh lembaga 

sertifikasi, asosiasi profesi, 

perusahan/industry, lembaga diklat 

yang memiliki kredibilitas dalam 

bidangnya atau lembaga diklat 

yang diberi wewenang oleh 

lembaga terakreditasi untuk 

menyelenggarakan ujian dan 

sertifikasi. 

a. Membantu siswa atau peserta diklat 

dalam merencanakan pembelajaran. 

b. Membimbing siswa atau peserta diklat 

melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap ajar. 

c. Membantu siswa atau peserta diklat 

dalam memahami konsep dan praktik 

baru serta menjawab pertanyaan 

siswa atau peserta diklat mengenai 

pembelajaran siswa atau peserta 

didik. 

d. Membantu siswa atau peserta diklat 

untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang dipelukan 

untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar 

kelompok jika diperlukan. 

f. Mendatangkan seorang ahli atau 

pendamping guru ke tempat kerja 

untuk membantu pembelajaran. 

g. Merencanakan proses penilaian dan 

menyiapkan perangkatnya. 

h. Melaksanakan penilaian. 

i. Menjelaskan kepada siswa atau 

peserta diklat tentang pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan dari suatu 

kompetensi yang pelu diperbaiki dan 

merundingkan rencana pembelajaran 

selanjutnya. 

j. Mencatat pencapaian kemajuan siswa 

atau peserta diklat. 
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PENDAHULUAN  

� Kompetensi Inti 

 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan factual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan , 

teknologi,seni,budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan.  

 

� Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri nilai-nilai pancasila dalam 

praktik penyelenggaraan pemerintahan 

sebagai salah satu bentuk pengabdian 

kepada Tuhan YME. 

2.1 Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 

praktik penyelenggaraan pemerintah 

Negara. 

3.1 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam 

kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan Negara. 

4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai 

nilai-nilai pancasila dalam kerangka 

praktik penyelenggaraan pemerintahan 

Negara. 

 

Sumber. http://www. 

Kemendagri.go.id 

 

 Setiap negara yang 

berdaulat berusaha 

mempertahankan wilayah 

negaranya, pada hakekatnya alat 

pertahanan suatu negara  

ditempatkan diwailayah-wilayah 

perbatasan karena di wilayah 

tersebutkan akan terjadi 

pelanggaran kedaulatan suatu 

negara, bahkan negara berusaha 

mengembangkan kekuatan 

bersenjata dengan tujuannya adalah 

menjaga kedaulatan.  Pemerintah 

dalam arti sempit adalah suatu 

badan yang mempunyai wewenang 

melaksnakan kebijakan Negara 

(eksekutif) yang terdiri atas Presiden, 

wakil presiden, dan para menteri.  

Presiden bertindak sebagai 

kepala Negara sekaligus kepala 

pemerintahan. Presiden dan wakil 

presiden dipilih langsung oleh rakyat. 

Pancasila sebagai dasar Negara, 

artinya bahwa setiap tindakan rakyat 

dan Negara Indonesia harus sesuai 

KOMPONEN SILABUS 

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 

PRAKTIK PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN NEGARA 
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Indonesia pernah terkungkung dalam suatu pemerintahan yang sangat sentralistik dan banyak 

diwarnai dengan berbagai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada pemerintahan. Hal 

tersebut membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat menuntut 

adanya suatu perubahan di dalam tubuh pemerintahan yang ada. Kekuasaan merupakan kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. 

1. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia 

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal 

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi 

lembaga-lembaga tertentu yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, 

pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pusat mengalami pergesearan setelah 

terjadinya amandemen UUD 1945 adapun pergeseran tersebut adalah : 

1. Kekuasaan Konstitusi, Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang 

dasar.Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan UUD. 

2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaaan untuk menjalankan uu dan penyelenggaraan pemerintah 

negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) 

UUD1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintah menurut UUD). 

3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk UU. kekuasaan ini dipegang oleh DPR 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “DPR 

memegang kekuasaan membentuk UU). 

4. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK pasal 24 

ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Ma dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu MK). 

5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemeriksa atas pengelolaan dan tanggungjwab tentang keuangan negara. Dijelaskan dalam pasal 

23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ” Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 

tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri 

6. Kekuasaan Moneter, yaitu kekuasaan untuk mnetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran , serta memelihara kestabilan rupiah. 

dijelaskan dalam pasal 23D UUD 1945 “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan ,tanggungjawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. 

b. Pembagian kekuasaan secara Vertikal 

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan 

tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintah. Di dalam pasal 18 

ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “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 pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

 

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 
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Pemerintahan Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan 

Negara yang bertgas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah Negara 

Republik Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.  

1. Presiden  

Presiden merupakan lembaga Negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan. 

Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai epala Negara sekaligus kepala 

pemerinathan Indonesia. sebagai kepala Negara, Presiden menjadi simbol resmi Negara Indonesia di 

dunia. Sebagai kepala Pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakn 

tugas-tugas sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh seorang Wakil 

Presiden dan menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Kabinet adalah sususnan para menteri 

sebagai penyelenggara pemerinathan ditingkat pusat. 

2. Wakil Presiden  

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada 

Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia 

berhalangan sementara atau tetap dalam linkup pemerintahan sehingga kedudukannya lebih tinggi 

dibandingkan para menteri. Selain itu, kedudukan seorang Wakil Presiden juga tidak dapat dipisahkan 

dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan karena dipilih secara langsung melalui 

pemilihan umum.  

3. Kementerian Negara Republik Indonesia 

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. kementerian berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Negara diatur dalam UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 pasal17. Kementerian Negara ditetapkan dalam UU No. 39 Tahun 2008 

tentang kementerian Negara. Setiap pejabat Negara mempunyai larangan yang hars dipatuhi termasuk 

menteri. Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :  

a. Pejabat Negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan swasta. 

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja Negara dan atau anggaran 

pendapatan belanja daerah.. 

Pembentukkan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan 

sumpah janji. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden mempunyai hak untuk 

mengganti atau menukar posisi menteri dalam masa jabatannya. Hak tersebut termasuk dalam hak 

prerogative Presiden, yaitu hak istimewa yang dimmiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa 

meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang 

sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Tugas dan Fungsi Kementrian Negara  

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibant oleh menteri-menteri Negara. 

Lembaga atau kantor tempat mengurusi pekerjaan menteri disebut kementerian. Jumlah seluruh 

kementerian maksimal 34 kementerian. Menurut peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

organisasi Kementerian Negara, kemetrian Negara Indonesia dibagi menjadi empat kelompok sebagai 

berikut. 

a. Kementerian kelompok I terdiri atas Kementerian Dalam negeri, Kementerian Luar Negeri, dan 

Kementerian Pertahanan. 

 

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
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b. Kementerian Kelompok II terdiri atas :  

1) Kementerian Agama 

2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

3) Kementerian Keuangan 

4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

6) Kementerian Kesehatan 

7) Kementerian Sosial 

8) Kementerian Ketenagakerjaan 

9) Kementerian Perindustrian 

10) Kementerian Perdagangan     

11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

13) Kementerian Perhubungan  

14) Kementerian Komunikasi dan Informatika 

15) Kementerian Pertanian 

16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

17) Kementerian Kelautan dan Perikanan  

18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

19) Kementerian Agraria dan Tata Ruang  

c. Kementerian Kelompok III terdiri atas :  

1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi 

3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

5) Kementerian Pariwisata 

6) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 

7) Kementerian Pemuda dan Olahraga 

8) Kementerian Sekretariat Negara 

d. Kementerian Koordinator terdiri atas : 

1) Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

2) Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian 

3) Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

4) Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman  

5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

Lembaga pemerintahan Negara di bawah Presiden ada dua macam, yaitu lembaga 

kementerian yang dipimpin oleh menteri dan non kementerian yang dipimpin seorang kepala atau 

ketua. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian 

dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) adalah lembaga Negara di Indonesia yang 

dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh 

lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang tugas yang dilakukan oleh menteri sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.  

Lembaga pemerintah non kementerian terdiri atas sebagai berikut : 

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

• Badan Informasi Geospasial (BIG) 

• Badan Intelijen Negara (BIN) 

• Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
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• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 

• Badan Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

• Badan Narkotika Nasional (BNN) 

• Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) 

• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

• Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) 

• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

• Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  

• Badan Pertahanan Nasional (BPN) 

• Badan Pusat Statistik (BPS) 

• Badan SAR Nasional (BASARNAS) 

• Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

• Badan Urusan Logistik (BULOG) 

• Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

• Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) 

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

• Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 

• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) 
 

 

 

� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif ? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sebutkan landasan hukum kementerian Negara selain dalam UUD 1945 ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………....................................... 

3. Sebutkan sebab menteri diberhentikan dalam masa jabatan ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jelaskan yang dimaksud kekuasaan moneter! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. Jelaskan yang dimaksud pembagian kekuasaan secara vertical! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jelaskan Tugas dan Fungsi dari Kementerian Negara ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jelaskan yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Sebutkan dan jelaskan Pembagian Kekuasaan di Indonesia ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tugas Mandiri 
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9. Jelaskan perbedaan antara Kekuasaan Eksaminatif dengan Kekuasaan Moneter ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jelaskan peran Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

� Kerjakan dengan baik tugas yang berikut dengan kelompok anda! 

Diskusikan dengan kelompok anda mengenai materi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia 

saat ini. Buatlah laporan dalam bentuk makalah, kumpulkan pada guru anda dan hasilnya 

dipresentasikan di depan kelas ! 

 

 

 

Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir 

semua bangsa didunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan 

kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia yaitu 

Pancasila. 

1. Pengertian Sistem Nilai dalam Pancasila  

Sistem nilai berasal dari dua kata, yaitu sistem dan nilai. Kata “Sistem” yang terdapat dalam 

kamus umum Bahasa Inonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, 

tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dalam pandangan filsafat, nilai (value dalam 

bahasa inggris) sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai 

apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan umat manusia. 

Dalam bahasa Sanksekerta, Pancasila berasal dari kata Panca dan sila. Panca berarti lima, sila 

berarti batu sendi, alas/dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah lima 

alas/dasar atau lima aturan tingkah laku yang baik. Kelima dasar tersebut sebagai berikut. 

a. Janganlah mencabut nyawa makhluk hidup (membunuh) 

b. Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan (mencuri) 

c. Janganlah bersifat iri (dengki) 

d. Janganlah berkata palsu (berdusta atau berbohong) 

e. Jangalah meminum minuman yang menghilangkan pikiran (minuman keras) 

Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling 

berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa 

Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Sila-sila 

dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. 

Setiap sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan 

menjiwai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

c. Sila Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 

adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

TUGAS KELOMPOK 
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d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan diliputi dan dijiwai 

oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 

meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta sila Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan. 

2. Pelaksanaan Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 

 Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah Negara (philosofische gronsalg), Pancasila 

digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan 

Negara. Jika kita menengok kembali sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam menentukan landasan 

ideology dan falsafah bangsa tentu banyak curahan pikiran dan jiwa yang telah dikerahkan 

sepenuhnya oleh para pendiri Negara. Semangat para pendiri bangsa pada waktu itu menemukan 

Pancasila sebagai landasan ideology bangsa. Akhirnya, terjadi kesepakatan bahwa pancasila diakui 

sebagai nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita dan tujuan 

Negara Indonesia. Indonesia mempunyai cita-cita menjadi Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil dan makmur. Adapun tujuan Negara Republik Indonesia sebgai berikut.  

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

b. Memajukan kesejahteraan umum. 

c. Mencerdasakan kehidupan bangsa. 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadai, dan 

keadilan sosial. 

3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara  

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam 

dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang 

akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan 

pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut. 

1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

• Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 

• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menuru 

agamanya. 

• Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai 

hukum yang berlaku. 

• Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 

• Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi 

mediator ketika terjadi konflik antar agama. 

2. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 

• Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Karena manusia 

mempunyai sifat universal. 

• Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. 

• Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.  

3. Nilai Sila Persatuan Indonesia 

• Nasionalisme. 

• Cinta bangsa dan tanah air. 

• Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 

• Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna 

kulit. 

• Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 
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4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

• Hakikat Sila ini adalah demokrasi.  

• Permusyawaratan, artinya mengusahakan 

putusan bersama secara bulat, baru sesudah 

itu diadakan tindakan bersama.  

• Perbedaan secara umum demokrasi di negara 

barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak 

pada permusyawaratan rakyat 

5. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia 

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis. 

• Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut    

potensi masing-masing. 

• Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan 

bidangnya. 

 

 

 

� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa saja tujuan Negara Republik Indonesia ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Pancasila adalah lima alas/dasar atau lima aturan tingkah laku yang baik. Sebutkan kelima dasar 

tersebut ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sebutkan nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jelaskan pengertian sistem nilai dalam Pancasila ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jelaskan pengertian Pancasila dalam Bahasa Sansekerta ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Sebut dan jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Sebutkan beberapa contoh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Dalam sila-sila Pancasila meliputi apa saja ? Sebutkan ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Jelaskan Tujuan dari Pengkajian Pancasila secara filosofis ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Berikan contoh yang mencerminkan sila Pancasila kelima ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

� Kerjakan dengan baik tugas berikut dengan kelompok Anda ! 

Bentuklah kelompok yang terdiri atas empat orang. Kemudian diskusikanlah bersama kelompok anda 

mengenai Nilai-nilai Pancasila. Hasilnya dipresentasikan di depan kelas bersama kelompok anda ! 

 

 TUGAS MANDIRI  

TUGAS KELOMPOK 



 Semester 1 

Weni Dwi Ervita M, Farid Naufal, Yunita Sari F. PKN-SMA X 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Komponen Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentag ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

� Kompetensi Dasar 

1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang 

wilayah negara, warga negara dan penduduk, 

agama dan kepercayaan, pertahanan dan 

keamanan secara adil. 

2.2 Mendukung nilai-nilai yang terkandung 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah 

negara, warga negara dan penduduk, agama 

da kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 

3.2 Mengkategorikan ketentuan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang mengatur tentang wilayah negara, warga 

negara dan penduduk, agama dan kepercayaa, 

serta pertahanan dan keamanan. 

4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah 

negara, warga negara dan penduduk, agama 

dan kepercayaan, serta pertahanan dan 

keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara merupakan organisasi yang 

dibentuk berdasarkan kesepakatan 

sekelompok masyarakat yang dinamakan 

warga negara, dengan memiliki sistem 

atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. 

Alat yang dimaksudkan adalah 

perlengkapan negara yang berwenang 

untuk mengatur warga negara agar 

menaati segala peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan. Syarat-

syarat utama yang berdirinya suatu negara 

adalah harus ada wilayah, rakyat yang 

tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. 

Luasnya wilayah indonesia dan banyaknya 

budaya yang dimiliki oleh warga negara 

indonesia menimbulkan terjadinya 

keberagaman di Negara Indonesia 

termasuk keanekaragaman agama dan 

kepercayaan. Sebagai warga negara 

hendaknya kita melihat sebuah perbedaan 

itu menjadi suatu kekayaan yang dimiliki 

oleh bangsa indonesia, dengan selalu 

menghayati nilai persamaan kedudukan 

warga negara tanpa membedakan ras, 

agama dan kepercayaan, gender, 

golongan, budaya, dan suku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara karena hal tersebut telah diatur 

oleh negara dalam pasal-pasal UUD NRI 

Tahun 1945. 

 

KOMPONEN SILABUS PENDAHULUAN  

KETENTUAN UUD NRI 

TAHUN 1945 DALAM 

KEHIDUPAN 

BERNEGARA 
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1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Adanya ketentuan tentang wilayah dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 

1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada 

penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis 

sebuah Negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh 

Negara asing. Sementara itu, batas-batasnya ditentukan dengan perjanjian antarnegara tetangga, baik 

yang diadakan sebelum maupun sesudah merdeka. Daerah yang merupakan tempat tinggal rakyat dan 

tempat pemerintah melakukan kegiatan merupakan wilayah Negara dengan batas-batas tertentu. 

Adapun batas-batas yang ditempati rakyat Indonesia sebagai berikut : 

a. Batas wilayah daratan. Negara satu dengan yang lain sering terjadi konflik dan perang karena 

maalah batas wilayah Negara. Untuk menetapkan wilayah batas daratan, pada umunya ditentukan 

berdasarkan perjanjian antarnegara tetangga. Batas wilayah tersebut dapat berupa alam, seperti 

sungai, danau, gunung dan batas buatan berupa patok atau pagar. 

b. Wilayah lautan. Laut yang merupakan wilayah suatu Negara disebut teritorial Negara. Laut diluar 

teritorial disebut dengan laut terbuka atau bebas. Pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 

mil laut yang diukur dari garis pantaiwilayah daratan suatu Negara pada saat pantai surut. Untuk 

Negara Indonesia, batas wilayah laut teritorial mulai 21 Maret 1980 dengan batas Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. 

c. Wilayah yang berupa udara. Wilayah udara suatu Negara ada di atas wilayah daratan dan lautan 

Negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu Negara diatur dalam perjanjian 

Paris pada tahun 1919. 

d. Daerah ekstrateritorial. Disebut sebagai wilayah ekstrateritorial artinya meskipun tempat itu 

berada di luar wilayah Negara yang bersangkutan atau wilayah Negara lain, dianggap wilayah 

Negara yang diwakili. 

Berkaitan dengan wilayah Negara Indonesia, pada tanggan 13 Desember 1957 pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa : segala perairan di 

sekitar diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik 

Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah 

daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan 

pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. 

Sebelumnya, ada pengakuan masyarakat internasional tentang batas laut teritorial hanya selebar 3 mil 

laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. 

Setelah muncul Deklarasi Djuanda pulau-pulau di Indonesia tidak lagi terpisahkan oleh 

perairan tetapi lautan tersebut menjadi pemersatu antarpulau. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa 

Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Berdasarkan Deklarasi Djuanda tersebut 

Indonesia menganut konsep Negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Berkat 

pandangan dari visioner Djuandalah bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 

2.000.000 km2, termasuk sumber daya allam yang dikandungnya. Wilayah laut Indonesia sekarang 

menjadi sangat lyas, wilayah laut Indonesia dibedakan dalam tiga jenis yaitu, Zona Laut Teritorial, Zona 

Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. 

 

 

A. Wilayah Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 
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2. Batas-batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Adapun batas-batas wilayah Negara Indonesia yaitu wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, 

timur dan selatan. 

a. Utara 

Sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Wilayah laut Indonesia sebelah 

utara berbatasan dengan lima Negara yaitu, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. 

b. Barat 

Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Negara 

india. Walaupun daratan Indonesia terpisah jauh dengan india. Keduanya memiliki pulau (pulau Ronde 

di Aceh dan Pulau Nicobar di India) yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan 

Lut Andaman. 

c. Timur 

Sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Perairan Samudra 

Pasifik. Untuk memperjelas batas wilayah, Indonesia dan Papua Nugini menyepakati hubungan 

bilateral mengenai batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, tetapi juga wilayah laut. 

d. Selatan 

Sebelah selatan wilayah Indonesia berbatasan dengan perairan dan daratan. Adapun wilayah 

darat yang dimaksud adalah Timor Leste, sedangkan perairannya adalah perairan Australia dan 

Samudra Hindia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengertian Warga Negara dan Penduduk 

Pada mulanya seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk suatu Negara jika seseorang itu 

masih memiliki hubungan pertalian darah dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. 

Tetapi dalam perkembangannya juga terdapat orang-orang yang berasal dari nenek moyang yang 

berbeda. Menurut Prof. Mr. Dr. Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal 

tetap dalam suatu Negara. Sah disini memiliki sebuah arti tidak bertentangan dengan segala ketentuan 

tentang masuk dan mendirikan tempat tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Dalam 

pengertian ini dapat dikatakan penduduk atau bukan penduduk dapat didasarkan hubungannya 

dengan suatu wilayah tertentu. 

a. Disebut sebagai penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah Negara dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempnyai status kewarganegaraan dari wilayah 

Negara yang bersangkutan dinamakan warga Negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh 

suatu pekerjaan dinamakan warga Negara asing. 

b. Disebut sebagai bukan (non) penduduk bila bertempat tinggalatau mendiami suatu wilayah 

Negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek), seperti wisatawan. 

 

B. Warga Negara dan Penduduk Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 
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Adapun dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah Negara tersebut, seseoran 

dapat dikatakan sebagai warga Negara dan bukan (non) warga Negara karena alasan-alasan berikut : 

a. Disebut warga Negara bila seseorang berdasarkan hukum adalah anggota dari wilayah Negara 

yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. 

b. Disebut bukan (non) warga Negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari 

wilayah Negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah Negara lain, seperti 

duta besar. 

1. Asas Kewarganegaraan 

Setiap warga Negara yang berdaulat pasti memiliki wewenang untuk menentukan 

kewarganegaraan seseorang maka dikenal adanya asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut: 

a. Asas Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran 

1) Asas Ius Sanguinis (asas hubungan daerah/keturunan) 

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut 

kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, Negara Tiongkok yang menganut asas ius 

sanguinis, artinya jika ada warga Negara Tiongkok yang elahirkan anak di negeri A, secara 

otomatis anak tersebut mennjadi warga Negara Tiongkok. 

2) Asas Ius Soli (asas tempat-daerah kelahiran) 

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut 

tempat/daerah dimana orang tersebut dilahirkan. Contohnya, Negara Inggris yang 

menganut asas ius soli. Apabila ada warga Negara B melahirkan anak di Negara Inggris, 

secara otomatis anak tersebut menjadi warga Negara Inggris. 

b. Asas kewarganegara berdasarkan Perkawinan 

1) Asas persamaan hukum 

Asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki 

ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dan masyarakat. Oleh karena itu 

diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama. 

2) Asas persamaan derajat 

Asas ini memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan sakah satu 

pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memilikii hak yang sama untuk 

menentukan status kewarganegaraan sendiri. Dengan begitu mereka tetap memiliki 

kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan. 

Adanya ketentuan status kewarganegaraan yang berlainan pada setiap Negara 

dapat menimbulkan problem kewarganegaraan bagi seseorang. Ada dua problem yang 

berkaitan dengan itu. 

a. Apatride, artinya seseorang tidak memiliki kewaganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir 

di Negara Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya 

berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Anak tersebut tidsk 

memperoleh kewarganegaraan dari Negara Tiongkok karena bukan keturunan dari orang 

Tiongkok dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di AS. 

b. Bipatride, artinya seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir 

di AS yang menganut ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Tiongkok yang 

menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus 

yaitu dia menjadi warga Negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga Negara 

Tingkok karena orang tuanya adalah warga Negara Tiongkok. 

Berkaitan dengan adanya apatride dan bipatride maka di dalam suatu Negara terdapat 

sistem yang lazim dipergunakan sebagai berikut : 

a. Stelsel aktif, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga Negara diperlukan tindakan-

tindakan hukum tertentu secara aktif. Dalam hal ini seseorang dapat menggunakan hak 

untuk memilih menjadi warga Negara. 
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b. Stelsel pasif, yaitu seseorang secara otomatis menajdi warga Negara tanpa harus 

melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak 

untuk menolah menjadi warga Negara. 

2. Warga Negara dan Penduduk Indonesia 

Warga Negara adalah penduduk suatu Negara yang berdasarkan hukum yang mempunyai 

kewajiban dan hak penuh atas sebagai anggota suatu negar. Sedangkan penduduk adalah seluruh 

penghuni Negara, baik orang Indonesia maupun orang asing yang dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa warga Negara 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negra. Artinya, yang menjadi warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli 

dan orang-orang lain yang : 

a. Bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. 

c. Bersikap setia kepada Negara republik Indonesia. 

d. Disahkan dengan undang-undang. 

Adapun yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang dulunya 

pada zaman pemerintahan Belanda termasuk dalam golongan bumiputra. Disamping itu orang yang 

menjadi warga Negara Indonesia karena naturalisasi dapat pula dianggap sebagai orang Indonesia asli, 

bersikap dan berpikir secara Indonesia, setia kepada warga Negara republik Indonesia, falsafah 

Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945. Adapun bangsa-bangsa lain menjadi warga Negara Indonesia 

setelah disahkan dengan undang-undang. Maksud dari bangsa lain ini adalah orang peranakan 

Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal kedudukan di indonesa 

seta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara republik Indonesia. 

3. Pewarganegaraan Indonesia 

Pewarganegaraan secara luas dapat diarikan sebagai cara atau upaya untuk memperoleh 

status sebagai warga Negara di suatu Negara. Pewarganegaraan secara sempit dapat diartikan sebagai 

salah satu cara memperoleh kewarganegaraan indoensia. Pewarganegaraan dalam hal ini disebut 

pewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Cara memperoleh kewarganegaraan menurut UU No. 12 

Tahun 2006 yaitu : 

a. Melalui kelahiran 

Seorang yang memeproleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran : 

1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara 

Indonesia. 

2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu 

warga Negara asing. 

3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu 

warga Negara Indonesia. 

4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia tetapi 

ayahnya tidak mempunyai kewarganegraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak 

memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 

5) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal 

dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara indonesa. 

6) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia. 

7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui 

oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan 

sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 

8) Anak yang kahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 

status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 

9) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara repubik Indonesia selama ayah dan 

ibunya tidak diketahui. 
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10) Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak 

oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadila tetap diakui sebagai warga 

Negara Indonesia. 

11) Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 

12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga 

Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak 

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 

13) Anak warga Negara Indonesia yang kahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 

tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 

tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia. 

b. Melalui pengangkatan 

1) Anak tersebut diangkat oleh warga Negara Indonesia.  

2) Pada waktu diangkat anak tersebut masih di  bawah umur, yaitu belum berumur 5 tahun. 

3) Mendapatkan penetapan pengadilan. 

c. Melalui permohonan 

Adapun syarat untuk mendapatkan kewarganegraan melalui permohonan sebagai berikut : 

1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara republik 

Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-

turut. 

3) Sehat jasmani dan rohani. 

4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 1 tahun atau lebih. 

6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi 

berkewarganegraan ganda. 

7) Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap. 

8) Membayar yang pewarganegaraan ke kas Negara. 

d. Karena Pemberian Kewarganegaraan 

Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh 

pemerintah Republik Indonesia. Ini merupakan kewenangan Presiden setelah mendapat pertimbangan 

dari DPR. Alasan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan orang tersebut 

telah berjasa, yaitu ikut serta dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Selain berjasa 

terhadap kemajuan Negara Indonesia, ada juga orang asing yang diberi kewarganegaraan karena 

alasan kepentingan Negara. Pada umunya orang tersebut telah ikut memberikan suatu yang luar biasa 

bagi kedaulatan Negara dan kemajuan di bidang perekonomian. 

e. Karena perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan adalah : 

1) Warga Negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia. 

2) Menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan pejabat yang berwenang. 

Pernyataan ini dilakukan oleh orang yang bersangkutan bila sudah bertempat tinggal di 

Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Pernyataan ini 

tidak berlaku jika dengan itu orang tersebut menjadi bipatride (memiliki kewarganegaraan 

ganda). 

f. Karena Turut Ayah dan Ibu 

Seorang anak akan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia apabila : 
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1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di 

wilayah Negara republik Indonesia, dari ayha atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan 

Replubik Indonesia. 

2) Anak warga Negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangjat warga Negara 

Indonesia. 

4. Penyebab Kehilangan Kewarganegaraan 

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan 

Republik Indonesia apapbila seseorang : 

a. Memeperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 

b. Tidak menolah atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan 

mendapat kesempatan untuk itu. 

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri jika yang 

bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan 

hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaaan. 

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

e. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di 

Indonesia sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga 

Negara Indonesia. 

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian 

dari Negara asing tersebut. 

g. Tidak diwajibkan, tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk 

suatu Negara asing. 

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat 

diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaky dari Negara lain atas namanya. 

i. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan 

dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yan sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan 

keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia seblum jangka waktu 5 tahun itu 

berakhir dan genap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin 

tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan perwakilan Republik Indonesia 

tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang tidak 

menjadi tanpa kewarganegaraan. 
 

 

1. Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan 

Agama merupakan ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya. Keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia artinya bahwa 

penduduk Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kebebasan beragama 

merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan 

beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semua 

warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan segala aktivitasnya 

dalam beragama. 

Perlu ditegaskan bahwa kebebasan beragama bukan berarti boleh tidak memeluk agama, 

tetapi harus memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaannya yang diyakininya. Hak kebebasan 

dalam beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemeberian golongan, melainkan pemberian 

dari Tuhan yang sudah melekat sejak kita dilahirkan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berkembang dan mendapat pengaruh dari agama-agama yang masuk di indoenesia, seperti agama 

Hindu pada abad ke-4 Masehi, agama Budha abad ke-6 Masehi, agama Islam abad ke-7 Masehi, dan 

C. Agama dan Kepercayaan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945 
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agama Nasrani abad ke-16 Masehi. Agama-agama tersebut mudah diterima oleh bangsa Indonesia 

karena bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan terhadap bangsa yang membawa pengaruh 

baik. 

2. Kerukunan Umat Beragama 

Negara Indonesia mengakui dan memberikan jaminan kepada warga Negara untuk memeluk 

agama dan ekeprcayaan yang dikehendakinya. Berikut ini pengakuan dan jaminan Negara terhadap 

agama dan kepercayaan. 

a. Pancasila Sila Pertama yang berbunyi : Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ketiga dan Keempat. 

c. Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28E Ayat (1) dan (2), serta pasal 29 

Ayat (2). 

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kita harus saling menjaga hubungan dan toleransi 

antarumat beragama. Jika ingin tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita perlu 

membangun menerapkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama, yaitu sikap seorang 

yang memiliki agama guna mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, 

kedudukan sosial, tingkat kekayaan, suku, ras, golongan, kerukunan dan lainnya. Untuk mewujudkan 

kerukunan umat beragama perlu dilakukan hal-hal berikut ini : 

a. Saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antarumat beragama. 

b. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 

c. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 

d. Mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau 

pemerintah. 

Sikap tengang rasa, menghargai da toleransi antarumat beragama sangat diperlukan oleh 

masyarakat Indonesia yang majemuk. Istilah “toleransi” dalam bahasa Latin berasal dari kata 

“tolerare” yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Secara bahasa toleransi berarti sifat atau 

sikap menenggang (menghargai, membiarkan, atau membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 

pendirian dari diri sendiri. Jadi sikap toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai 

perbedaan dengan orang atau kelompok. Dengan ini, tanpa adanya sikap saling menghargai dan 

menghormati antara hak dan kewajiban maka dapat muncul berbagai macam konflik antarumat 

beragama. 

Adapun contoh sikap tolerandi dalam keberagaman agama dan kepercayaan sebagai berikut : 

a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. 

b. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. 

c. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan 

dan agama yang berbeda. 

d. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. 

e. Tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain. 

f. Membantu orang yang kena musibah meskipun berbeda keyakinan. 

g. Menghargai hari raya keagamaan umat agama lain. 

Untuk menjaga kerukunan antarumat beragama yang berbeda, pemerintah membentuk 

lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini bertugas mengatur, mengurus , serta membahas dan 

menyelesaikan segala masalah yang meyangkut keagmaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan 

sebagai berikut : 

a. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. 

b. Media menyampaikan gagasan yang bermanfat bagi pengembangunan umat dan bangsa. 

c. Wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 

d. Tempat berdialog antaranggota dan antarkelompok agama. 
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1. Pertahanan dan Kemanan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Menurut undang-Undang Nomor3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa 

pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan 

wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan Negara. Uapaya pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan 

membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. 

Pertahanan dan keamanan Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XII Pasal 30 Ayat 

(1) sampai (5). 

Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut oleh Indonesia disebut sistem pertahnan dan 

kemanan rakyat semesta atau disingkat sishankamrata. Artinya, sistem ini melibatkan seluruh warga 

Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Selain itu, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh 

pemerintahan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan 

kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini terdiri atas tiga komponen yaitu : 

a. Komponen Utama 

Komponen utama dalam sistem pertahanan terdiri atas TNI dan Polri. 

1) Tentara Nasional Indonesia 

TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara kita. TNI 

mengutamakan kepentingan nasional dan kepentigan bangsa di atas kepentingan daerah, suku, 

ras atau golongan. Secara kelembagaan, TNI memiliki tugas-tugas pokok yaitu : 

a) Menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD NRI Tahun 1945. 

b) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

c) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumoah darah Indonesia dari ancaman serta 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem 

keamanan Negara kita. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang 

berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat. Dalam keadaan darurat, 

kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan kepada TNI. Kepolisian 

Negara Republik Indonesia turut secara aklamatif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahtan 

internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization (Interpol). Kepolisian 

Negara Republik Indonesia juga diusahakan membantu secara aktif tugas pemeliharaan 

perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa). 

b. Komponen Cadangan 

Komponen cadangan dalam sistem pertahanan dan keamanan Negara terdiri atas warga 

Negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk dikerahkan 

melalui mobilisasi. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara massal sumber 

daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan Negara. Semakin 

kuat komponen cadangan ini, akan semakin tangguh pula kemampuan kom;onen utama. Sebaliknya, 

semakin lemah komponen cadangan, komponen utamanya tidak akan berarti dalam rangka upaya 

pembelaan Negara. 

c. Komponen Pendukung 

Adapun komponen pendukung terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber daya 

buatan, serta sarana dan pasarana nasional yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan 

D. Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI 
Tahun 1945 
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kekuatan dan kemampuan kom;onen utama dan komponen cadangan. Sumber daya nasional di sini 

adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. 

Selain dengan bergabung menjadi bagian dari anggota TNI atau Polri, keikutsertaan warga 

Negara dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dapat pula dilakukan melalui 

keikutsertaan sebagai rakyat terlatih, yaitu warga Negara yang mengikuti pelatihan khusus sebagai 

tenaga pembantu kemanan atau pertahanan. Organisasi-organisasi yang termasuk dalam usaha bela 

Negara sebagai berikut : 

1) Perlawanan rakyat (wanra), yaitu kekuatan rakyat yang merupakan 

bagian kekuatan dari pelaksanaan pertahanan nasional. 

2) Keamanan rakyat (kamra), yaitu kekuatan rakyat dalam bidang 

kemanan dan ketertiban masyarakat. 

3) Pertahanan sipil (hansip), yaitu kekuatan rakyat yang merupakan 

unsur-unsur perlindungan masyarakat. 

4) Perlindungan masyarakat (linmas), yaitu berfungsi untuk 

menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana 

lainnya maupun memperkecil akibat bencana yang menimbulkan 

kerugian jiwa dan harta benda.  

2. Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Kemanan Negara 

Usaha pembelaan Negara selalu berkaitan dengan pertahanan Negara. Upaya pertahanan 

Negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

bernegara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan Negara berprinsip 

bahwa Indonesia memounyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan, dan menegakkan 

kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari 

segala ancaman. Menurut UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 9 Ayat (2) 

menegaskan bahwa bentuk-bentuk keikutsertaan warga Negara dalam usaha pembelaan Negara 

diselenggarakan melalui hal-hal sebagai berikut : 

a.    Pendidikan Kewarganegaraan 

Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air. Dengan demikian pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan 

dengan makna upaya bela Negara.  Dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk 

membina dan meningkatkan usaha pertahanan Negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat 

tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembbangkan nilai dan perilaku 

demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga Negara Indonesia. 

b. Pelatihan Dasar Kepemimpinan 

Salah satu komponne warga Negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah 

mahasiswa yang tergabung dalam Menwa (resimen mahasiswa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 

bela Negara. Mengikuti kegaiatan seperti ini adalah hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah 

mengikuti kegiatan ini mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Anggota resimen 

mahasiswa adalah komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan 

bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan Negara. 

c. Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara Sukarela atau Wajib 

TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara. Polri sebagai alat Negara berperan memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menagakkan hukum, serta memberikan perlindungan, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dan negeri. Dalam 

mempertahankan Negara menurut Pasal 10 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002, TNI memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah 

2) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa 

3) Melaksanakan operasi militer selain perang 
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4) Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional 

d. Pengabdian Sesuai Profesi 

Pengabdian sesuai profesi menurut penjelasan UU RI No. 3 Tahun 2002 adalah pengabdian 

warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk 

dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau 

bencana yang lain. Profesi tersebut, antara lain petugas PMI, paramedis, anggota SAR dan bantuan 

sosial. Profesi ini memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela Negara sesuai dengan tugas 

dan keprofesiannya masing-masing. Jika mereka melakukan tugas profesinya yang berkaitan dengan 

pertahanan Negara, mereka telah menunaikan hak dan kewajibannya dalam pembelaan Negara. 

3. Perwujudan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pertahanan dan keamanan Negara dapat dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia 

tanpa terkecuali. Setiap warga Negara dapat berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan 

Negara sesuai dengan kemampuannya masing-maisng. Keikutsertaan setiap warga Negara dalam 

upaya pertahanan dan kemamanan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. 

a. Lingkungan Keluarga 

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga dapat diwujudkan melalui sikap-

sikap sebagai berikut : 

1) Saling berbagi, mendukung, menolong, dan mengasisi satu sama lain 

2) Menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga 

3) Menjaga nama baik keluarga 

4) Menelesaikan tugas rumah dengan baik 

5) Mematuhi aturan yang berlaku di rumah 

b. Lingkungan Sosial 

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan sosial dapat diwujudkan melalui sikap 

sebagai berikut : 

1) Menaati tata tertib di sekolah 

2) Hidup rukun sesame warga sekolah 

3) Menjalin kerja sama antarsiswa tanpa pandang bulu 

4) Mengikuti upacara bendera dan tertib 

5) Menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik 

c. Lingkungan Masyarakat 

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui sikap 

sebagai berikut : 

1) Ikut gotong royong dalam masyarakat 

2) Ikut menjaga keamanan lingkungan 

3) Tidak membuang sampat di sembarang tempat 

4) Menjalin hubungan yang baik antaranggota masyarakat 

5) Tidak membuat keonaran di masyarakat 

d. Lingkungan Berbangsa dan Bernegara 

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan masyarakat dapat dowujudkan melalui sikap 

sebagai berikut : 

1) Rela berkorban untuk bangsa dan Negara 

2) Tidak main hakim sendiri 

3) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 

4) Mencegah adanya terorisme dan radikalisme 

5) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Jelaskan pengertian dari istilah Toleransi menurut bahasa ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sebutkan contoh sikap toleransi dalam beragama ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Sebut dan jelaskan komponen-komponen yang ada dalam pertahanan Negara ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Sebutkan organisasi-organisasi yang termasuk dalam usaha bela Negara ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Berikan contoh upaya pertahanan dan kemanan dalam kehidupan sehari-hari ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sebutkan hal-hal untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Terdapat beberapa fungsi dari lembaga keagamaan. Sebut dan jelaskan fungsi tersebut ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan peran TNI dalam pertahanan dan keamanan Negara Indonesia ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Jelaskan yang dimaksud dengan Pengabdian sesuai profesi menurut UU RI No. 3 Tahun 2002 ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Berikan beberapa contoh yang mencerminkan pertahanan dan keamanan dalam lingkungan 

masyarakat ? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

� Kerjakan dengan baik tugas berikut dengan kelompok Anda! 

Bentuklah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Diskusikanlah mengenai hubungan pertahanan dan 

keamanan Negara. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Tunjuklah salah satu anggota 

kelompok anda untuk berperan sebagai moderator. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TUGAS MANDIRI 

TUGAS KELOMPOK 
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� Kompetensi Inti : 

 

3. Memahami menerpakan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora 

dengan wawasan kemanusian, 

kebangsaan, kenegaraan dan perdebadan 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang di 

pelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

� Kompetensi Dasar : 

1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi 

lembaga-lembaga negara menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Replubik 

Indonesia Tahun 1945 secara adil. 

2.3 Mendukung perilaku peduli terhadap 

nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga 

negara menurut Undang-undang Dasar 

Negara Replubik Indonesia Tahun 1945. 

3.3 Mensistensis kewenangan lembaga-

lembaga negara menurut Undang-

undang Dasar Negara Replubik Indonesia 

Tahun 1945. 

4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis 

tentang kewenangan lembaga-lembaga 

negara menurut Undang-undang Dasar 

Negara Replubik Indonesia Tahun 1945. 

 

Atas berkat rahmat Tuhan 

yang Maha Esa, PPKI telah menyetujui 

dan mengesahkan Rancangan 

Undang-undang Dasar yang telah 

disusun oleh BPUPKI dan diberi nama 

Undang-undang Dasar Replubik 

Indonesia Tahun 1945. Pada UUD 

tersebut diatur ketenttuan tentang 

beberapa lembaga yang akan menjadi 

organ negara dalam 

menyelenggarakan negara dan 

pemerintahan. Berdasarkan lembaga-

lembaga negara yang ada dalam UUD 

1945 tampaknya perumus UUD  1945 

dalam BPUPKI dan PPKI sangat 

dipengaruhi oleh lembaga-lembaga 

sejenis yang ada dalam sistem 

ketatanegaraan Kerajaan Belanda, 

Yaitu Kepala Nagara (Ratu) Kepala 

Pemerintahan Eksekutif (perdana 

menteri) Staten General (Parlemen) 

Rekenkemer (Pemeriksa Keuangan) 

Raat van State (Dewan Pertimbangan 

Negara) dan Hogerechtshof 

(Mahkamah Agung). Lantas aoa tugas 

wewenang dari lembaga negara 

tersebut? Untuk mengetahui 

jawabannya mari kita simak materi ini. 

LEMBAGA NEGARA 

BERDASARKAN UUD NRI 

TAHUN 1945 

KOMPONEN SILABUS PENDAHULUAN 



 Semester 1 

Weni Dwi Ervita M, Farid Naufal, Yunita Sari F. PKN-SMA X 25 

 

 

 

Sistem politik berasal dari kata sistem dan politik. Sistem politik adalah perangkat unsur yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem dapat pula diartikan 

sebagai kumpulan fakta, pendapat, kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang 

teratur. Secara umum, politik dapat diartikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem 

politik/negara yang menyangkut kemasalahan hidup seluruh warga negara. Politik pada dasarnya 

menyangkut tujuan-tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi. Oleh karena itu, politik sebagaian besar 

menyangkut kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan walaupun tidak menutup kemungkinan 

bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat perseorangan. Jadi sistem politik merpakan alokasi dari nilai-nilai 

yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Berikut beberapa pengertian sistem politik menurut para ahli. 

1. Gabriel Almond 

Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang 

menjalankan fungsi dan adaptasi. 

2. Rusandi Sumintapura 

Sistem politik adalah mekanisme  seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik 

dengan hubungan satu sama lain yang menujukan suatu proses yang langgeng.  

Sistem politik merupakan suatu mekanisme dari seperangkat fungsi atau peranan dalam 

struktur-struktur politik dlam hubungannya satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang ajeg. 

Struktur politik adalah aktivitas-aktivitas yang dapat menetukan sistem politik itu sendiri. Setiap sistem 

politik pasti mempunyai struktur politik. Struktur politik merupakan pelembagaan hubungan organisasi 

antara komponen-komponen yang membentuk politik serta berhubungan dengan alokasi nilai yang 

mempunyai sifat-sifat otoritatif yang dipengaruhi distribusi serta penerapan kekuasaan. Pada sistem 

politik yang demokratis terdapat sebuah struktur politik yang menjadi subsistem suprastruktur serta 

infrastruktur politik. 

a. Suprastruktur Politik 

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga 

lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Contoh 

Supratruktur Politik: adanya aturan yang menagtur hubungan antara lembaga negara, adanya struktur 

yang jelas dalam sistem politik. Suprastruktruk diidentifikasikan terdiri dari tiga lembaga yaitu : 

1. Eksekutif 

Kekuasaan Suprastruktur Politik eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah 

kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah 

simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil 

presiden dan menteri–menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan 

tugas–tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. 

2. Legislatif 

Suprastruktur Politik yang selanjutnya ialah Legislatif. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini 

menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di 

Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD 

merepresentasikan kekuasaan legeslatif. Kekuasaan legeslatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan 

A. Suprastruktur dan Instruksi Politik di Indonesia  
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Rakyat (MPR). Yanganggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). 

3. Yudikatif 

Suprastruktur Politik ini yang sangatlah vital perannya dalam penegakkan hukum di Indonesia. 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. 

Suprastuktur suatu negara dapat diketahui dari Undang-undang Dasarnya dan peraturan 

perundangan lainnya. Bagai negara Replubik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Suprastuktur politik 

menurut sistem ketatanegaraan Replubik Indonesia berdasar pada UUD 1945 adadlah Presiden, MPR, 

DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY. Suprastuktur politik beertugas dalam menjalankan output sistem 

politik. Adapun fungsi dari output dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Fungsi pengambilan keputusan (decision or rule making).Fungsi pengambilan keputusan ini 

dijalankan oleh lembaga legislatif dan/atau eksekutif. 

b. Fungsi pelaksanaan keputusan (rule application). Fungsi pelaksanaan dijalankan oleh lembaga 

eksekutif atau pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. 

c. Fungsi mengadili pelaksanaan keputusan (rule adjiction). Fungsi ini merupakan kewenangan 

lembaga yudikatif untuk mngadili setiap pelanggaran yang terjadi terhadap suatu keputusan 

hukum. 

b. Infrastuktur Politik 

Lembaga Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung maupun 

tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-

masing. Infrastuktur politik memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan (interest articulation), terutama di jalankan oleh 

kelompok kepentingan, kelompok penekan dan pers. 

2. Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan (interest aggregation), seacara khusus dilakukan 

oleh partai politik dan tokoh politik. 

Infrastuktur politik mempunyai unsur-unsur yang terdiri atas partai politik, kelompok 

kepentinga, kelompok penekan, media komunikasi politik, organisasi masyrakat, dan tokoh politik. 

Unsur-unsur infrastuktur politik berfungsi untuk memberikan masukan kepada suprastuktur politik. 

a. Partai Politik 

Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan 

petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai 

rencana pelaksanaan atau cara mencapai tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka 

pendek sampai jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. 

Menurut prof. Miriam Budiarjo bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah 

b) Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial 

c) Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan 

d) Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara 

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politikyang aktif 

dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan 

pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat, dengan beberapa kelompok 

lain yang mempunyai pandangan yangberbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan 

perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengikatnya dengan aksi politik didalam masyarakat 

politik yang lebih luas”. (Neuman dalam Miriam Budiardjo,1998:16-17) 

Peranan partai politik pada dasarnya sebagai representasi ide dari masyarakat yaitu mewakili 

segala hal yang berkaitan dengan kepentingan warga, jalur perundingan bagi tuntutan atau pendapat 
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yang beraneka ragam, serta sebagai sarana sukses kepemimpinan politik yang damai ( Budiharjo;2008 

). Fungsinya sendiri terdiri atas 3 hal, yaitu : 

a) Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi 

pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik 

atau out out pada umumnya. 

b) Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, 

   kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak 

berada di tangan partai politik yang bersangkutan) 

c) Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak 

sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat 

diterima oleh masyarakat secara luas. 

Sebagai contoh adalah duduknya para wakil rakyat di DPR yang sebagian anggota adalah orang-

orang yang berasal dari partai politik. Dalam hal ini tugas yang seharusnya mereka lakukan adalah  

menampung  dan menghimpun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk dirapatkan dan 

diperjuangkan agar dapat dijalankan oleh pemerintah. Pada acara kampanye menjelang pemilu 

anggota partai politk  juga bisa berfungsi untuk menyampaikan sosialisasi program politik agar 

masyarakat tidak buta terhadap program yang ingin dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannya. 

b. Kelompok Kepentingan ( Interest Groups ) : 

Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok 

anggota masyarakat yang secara sukarela memberikan ekspresi mengenai segala aspirasi keinginan dan 

pendapatnya terhadap sistem pemerintah untuk kepentingan masyarakat ataupun kelompok tertentu : 

1. Kelompok Kepentingan Asosiasi / Association Interest Group 

Kelompok Kepentingan ini  khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-

kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. 

Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dsb. 

2. Kelompok Kepentingan Institutional/ Institusional Interest Group 

Kelompok Kepentingan yang  pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok orang-orang 

yang berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-

kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan, bisa juga berhubungan 

dengan kelompok bentukkan pemerintah. Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ), 

 Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ), dan organisasi seprofesinya. 

3. Kelompok Kepentingan Nonasosiasi / Non association Interest Group 

Kelompok Kepentingan ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan 

secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam 

keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat 

setempat tinggal, mahasiswa, masyarakat seketurunan, dll. 

4. Kelompok Kepentingan Anomik ( Anomik Interest Group ) 

Kelompok Kepentingan ini dapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada 

umumnya berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama.  

c. Kelompok Penekan (Pressure Group) 

Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi 

anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang 

sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok ini 

melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan 

maju. Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan 

pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.  

Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya. 
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d. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media) 

Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan 

informasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Merupakan 

sebuah  perantara penyebaran dan pemberitaan mengenai politik. Komunikasi politik yaitu 

menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, 

asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. 

e. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga 

Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. 

Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperoleh kekuasaan 

dalam Pemilu. 

f. Tokoh Politik (Political Figure) 

Tokoh politik adalah orang-orang di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat, berperan 

penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Tokoh politik 

khususnya mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyalurkan aspirasi atau suara 

rakyat. 

 

 

 

Menurut George Jellineck, lembaga negara dibagi menjadi dua bagaian besar, yaitu alat-alat 

perlengkapan negara yang langsung dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Adapun 

ukuran langsung atau tidak langsungya alat perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau 

tidaknya pembentukan alat perlengkapan negara yang dimaksud dalam konstitusi. Organ negara 

langsung menetukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung 

bergantung pada organ langsung. Berdasarkan UUD Negara Replubik Indonesia Tahun 1945, lembaga-

lembaga negara sebagai berikut. 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

MPR merupakan suatu lembaga permusyaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 dan 3. Adapun tugas dan wewenang MPR ditegaskan 

dalam UUD 1945 sebagai berikut. 

a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945). 

b. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi 

anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003). 

c. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga 

tertinggi negara. 

d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dlm  masa 

jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

2. Presiden 

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden dan wakil 

presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945). Menurut UUD 1945 amandemen kekuasaan Presiden meliputi kepala negara, kepala 

pemerintahan, dan kekuasaan di bidang legislatif. 

 

 

B. Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 



 Semester 1 

Weni Dwi Ervita M, Farid Naufal, Yunita Sari F. PKN-SMA X 29 

a) Kekuasaan presiden sebagai Kepala Negara 

1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 

(pasal 10 UUD 1945). 

2) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan 

persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945). 

3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945). 

4) Mengangkat duta dan konsul. 

5) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi. 

6) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 

b) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 

2) Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR. 

3) Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang. 

4) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

c) Kekuasaan di Bidang Legislatif 

1) Pasal 20 ayat (2) “Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. 

2) Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

pemerinthan sebagai pengganti undang-undang”. 

3) Pasal 23 ayat (2) “Rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga 

perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU. DPR mempunyai fungsi legislasi 

anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR adalah : 

1) Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU. 

3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu 

dan menginstruksikannya dalam pembahasan. 

4) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. 

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi, yakni hak meminta 

keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan 

bermasyarakat da bernegara. Dan DPR juga memilik hak angket, yakni melakukan penyelidikan 

terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. 

Dan menyatakan pendapat diluar institusi, anggota DPR juga memilikimhak mengajukan RUU, 

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak 

protokoler. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki 

wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PBK masuk dalam kategori 

lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh 

DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.  

Tugas wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, 

merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta 

menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. 
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2) Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 

3) BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga 

keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. 

5. Mahkamah Agung (MA) 

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem keatanegaraan Indonesa yang 

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi. Mahkamah 

agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Perubahan ketentuan yang mengatur 

tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar dilakukan atas 

pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan 

kinerja MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), MA mempunyai  tugas dan wewenang: 

1) mengadili pada tingkat kasasi; 

2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 

3) wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

6. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran MK penting 

dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Perubahan UUD 

1945 juga melahirkan sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah 

Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut: 

1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar; 

3) memutus pembubaran partai politik; 

4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Lembaga ini merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam 

usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945.  

7. Komisi Yudisial (KY) 

KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) 

UUD NRI Tahun 1945). KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945). 

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dari setiap provinsi yang jumlahnya sama dan jumlah dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah 

tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tugas wewenang DPD di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai berikut : 

1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Perwakilan Rakyat rancangan undang-

undang yang 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 [Pasal 

22D Ayat (1)] 

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah. 

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak 

lanjuti [Pasal 22D Ayat (3)]. 

 

 

 

 

� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud sistem politik menurut Rusandi Sumintapura? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan apa yang dimaksud Suprastuktur Politik ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sebutkan tugas wewenang MPR ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Apa yang dimaksud Partai Politik ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Sebutkan wewenang Mahkamah Agung ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Sebutkan tugas dan wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Sebutkan fungsi Partai Politik menurut Prof. Miriam Budiarjo ? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Penekan (Pressure Group) ? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Jelaskan tugas dan wewenang MA (Mahkamah Agung) ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………….... 

   

 

 

� Kerjakan sesuai dengan perintahnya ! 

Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 2-3 orang. Lakukan kunjungan dan wawancara ke kantor 

LSM di sekitar tempat tinggal salah satu anggotamu (2 LSM). Kemudian buatlah makalah dengan isi: 

sejarah LSM, struktur organisasi LSM tersebut bidang yang digeluti dan program yang telah dan akan 

dilaksanakannya. Setelah itu perbandingkanlah kedua LSM tersebut. Dan hasilnya presentasikan di 

kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS MANDIRI 

TUGAS KELOMPOK 



 Semester 1 

Weni Dwi Ervita M, Farid Naufal, Yunita Sari F. PKN-SMA X 32 

 

 

1. Pengertian Pemerintahan yang Baik 

Tata kelola pemerintahan atau yang lebih di kenal dengan sebutan Good Governance adalah 

suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah 

suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, 

warga negara, dan  

2. Prinsip Good Governance 

Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur 

prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance 

diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini: 

a. Partisipasi Masyarakat (Participation), semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah 

yang mewakili kepentingan mereka.  

b. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), partisipasi masyarakat dalam proses politik dan 

perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. 

Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan 

komitmen untuk menegakkan rule of law  

c. Transparansi (Transparency), transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi 

yang bebas. 

d. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus 

berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia 

usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana good 

governancedapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya.  

e. Berorientasi pada Konsensus (Consensus), menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan 

melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat 

memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat 

dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua 

komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.  

f. Kesetaraan (Equity), kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga 

masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.  

g. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), untuk menunjang prinsip-prinsip yang 

telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif 

dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan 

parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai 

kelompok dan lapisan sosial.  

h. Akuntabilitas (Accountability), akuntabilitas adalah pertangungjawaban pejabat publik terhadap 

masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.  

i. Visi Strategis (Strategic Vision), visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk 

menghadapi masa yang akan datang. 

j. Saling keterkaitan yaitu adanya saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak bisa 

berdiri sendiri. 

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa good governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif serta solid dan bertangggung jawab dengan 

menjga kesinergisan interaksi yang konstruktif di anatara dominan-dominan negara, sektor swasta dan 

masyarakat. 

 

 

 

Partisipasi warga negara dalam sistem politik suatu negara aka berjalan seiring dengan tingkat 

kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan 

mendorong partisipasinya warga negara dalam kegiatan politik. Dengan tingginya partisipasi politik 

warga negara, akan menghasilkan output yang berkualitas yang berpihak pada kepentingan masyrakat 

umum. 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya 

sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah 

sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Berikkut beberapa pengertian 

partisipasi politik menurut para ahli : 

a. Mirian Budiarjo 

Partispasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak 

langsung memengaruhi kebijakan pemerintahan. 

b. Ramlah Subakti  

Partisipasi Politik ialah keiukutsertaan warga negara biasa dalam memengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

c. Samuel P. Huntington memberi batasan-batasan partisipasi politik dalam beberapa hal yaitu :  

1. Partisipasi politik yang menyangkut kegiatan dan bukan sikap-sikap.  

2. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik tersebut yakni warga negara, atau lebih 

tepatnya, orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang 

profesional di bidang politik seperti pejabat pemerintah, pejabat partai, atau calon-calon 

politikus. 

3. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan 

ditujukan kepada pejabat pemerintah yang memiliki wewenang politik.  

4. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah 

tindakan itu berefek atau tidak, berhasil atau gagal. 

5. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan.  

2. Masyarkat Politik 

Masyarakat Politik adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu 

dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara cara memperoleh kekuasaan, 

usaha usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang, pengendalian 

kekuasaan, dsb. 

Ciri ciri masyarakat politik adalah sebagai berikut 

a. Adanya Perilaku Politik, yakni keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warganegara yang telah 

saling memiliki, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga lembaga pemerintah 

dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan 

keputusan politik 

b. Adanya Budaya Politik, yakni sikap orientasi yang khas warganegara terhadap sistem politik dan 

aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warganegara yang ada dalam sistem itu. 

Warganegara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol simbol dan lembaga 

kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. 

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia 
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c. Adanya Kelompok Kepentingan, yakni organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan 

pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha 

menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun mungkin pemimpin pemimpin 

atau anggotanya memenangkan kedudukan kedudukan politik berdasarkan pemilu. Kelompok 

kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan 

tindakan tindakan politik dan biasanya mereka berada di luar tugas parpol. 

d. Adanya Kelompok Penekan, merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan 

membentuk kebijakan pemerintah. Adapun cara yang dipergunakan dapat melalui persuasi, 

propaganda, atau cara cara lain yang dipandang lebih efektif. Mereka antara lain kelompok 

pengusaha, industriawan, dan asosiasi lainnya 

3. Peranan Serta Masyarakat dalam Sistem Politik Indonesia 

Pada umumnya masyarakat politik adalah masyarakat yang mengembangkan Partipasi politik 

terhadap sistem politik negaranya dan sangat di pengaruhi oleh;  

a. Pendidikan politik warga negaranya 

b. Kesadaran Politik warga negaranya 

c. Budaya Politik yang berkembang di masyarakat 

d. Dan cara sosialisasi politik masyarakatnya 

e. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan 

Sebelum membahas perilaku politik yang sesuai aturan, maka terlebih dahulu kita pelajari 

mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara yang dapat dibedakan 

dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin 

legal (seperti petisi) maupun illegal (cara kekerasan atau revolusi).  

 

 

 

� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertaanyaan berikut ini : 

1. Sebutkan dan jelaskan Prinsip Good Gorvenance ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jelaskan yang dimaksud Masyarakat Politik ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Sebutkan ciri-ciri masyarakat politik ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jelaskan partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Berikan contoh keikutsertaan masyarkat dalam sistem politik di bidang politik ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jelaskan yang dimaksud dengan partisipasi politik secara umum ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Sebutkan batasan-batasan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Berikan contoh partisipasi politik yang terjadi di masyarakat ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi masyarakat politik ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Jelaskan secara singkat adanya kelompok penekan pada ciri-ciri masyarakat politik ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TUGAS MANDIRI 
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� Kerjakanlah sesuai dengan perintahnya ! 

Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima orang. Lakukan kunjungan ke cabang kantor politik. 

Mintalah AD/ART partai tersebut. Lakukan wawancara jika diperlukan. Kemudian analisislah AD/ART 

partai tersebut dengan berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan hasilnya presentasikan di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Rangkuman 

1. Sistem politik merupakan suatu mekanisme dari seperangkat fungsi atau peranan dalam 

struktur-struktur politik dlam hubungannya satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang 

ajeg. 

2. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga 

lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. 

3. Tata kelola pemintahan adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku 

yang bersifat mengarahkan mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk 

memwujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-sehari. 
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� Kompetensi Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganilisis 

pengetahuan faktual, konseptual,prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan teknologi seni budaya 

dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian serta menerapakan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya disekolah secra mandiri dan 

mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

� Kompetensi Dasar 

1.4Menghayati nilai-nilai tentang hubungan 

struktural dan fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut Undang-undang 

Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 

1945 secara adil 

2.4 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan 

struktural dan fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut Undang-undang 

Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 

1945 secara adil 

3.4 Mengkreasikan hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan pusat dan daerah 

menurut Undang-undang Dasar Negara 

Replubik Indonesia Tahun 1945 secara adil 

4.4Menyaji hasil penalaran tentang hubungan 

struktural dan fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut Undang-undang 

Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 

1945 secara adil. 

 

 

Negara Indonesia merupakan 

negara yang wilayahnya terdiri atas 

beribu-ribu pulau yang dihuni oleh 

berbagai suku bangsa dengan agama dan 

budaya yan gberbeda-beda. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, setiap daerah diberi 

kewenangan untuk mengatur dan 

mengelola daerah masing-masing. Maju 

atau tidaknya suatu daerah sangat 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan 

untuk melaksanakan pemerintahan 

daerah. Pemerintahan daerah bebas 

berkreasi dan berekspresi dalam rangka 

membangun daerahnya. Adanya 

pemerintahan pusat dan daerah di 

indonesia dikarenakan negara Indonesia 

sebagai negara kesatuan yang 

menjalankan desntralisasi. Dalam UUD 

1945. Ketenntuan mengenai hal tersebut 

telah dituangkan dalam pasal 18. 18A 18B 

serta dalam UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

HUBUNGAN PEMERINTAH 

PUSAT DAN DAERAH 

 
 

KOMPONEN SILABUS PENDAHULUAN 
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1. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan 

secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi 

daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap 

urusannya sendiri. 

Menurut Smith desentralisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a) Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat 

kepada daerah otonom. 

b) Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (residual functions). 

c) Penerima wewenang adalah daerah otonom. 

d) Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, 

wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat local. 

e) Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan 

bersifat abstrak. 

2. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dandaerah. 

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah tidak hanya sekedar pemecahan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, 

bertujuan untuk mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik yang otoriter menjadi 

desentralisasi dan demokratis. Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis akan dapat mendekatkan 

pemerintah dengan rakyat, karena kepentingan rakyat dapat dilayani dengan baik. Adapun tujuan 

pemberian otonomi kepada daerah, sebagai berikut : 

a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

b) Pengembangan kehidupan demokrasi. 

c) Keadilan. 

d) Pemerataan. 

e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka 

keutuhan NKRI. 

3. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). 

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

c) Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Indonesia Timur. 

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

 

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI 
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4. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah 

Pengertian daerah otonomi atau otonomi daerah yang berbeda-beda meskipun intinya sama, 

yaitu pembagian kekuasaan dengan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara.  

Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah yang sebelumnya diatur dalam 

UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak , 

wewenang, fungsi, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai 

dengan sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut dan untuk kepentingan masyarakatnya sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Otonomi daerah di sini tidak hanya berarti 

mengatur penyelenggaraan negara di daerah, tetapi juga membuat daerah lebih mandiri, demoktratis, 

dan mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Prinsip-prinsip sebagai berikut : Prinsip Otonomi Nyata, 

Prinsip Tanggung Jawab, Prinsip Otonomi Daerah Seluas-Luasnya 

5. Arti Penting Otonomi Daerah 

Daerah indonesia di bagi menjadi beberapa daerah provinsi setiap daerah provinsi dibagi lagi 

menjadi daerah kabupaten atau kota. Setiap provinsi kabupaten dan kota memiliki pemerintahan 

sendiri . pemrintahan daerah provinsi kabupaten dan kota berada di bawah pemerintahan pusat. Agar 

pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintahan pusat maka dikembangkan konsep 

otonomidaerah. Otonomi daerah sangat penting diterapkan di Indonesia. Adapaun arti penting 

otonomi daerah yang dimaksud sebagai berikut : 

a) Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  

b) Saran pendidikan politik keefektifan pengelolaan potensi daerah  

c) Stabilitas politik  

d) Kesetaraan politik 

e) Akuntabilitas politik 

 

 

 

1. Kedudukan Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma. Selain kewenangan tersebut, 

pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, sebagai berikut. 

a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. 

b. Dana perimbangan keuangan.  

c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. 

d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. 

2. Peran Pemerintah Pusat 

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, adalah Presiden 

dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, 

kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas 

pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Layanan (Servicing Function) 

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak 

diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitaas yaang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini 

pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, 

dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan sebagainya. 

 

 

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat 
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b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) 

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada 

pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan 

masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi 

pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan 

hidupnya sebagai warga negara. 

c. Fungsi Pemberdayaan 

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, 

menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan 

persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk 

membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 

 

 

� Kerjakanalah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Sebutkan ciri-ciri desntralisasi menurut Smith ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Sebutkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jelasakan Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jelaskan yang dimaksud Kedudukan Pemerintah Pusat ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan dan  Jelaskan fungsi Pemerintah Pusat dalam  pelaksanaan Otonomi Daerah ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan arti penting dari Otonomi Daerah ? 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jelaskan peran Fungsi Pemberdayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan mengenai Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI ! 

Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah ! 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Sebutkan kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah pusat ? 

Jawab: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

� Kerjakanlah sesuai perintah ! 

Buatlah kelompok yang beranggotakan empat siswa. Diskusikan dengan kelompok Anda. “ Mengapa 

dalam negara Kesatuan Replubik Indonesia dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan 

adanya otonomi daerah  secra luas, nyata dan bertanggung jawab?. Buatlah Laporan hasil diskusi 

dalam selembar kertas. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. 

 

 

 

 

 

TUGAS MANDIRI 

TUGAS KELOMPOK 
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1. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah 

di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang 

terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat 

Daerah. 

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi 

urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 

kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut : 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 

e. Penanganan bidang kesehatan. 

2. Urusan Pemerintahan 

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan 

yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan 

umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan 

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi 

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.  

Berikut pembagian urusan wajib. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas 

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat; dan/atau 

e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah: 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; 

dan/atau 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 

Daerah Provinsi. 

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah 
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Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

adalah: 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 

Daerah kabupaten/kota. 

3. Sumber Keuangan Daerah 

Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah 

indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administasi. Untuk 

mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan 

bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, 

dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadian, serta perimbangan keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: 

a) Pendapatan asli daerah, merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

b) Dana perimbangan,  yakni dana yang berasal dari pusat yang bertujuan menciptakan 

keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. 

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

c) DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum 

dialokasi dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, 

keadaaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat didaerah, sehingga 

perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. 

d) Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. 

Disamping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah 

dapat dialokasikan Dana Darurat. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional (dari 

perpu 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah). 

e) Pinjaman daerah, adalah transaksi yang mengakibatkan pemerintahdaerah menerima dari pihak 

lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (PP No.54 tahun 2005). Menurut pasal 169-171 

UU No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah dengan 

melakukan pinjaman dari dalam atau luar negeri dengan persetujuan DPRD. 

f) Hal tersebut sejalan dengan UU No.33 tahun 2004 tentangperimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pembiayaan daerah melalui 

berbagai alternatif sumber pembiayaan baru,  misalnyapinjaman kepada pihak dalam negeri, luar 

negeri, pihak swasta maupun kepada masyarakat melalui obligasi. 

g) Lain-lain penerimaan yang sah, terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan 

daerah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, 

pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. dana darurat adalah dana yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang terkena bencana nasional, peristiwa luar 

biasa, dan atau krisis solvabilitas. 
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Hubungan antara pemerintahan Pusat dan dan daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 

hubungan struktural dan fungsional. 

1. Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Daerah 

Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat 

nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan 

yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelanggara urusan 

pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU 

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antar pusat dan daerah. 

Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka 

penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-

uasnya.Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural 

dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya. 

2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah 

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus 

dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

“Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya 

ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hubungan fungsional antara 

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi 

dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan dengan memperhatikan 

kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

 

 

 

� Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa yang dimaksud Pemerintah Daerah? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sebutkan wewenang pemerintah Daerah ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jelaskan Urusan Pemerintah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Sebutkan dan  Jelaskan Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Apa yang dimaksud Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Daerah ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jelaskan perbedaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Sebutkan Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Sebutkan dan jelaskan Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi ! 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Bagaimana hubungan fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Bagaimana cara agar menjadi Pemrintah yang Baik (Good Government) ? 

Jawab: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah  

 TUGAS MANDIRI  
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� Kerjakan Tugas Berikut ! 

1. Buatlah kelompok yangterdiri dari dari 3-5 siswa  

2. Carilah referensi yang relevan tentang otonomi daerah 

3. Diskusikan dengan teman sekelompok Anda 

a. Bagaiman pelaksanaan otonomi yang terjadi di Indonesia 

b. Masalah-masalah apa saja yang terjadi 

c. Bagaimana solusi dan penyelesaian maslah tersebut 

4. Buatlah Laporan dalam bentuk makalah 

5. Tuliskan sumber referensinya 

6. Haslinya presentasikan di depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Rangkuman 

1. Menurut 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Secara harfiah,otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan 

daerah. 

3. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu 

hubungan struktural dan fungsional. 
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