
 

 

 

 

BUKU 1  

BANGSA, NEGARA, DEMOKRASI, DAN 

KEDAULATAN RAKYAT 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi 

Buku  ajar  ini  akan  membahas  tentang  konsep  kedaulatan 

rakyat, demokrasi, hak azasi manusia, dan kemerdekaan berpendapat serta  

penerapannya  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  

bernegara.  Pembahasan konsep ditekankan  pada aspek  politik dan  

yuridis   terkait  dengan  peran  warganegara,  pemerintah,  dan 

penyelenggara   negara   lainnya  dalam  kerangka  pelaksanaan  dasar 

negara dan UUD 1945. 

Sesuai ruang lingkup materi yang tercakup dalam buku ajar ini, maka 

penyajiannya dibagi ke dalam dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas konsep dan penerapan sistem kedaulatan rakyat dalam sistem  

pemerintahan Indonesia; dan kegiatan belajar 2 membahas prinsip-prinsip 

demokrasi menuju masyarakat kewargaan (civil society). 

 

B. Prasyarat 

Peserta PLPG dipersyaratkan telah memahami materi mata latih pokok 

Makna Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia. 

 

C. Petunjukbelajar 

1. Bacalah dengancermatbagian Pendahuluanagar Anda mengetahui   

kemampuanyangdiharapkandapatdicapaidan kegiatan belajar yang akan 

disajikan 

2. Bacalah sekilas uraian dalam setiap kegiatan belajar dan carilah 

istilah-istilah yang Anda anggap baru. Carilah makna istilah-istilah itu dalam 

atau glosarium 

3. Pelajari  secara  secara  rinci  pengertian-pengertian  dalam  setiap 

kegiatan belajar, diskusikan sesama peserta 

4. Jawablah semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajarsebagai 

latihan, diskusikan dengan sesama peserta, teman sejawat guru atau 

instruktur Anda. 

5. Kerjakan soal-soal Tes Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar, 

diskusikan  dengan  sesama  peserta  PPG,  teman  sejawat  guru 



 

atau instruktur Anda. Cocokkan jawaban Anda dengan  Kunci Jawaban Tes 

Formatif pada akhir modul ini. 

6. Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul ini 

berdasarkan RPP di sekolah Anda. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 

Kompetensi umum yang diharapkan setelah Anda mempelajari buku  

ajar  ini  adalah  dapat  menguasai  konsep  bangsa, negara, kedaulatan  

rakyat, demokrasi,  dan kemerdekaan berpendapat serta penerapannya  di  

dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan Anda dapat: 

1. Mendeskripsikani hakikat Manusia, Rakyat, Penduduk, Bangsa, dan 

negara. 

2.  Menganalisis hakikat negara, fungsi dan tujuan negara, dan bentuk- bentuk 

negara. 

3.  Mendeskripsikan pengertian demokrasi. 

4. Menunjukkan macam-macam sistem demokrasi yang ada. 

5. Menjelaskan pilar-pilar yang menegakkan sistem demokrasi dalam 

kehidupan. 

6 Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. 

7. Menjelaskanpenerapandemokrasidalampemerintahansejakproklamasi 

hingga sekarang. 

8 Menjelaskan proses demokratisasi menuju masyarakat madani. 

9. Mendeskripsikan pengertian pemerintahan dan kedaulatan rakyat. 

10. Menjelaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. 

11. Menjelaskanlembaga-lembagaNegarayangberperansebagai pelaksana 

kedaulatan rakyat di Indonesia. 

12. Menjelaskanperanmasing-masinglembagaNegaradalammelaksanakan 

kedaulatanrakyat. 

 

  



 

BAB IIKEGIATAN BELAJAR 1 

RAKYAT,MASYARAKAT,DANBANGSA 
 
 
 

A.KompetensidanIndikator 
 

Manusia adalah makhluk yang selalu hidup 

bermasyarakat(zoonpoliticon), yang selalu ingin hidup 

bersama-sama 

denganmanusialain.Sebagaimakhluksosialmanusiatidakmungkinhi

dup sendiri. Untukmengembangkan potensi kemanusiaannya 

memang manusi memerlukanmanusia lain. Pada awalnya manusia 

hidup dalam keluarga, yang kemudian berkembang menjadi 

masyarakat.Setiap 

manusiahidupdalamkesatuan-kesatuansosialyangdisebutmasyarak

at (community)danbangsa. 

Setelah mempelajari materi ini,  diharapkan anda memiliki 

kompetensi: 

1. Menjelaskankehidupandankebutuhanmanusia 
 

2. Menjelaskanmanusiasebagaimahkluksosial 
 

3. Menjelaskanhakekatmasyarakatdanrakyat 
 

4. Menguraikanfaktor-faktorpembentukanidentitasbangsa 
 

5. Menjelaskanhakekatbangsa 
 

Adapunsebagaiindikator nyaadalah: 

 

1. Mendeskripsikan kondisikehidupan 

manusiadalamhubungannyadenganmanusialain. 

2. Menjelaskanberbagaimacamkebutuhanmanusia. 
 

3. Menguraikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu 

danmakhliksosial. 

4. Mendeskripsikan hakekat masyarakat, rakyat/penduduk, dan 

warganegara.. 

5. Menjelaskanhakekatbangsa 
 

6. Menjelaskandefenisibangsamenurutparaakhli. 
 

7. Menjelaskanfaktor-faktorpembentukidentitasbangsa 
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B.UraianMateri 
 

1. Manusiasebagaimakhlukindividudanmakhlukasosial 
 

Secarasosiologis (empiris) kehidupanmanusia 

 senantiasa berada dalam proses hubungan

 dengan manusia  lainnya  dan 

lingkungan sekitarnya,  berkehidupan bersama dalam suatu 

masyarakat.Manusia tidakdapat  hidupsendiri  tanpamanusia  

lain,sebab 

manusiatidakmampumemenuhikebutuhannyasendiritanpaberhubun

gandenganmanusialainnya. 

Manusia  yang  saling   ketergantungan  satu  sama   lain   di  

dalam 

masyarakat,melahirkannilaisosialdasaryanghidupdanberkembangm

enjadidasarkaidah-kaidahyangmembentukbudayamasyarakat. 

Secarakodratimanusiaadalahmakhlikindividudanmakhlukso

sial.Sebagaimakhlukindividumanusiaterdiridarijiwa(rohani) danraga  

(jasmani).Sebagai  makhluk  jasmani  dan  rohani  

manusiadilngkapidenganakalbudidankehendakmerdeka.Denganak

aldanbudiinilahmanusiamemenuhikebutuhan-kebutuhannya. 

Sebagai  individu  manusia  memerlukan  sandang,  

papan, 

pangan,kasihsayang,hargadiridanlainsebagainya.Hanyasebagians

aja dari kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhinya

 sendiri, sedangkanyanglainnyaperlu 

berhubungandengansesamauntuk memenuhinya. 

Sudah  menjadi  kodrat  manusia memiliki  berbagai  

kebutuhan. Kebutuhan manusia ada dua macam yaitu kebutuhan 

jasmani 

danrikhani.MenurutSoerjonoSoekamto,kebutuhandasarmanusiater

diriatas: 

1. Sandang,papan,danpangan 
 

2. perlindunganakankeselamatanjiwadanhartabendanya. 
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3. hargadiri 
 

4. kesempatanuntukmengembangkanpotensi 
 

5. kasihsayang(SoerjonoSoekamto,1984:2). 
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AbrahamMaslowmembagikebutuhanmanusiamenjadilimamacam,y

aitu: 

1.  Kelangsunganhidup(survival). 
 

2.  Keamanan(safety). 
 

3.  Hakdankewajibanmencintaidandicintai(lovingandlove) 
 

4.  Diakuilingkunan(status) 
 

5.  Perwujudancita-cita(selfactuakization). 
 

Untuk  memenuhi  kebutuhan–kebutuhan   di  atas  

manusia 

senantiasaberadadalamproseshubungandenganmanusialainnya.M

anusia perlu bekerja sama dengan manusia lainnya

 sebab kemampuanmanusiasangatterbatas. 

Statusmenusiasebagaimakhluksosialmelekatpadasetiap 

individu.Aristoteles(384-322SM)menyebutmanusiasebagaiZoonPoli

ticontaumakhlukyangpadadasarnyaselaluinginbergauldanberkump

ul dengnmanusialainnya.Sebagaimakhluksosialmanusiatidak

 mungkin hidup sendiri. Sejak manusia dilahirkan

 sudah 

membutuhkanbantuanoranglain.Tanpaadanyabantuanoranglainms

utahilanakmanusiadapathiduptumbuhdanberkembangmenjadimanu

siadewasa. 

Setiapindividumerupakanbagiandarilingkungansosialyangle

bih  luas,  seperti  lingkungan  keluarga,  lingkungan  

masyarakat,lingkungan 

bangsa,danlingkungannegara.Padamulanyamanusiahidup di 

lingkungankeluarga. Beberapa keluarga menempati suatuwilayah

  (lingkungan) hudup bersama-sama membentuk suatu 

komunitas sosialyangdisebutmasyarakatdanbangsa.Dalamhidup 

bermasyarakat  inilah  manusia  secara  bersama-sama,  

bergotong-royong

 untukmemenuhikebutuhanbersamabaikmaterialmaupunya

ngbersifatrokhamiah. 
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2. Masyarakat 
 

Masyarakatadalahsejumlahmanusiadalamartiyangseluas- 

luasnyadanterikatolehsuatukebudayaanyangmerekaanggapsama(K

amus Besar Bahasa Indonesia). Masyarakat dapat pula  

diartikansebagaisemuakegiatanmanusiadalamkehidupanbersama. 

Dalam masyarakat ada pola ikatan yang mengatur antara 

individudenganmasyarakat.Misalnya,dalammasyarakatJawadanSu

nda dikenal dengan sebutan lima-ur, yaitu badan sekujur, 

batursekasur, batursedapur, batur sedulur, dan batur selmbur. 

DalammasyarakatBatakdijumpaipolaikatangenealogishubungandar

ahdankekerabatan, seperti hubungan kakak-adik (Haha

 anggi),temansenenek (Dongan saompu), teman

 sekampung  (Dongansahuta),temanseibu  

(Dongan  sabutuha),  teman  sepesta(Dongan 

sahorja),dantemansemarga(Dongansamarga). 

Adatigahalyangmenjadiunsurperekatdalammasyarakatyang

disebut perasaan komunitas (community sentiment), yaitu 

seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan  (Soerjono 

Soekamto,1999,164). 

Dariuariandiatasdapatdisimpulkanmasyarakatadalahsekelompok 

manusia   yang  terikat  oleh  suatu  jebudayaan,  hubungan  

darah (genealogis0 atau adanya kesamaan kampung, nagari, atau 

desa.Tiga  halyang  menjadi  unsur  perekat  dalam  

masyarakat,  yaituseperasaan,sepenanggungan, dan saling 

memerlukan perlu 

terusdilestarikansebagaounsurpemersatubangsa. 

 
 

3. BangsadanWarganegara 
 

Bangsaadalahkesatuanorang-orangyangbersamaanasal 

keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya, serta 

berpemerintahan sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,bangsa  adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat 
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DefinisiBangsamenurutparaahli: 
 

Ernest Renan: Bangsa atau nation adalah kesatuan solidaritas, 

kesatuanyangterdiridariorang-orangyangsalingmerasasetiakawansat

usamalain. 

BenAndersonmemberikanbatasanbangsasebagaikomunitaspolitiky

angdibayangkan(imaginedpoliticalcommunity)dalamwilayahyangjela

sbatasnyadanberdaulat. 

Otto  Bauer: bangsa sebagai kelompok manusia yang mempunyai 

kesamaankarakteryangtimbulkarenapersatuannasib. 

Soekarnomemberikanbatasanbangsa berkatanalisis geopolitiknya, 

menekankanpadapersatuanorangdengantanahairsebagaisebagaisy

aratbangsa. 

Mohammad Hatta:Bangsaditentukan olehkeinsyafansebagaisuatu 

persekutuanyangtersusunmenjadisatu,yaituterbitkarenapercaya 

ataspersamaannasibdantujuan. 

 

 
 

BangsaIndonesiaadalahsekelompok orangyangmempunyai 

kepentinmgan yang sama dan menyetakan dirinya sebagai 

bangsasertaberprosesdidalamsatuwilayahNusantara/Indonesia. 

Bangsabukanlahpahamras,sukubangsa,kebudayaanatauag

ama  tertentu serta geografi atau batas-batas alamiah 

tertentu,melainkan karena adanya kehendakingin bersatu

 (kesatuansolidaritas) 

Kesatuansolidaritasinitimbuldisebabkankarenaadanyakehendak 

inginbersatu. Negara Indonesia didirikan adalah negara 

kebangsaanIndonesia(nationalstaat). 

Kebangsaan Indonesia adalah persatuan antara manusia 

Indonesia dengan tanahairnya,mempunyaipersamaannasib, 

persatuan watak serta mempunyai cita-cita untuk bersatu 

sebagaisuatu  bangsa. Menurut DR. Anhar Gonggong, bangsa 

Indonesiaadalah bangsabaru dengan tujuan baru. Tujuannya adalah 
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untukmencapaihidupyangbaik(Kompas,12Juni2000). 

Siapakah yangdinamakandenganRakyat?Rakyatadalah 

segenappenduduksuatu negara (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,1989722)dapatdiartikansebagaisekelompokmenusia  

yanghidup 

bersama-samadanmenetapdisuatutempattertentu.Tidaksemua 

rakyatataupendudukmenjadiwarganegaradarisuatunegara. 

Bersarkanpasal26ayat1UUD1945danpasal2UUNo.12Tahu

n 2006, yang menjadiwarganegara adalahorang-orang 

Indonesiaasli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 

undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan Warga 

Negaraadalah  waga  dari  suatu  negara  yang  

ditetapkan  berdasarkanperaturanperundang-undangan. 

Terkaitmasalahwarganegara,yangperludiperhatikanadalah

antara orang Indonesia asli dengan orang-orang bangsa lain 

yangmenjadi warganegara Indonesia. Misalnya,  peranakan 

Belanda, peranakan Tionghoa,peranakan Arab, peranakan India, 

dan 

lainsebagainyayangbertempattinggaldanberkedudukandiIndonesia

, 

mengakuIndonesiasebagaitanahairnya,danbersikapsetiakepadaNe

gararepublikIndonesia. 

Warganegaramerupakan salahsatuunsurpokok 

danhakikidari suatunegarayangmemiliki

 hakdankewajibanyangdilindungid

andijaminpelaksanaannya.UUD1945tidakmembeda-bedakanhakda

n kewajiban antara warga negara Indonesia asli dengan 

warganegara 

Indonesiaketurunanasing.Semuawarganegaramempunyaihak 

dankewajiban yang sama yang jamin dan dilindungi 

undang-undang. 

 
 

4. Faktor-faktor pembentukanidentitasBangsaIndonesia. 
 

IdentitasberasaldaribahasaInggrisidentityyangberarticiri-ciri
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,tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang 

atausesuatuyangmembedakannya dengan yang lain. Identitas 

tidakterbataspadaindividusemata,tetapiberlakupulapadasekelompo

k manusia, sepertiidentitasbangsaatauidentitasnasional 

IdentitasBangsaIndonesiaberarticiri-ciriyangmelekatpada 

bangsaIndonesiayangmembedakannyadenganbangsa-bangsalain.

Identitas  nasional  Indonesia  merujuk  pada  suatu  bangsa  

yangmajemuk. Kemajukan bangsa Indonesia merupakan gabungan 

dariunsur-unsurpembentukidentitasnasional,yaitusukubangsa,aga

ma,kebudayaandanbahasa(TimICCEUIN Jakarta.2000:29). 

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus 

yangbersifat  askriptif (ada sejak lahii), yang sama coraknya 

dengangolonganumurdanjeniskelamin.DiIndonesiaterdapatbanyak

sekali 

sukubangsaataukelompoketnisdengantidakkurangdari300dialek 

bahasa.KesemuanyaitumerupakankekuatandankekayaanbangsaIn

donesiayangpatutuntukdisukuri. 

Bangsa Indonesia di kenal sebagai masyarakat agamis. 

Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 

adalahHindu,Budha,Islam,Katholik,KeristenProtestan,danKhongHu

Cu.PadamasaeraordebaruKhong HuCutyidakdiakuisebagaiagama 

resmi negara.Barusetelah pemerintahan Presiden 

AbdurrahmanWahid,istilahagamaresminegaradihapuskan(TimICC

EUINJakarta,2000: 30). Karena Indonesia sebagai negara yang 

menganut multiagama, 

sudahselayaknyaperludikembangkansikapsalinghormat-menghorm

ati di antara sesama umat beragama, intern umat 

beragama,danantaraumatberagamadanpemerintah.Menghormatib

erartimengakuisecarapositifdalamagamadankepercayaanoranglain

jugamampubelajarsatusamalain.Sikapsalingmenghormatidanmeng

hargaiperbedaan,memungkinkanumatberagamayangberbedabersa

ma-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai 

denganharkatdanmartabatnyasebagaimahklukTuhan. 

Kebudayaanadalahpengetahuanmanusiasebagaimakhluks
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osial yang

 isinyaperangkat-perangkatataumodel-modelpengetahuanyang

secarakolektifdigunakansebagaipedomanuntuk bertindak (dalam 

bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan)sesuai

 denganlingkunganyang dihadapi. Indonesiamemiliki 

kebidayaanyangtinggiyangdiakuiolehbangsa-bangsadidunia. 

Bahasamerupakanunsurpendukungindentitasnasionalyang

tidakkalahpentingnyadenganunsur-unsurlainnya. 

BahasaIndonesiaduludikenaldengansebutanbahasaMelayuyangm

erupakanbahasapenghubung 

(linguafranca)berbagaiitnisyangmendiaminusantara.Setelah 

kemerdekaanbahasaIndonesiaditetapkansebagaibahasa 

nasional,bahasapersatuanbangsaIndonesia.  
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BABIIIHAKEKATNEGARADANBENTUK-BENTUK 

KENEGARAAN 

 

 
A.KompetensidanIndikator 

 

Negaraadalahsuatuorganisasimanusiayangdipersatukanoleh 

suatu rasa persamaan, ayng bertempat tinggal dalam 

wilayahnegaraitu,sertatundukpadakekuasaannegaratersebut.Materiin

iakanmembahastentanghakekatnegara,unsur-unsurnegara,fungsidan

tujuannegara,bentuk-bentuknegaradankenegaraan,proses 

bangsaIndonesiamenegara,dantujuandanfungsinegaraIndonesia. 

Setelah  mempelajari  uraian  materi  ini  kompetensi  

yang diharapkan anda capai adalah: memahami hakekat negara, 

unsur-unsur 

negara,tujuandanfungsinegara,bentuk-bentuknegaradankenegaraan,

sertamemahamialasanbangsaIndonesiamenegara.Adapun indikator 

bahwaanda telah mencapai kompetensi di atas adalah: 

1.  Mendeskripsikanhakekatnegara. 
 

2.  Mendeskripsikanunsur-unsurbegara. 
 

3.  Memerincifungsidantujuannegara 
 

4.  Menguraikanbentuk-bentuknegara 
 

5.  Menguraikanbentuk-bentukkenegaraan 
 

6. MenjelaskanalasanbangsaIndonesiamenegara. 
 

7. MenjelaskantujuandanfungsinegaraIndonesia. 
 

 
 

B.UraianMateri 
 

1. HakekatNegara 
 

Di antara para ahli belum ada kesepakatantentang 

definisi/hakekatnegara.Negaraadalahsuatuorganisasikerjasamadima

nadalamnegaraadapengurusyangdisebutpemerintah,danadayangdiur

us(diperintah)yangdisebutwarganegara.Adapulayang 

berpendapatbahwanegaraadalahorganisasi  

kekuasaan,yangmembedakannyadenganorganisai-organisasi 

lainnya. Kekuasaanadalah 

kemampuanuntukmemaksakankehendakkepadapihaklainataukemam

puanuntukmempengaruhiataumengendalikanpihaklain. 
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Definisi Negara menurut para ahli: 

Plato:   Negara   adalah   manusia   dalam  ukuran   besar   
(manusia- anggotanya-kerjasama). 

Aristoteles: Negara ialah keluarga rumah tangga yang menjadi 
dasar pembinaan negara. 
(Keluarga-Kampung-Kota-Propinsi-Negara) 

Jean Bodin: Negara adalah jumlah keluarga dengan segala harta 
bendanya  yang  dipimpin  oleh  akal  dari  suatu  kekuasaan  
yang berdaulat. 

Hans Kelsen: Negara adalah suatu pergaulan hidup bersama, suatu 
tata paksa (zwang ordenung). 

Harold  J.  Laski:  Tiap  pergaulan  hidup  memerlukan   
organisasi paksaan (coesive instrument). Organisasi paksaan ini 
adalah negara. Blumtschli:  Negara  adalah  diri  rakyat  yang  
disusun  dalam  suatu organisasi politik dalam suatu daerah 
tertentu (politisch organisierte volks personeines bestiten landes). 

Volknier:  Negara adalah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, 
hidup  dalam  persatuan  hukum  yang  berlaku  lama  disuatu  
daerah tertentu. 

Logemann:  Negara  adalah  suatu  organisasi  kemasyarakat  
yang bertujuan, dengan kekuasaannya mengatur serta 
menyelenggarakan suatu masyarakat. 

Diponolo: Negara adalah organisasi kekuasaan dengan susunan 
tata tertip   suatu  pemerintahan  yang  meliputi  pergaulan  
hidup  suatu bangsa di suatu daerah tertentu. 

Soenarko:  Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai 
daerah   atau  territoir  tertentu,  dimana  kekuasaan  negara  
berlaku sepenuhnya sebagai souverein. 
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Negara  sebagai  suatu   organisasi   memiliki  ciri-ciri  

khusus  yang 

membedakannyadenganorganisasisosiallainnya.Ciri-cirinegaraadali

ma. Yaitusebagaiberiku: 

Coorsive instrument (alat yang memaksa) artinya tidak boleh ada 

organisasiatau manusiayang  bertentangan dengan peraturanatau 

undang-undangnegara.Siapapunbaikorganisasiataumanusiayang 

bertentang dengan peraturan atau undang-undang adapat 

djatuhisanksi.ZwangOrdenung(alat-alat/tata tertip memaksa),

 yang meliputi 

peraturanperudang-undanganyangmengikatdanmemaksa.Top 

organisasi, artinya dibandingkan dengan organisasi lainnya,negara

 dipandang paling tinggi dan lebih baikbentuk atau 

kekuasaannya,  tujuan  organisasinya,  UUD  nya,   maupun  

jumlah anggotanya.Psyeke geweld(paksaan bersifat

 fisik), artinya negara dapat memaksakansuatu 

tindakanlahiryangtampakolehmataterhadap 

warganya.Exorbitanterechten(hak-hakluarbiasa),artinyanegarame

mpunyaihakyanglebihbanyakdanluarbiasa. 

 
 

2. Unsur-unsurNegara 
 

Meskipundiantaraparaahlitidakadakesepakatanmengenaid

efinisi  negara, namun ada tiga hal yang menjadi 

kesepakatanmengenaiunsursuatunegara,yaitu: 

a. Harus ada daerah/wilayah yang tertentu yang

 disebut daerah/wilayahnegara. 

b. Dalam daerah itu harus ada rakyatnya atau masyarakat yang 

mempunyaicita-citauntukbersatuyangdisebutrakyatnegara. 

c. Harus ada kekuasaan atau pemerintahnya yang berdaulat 

yangdisebutpemerintahnegara. 
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Ketiga hal tersebut di atas merupakan syarat mutlak 

yangharus 

adaagardapatdisebutnegara,yangolehMahfudMDdisebutsebagaiun

surkonstitutif. Ketiga unsur negara itu perlu ditunjangdengan

 unsur lainnya sperti konstitusi dan pengakuan

 duniainternasionalyangolehMachfudMDdisebutsebagaiun

surdeklaratif.Mengenaipengakuansebagaiunsurnegeraadaduapand

anganyangberbeda. 

Yang  pertama memandang pengakuan

 sebagai unsur 

konstitutif,artinyadenganadanyapengakuandarinegaralain,makaneg

ara itu menjadi ada. Pandanga yang kedua

 memandang pengakuan sebagaiunsurdeklarif, 

artinyaadanyapengakuanhanya menerangkan   adanya  negara,  

bukan  sebagai  unsur  pembentuk. 

Misalnya,AmerikaSerikatmerdekapadatanggal4Juli1776,Inggrisbar

u memberi pengakuan atas kemerdekaan Amerika pada tahun 

1783.DemikianpuladenganIndonesiayangmerdekapadatanggal17 
 

Agustus1945,sedangkanBelandabarumemberikanpengakuannyapa

datahu1949. 

Bagaimanakahcaranyasuatunegaradapatmemenuhiketigaunsurneg

ara? 

Untukmemenuhiunsur-unsurnegaraataumembentuksuatun

egaraada empatcara,yaitu: 

a. Perpindahan suatu bangsa ke suatu daerah yang belum ada 

rakyatnya atau pemerintahannya untuk mewujudkan 

organisasinegara.Cara  ini  disebut  accupatie  atau  

pendudukan.Contoh:Liberiatahun1847,Kongo1876,danTransfal

1837. 

b. Melepaskandiri ataumemisahkandiridari kekuasaannegarayang 

menguasainya(Proclamation).Contoh:Indonesiapadatanggal17 
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Agustus1945. 
 

c. Beberapa negara mengadaklan perjanjian untuk meleburkan 

dirimenjadi  satu negara baru yang disebut fusi atau 

peleburan.Contoh:peleburanFederasiKerajaanJermanpadatahu

n1871. 

d. Negaralamapecahdanlenyapkemudianlahirnegarabaru.Caraini 

disebut innovation atau pembentukan baru. Contoh: 

NegaraColumbia  pecah  dan  lenyap.  Selanjutnya  di  

wilayah  negaratersebutberdirinegarabaruVenezuela, Equador, 

danColumbiaBarupadatahun1832. 

BagaimanakahprosesbangsaIndonesiamenjadiNegara?Prosesban

gsa yang menegara memberikan  gambaran 

bagaimana terbentuknya negara bangsa. Negara

 merupakan organisasi 

yangmewadahibangsa.Bangsatersebutmenyadaribetapa 

pentingnyakeberadaannegara sehingga tumbuhkesadaran 

untuk 

mempertahankantetaptegaknyanegaramelaluiupayabelanegara.

Upayabelanegaraakanterlaksanadenganbaik,jikaterbentukpolap

ikir,sikap,danperilaku bangsa yang  berbudaya yang 

memotivasikeinginanuntukmembelanegara. 

Bangsayangberbudayaadalahbangsayangmelaksanakan 

hubungandenganpenciptanya(TuhanYangMahaEsa)yangdisebutA

gama,yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang 

disebutEkonomi,bangsayangmauberhubungandenganlingkungand

an alam sekitarnya yang disebut Sosial, bangsa yang

 mau berhubungandengankekuasaan 

yangdisebutPolitik,sertabangsayang  mau  hidup  amam,  

tenteram  dan  sejahtera  yang  disebutPertahananKeamanan. 

AlasanyangpalingmendasarbagibangsaIandonesiauntuk 

menjadibangsayangmenegaraditegaskandalamPembukaanUUD 

1945,yaitukarena: 
 

1) kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga 

penjajahanharus 
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dihapuskankarenatidaksesuaidenganperikemanusiaandanperik

eadilan.ProsesterbentuknyanegaraIndonesiasecararingkasadal

ahsebagaiberikut: 

2) Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui suatu pergerakan 
 

Kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional untuk 
mencapaikemerdekaanyangdicita-citakanditandaidenganberdirinyaBudi
Utomotanggal20Mei1908. 

 

3) Pergerakan kemerdekaanIndonesiatersebuttelahberhasil 

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintugerbang 

kemerdekaanIndonesia.Momentumtersebutharusdimanfaatkanu

ntukmemproklamasikankemerdekaanIndonesiapadatanggal17A

gustus1945. 

 

4) BagibangsaIndonesiakemerdekaan 

bukanlahmerupakantujuanakhir,tetapimerupakanjembatanemas

yangharusdumanfaatkanuntuk mencapai cita-cita merdeka, 

bersatu, berdaulat, adil, danmakmur. 

5) Terjadinyanegaraadalahcita-citaseluruhrakyatIndonesiabukan 

kehendakgolongantertentu. 

TerbentuknyanegaraIndonesiayangmenegaraadalahberkat 

adanyarakhmaddariAllahYangMahaKuasadandidorongkanoleh 

keinginanluhuragar berkehidupanyangbebas,makarakyatIndonesia 

menyatakankemerdekaannya 

 
 

3. FungsidanTujuanNegara 
 

Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas dari negara 

diadakan.   Fungsi  negara  secara  umum  adalah  untuk  

mengatur kehidupan dalam negara sehungga tujuan negara dapat 

tercapai.MenurutMuhammadKusnardi,SH,fungsinegaradapatdibagi

menjadidua,yaitu: 

a. 

Menjaminketertiban(LawandOrderUntukmencapaitujuannegarad

anmencegahtimbulnyakonflikdalammasyarakat,negaraharusme

njamin terciptanya ketertiban. Jadi negara berfungsi 

sebagaistabilisatordalammasyarakat. 

b. Mewujudkankesejahteraandankemakmuranrakyat. 
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Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  

dianggapsebagaifungsi

 negarayangutama.Negarayangberhasiladalahn

egara yang mampu

 meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya. Untuk itu negara harus melaksanakan 

programpembangunan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraandankemakmuranrakyatnya. 

Menurutparaahliilmunegara,tujuannegarabermacam-ma

cam.LordShangberanggapantujuannegaratidakada.Tujuannega

raadalahnegaraitusendiri,mencarimengumpulkankekuasaanbua

tdirinya, tanpamemperdulikan nasib rakyat atau warga negara. 

PndanganLordShanghampirsamadenganpandanganNoccoloM

achiavelli danFriedrichNietzche. 

Menurut Al Faraby tujuan negara

 adalahuntukmencapai 

kebahagiaanlengkap(completehappyness)materiilspiritual,dunia

dan  akhirat. Sedangkan Spinoza, John Locke, JJ. 

Rousseau,ImmanuelKant,danFriedrichHegelberpandangansam

a,bahwatujuan egaraadalah agar manusia memperoleh 

kemerdekaan. Dante  Allighiereberpandangan  yang  

berbeda,  tujuan  negara 

adalahuntukmenciptakanperdamaiandunia.Pandanganinisama 

dengan pandangan Epicurus,Thomas  Hobbes,  dan   W.  

Van 

Humboldyangberpandanganhukumharusdijunjungtinggiuntuk 

menjaminketertibanumumhukumharusdijunjungtinggi. 

Plato,Aristoteles,danfrichteberpandangantujuannegaraa

dalahuntukmewujudkankeadilan.Keadilanhanyadapatdicapaide

ngan 

undang-undangyangmengaturhubunganmanusia,danmenjdaida

sarpenyelenggaraannegara. 

ApakahfungsidantujuannegaraIndonesia? 
 

FungsinegaraRepublikIndonesiaadaempat,yaitu: 
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a. Memberi perlindungan kepada segenap warga negara 

danTanah 

Air.Negaraharusdapatmencipatakanrasaamanbagi setiap 

warganegara, seta menjaga dan 

mempertahankankedaulatannegaradarisegalaancaman,tant

angan,hambatan,dangangguanbaikyangdatangdaridalamma

upundariluas,baikyanglangsungmaupunyangtidaklangsung. 

b. Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran. Utuk itu 

pemerintahharusdapatmenyediakanlapanganpekerjaanbagi

warga negara, serta menglola bumu dan air serta kekayaan 

alam  yangterkandung  di  dalamnya  untuk  

sebesar-besarkemakmuranrakyat. 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus

 mampu menyelenggarakan suatu sistem pendidikan

 nasional yang diatur dengan undang-undang.

 Menyediakan sarana dan prasarana  

pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  negarauntuk 

memenuhi fungsinya sebagaimana yang 

diamatankanolehUUD1945. 

d. Menegakkan  keadilan,  yang   dilaksanakan  oleh   

MahkamahAgung  dan lain-lain badan kehakiman yang 

diatur dengan undang-undang. 

Tujuan negara Republik sebagaimana yang ditegaskan dalam 
 

PembukaanUUD1945Alineake-empatadalah: 
 

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
 

Indonesia. 
 

b. 

Memajukankesejahteraanumum.c.M

enecerdaskankehidupanbangsa 

d. Ikut melaksanakan perdamaian dunia

 berdesarkan kemerdekaan,perdamaianabadi, 

dankeadilansosial. 

 
 

4. Bentuk-bentuknegaradanKenegaraan 
 

Bentuknegarayangdianutolehnegara-negaraduniaadadua 
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macam, yaitu negara Kesatuan (Unitaris), dannegara

 Serikat 

(Federal).Negarakesatuanadalahbentuknegarayangmerdekadanb

erdaulat,dengan  satu pemerintahan pusat yang berkuasa, serta 

mengaturseluruh daerh. Di dalam negara kesatuan tidak ada 

daerah yangbersifatnegara.Misalnya:negaraRepublikIndonesia. 

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menegaskan ―Negara Indonesia ialah 

negaraKesatuanberbentukRepublik‖. 

Dalamprakteknyanegarakesatuandapatdibedakanmenjadid

uamacam,yairu: 

a. NegaraKesatuandengansistemsentralisasi 
 

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah

 sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang 

berkaitan dengannegara langsungdiaturdandiurusoleh

 olehpemerintahpusat,sedangkandaerahhanyatinggalm

elaksanakansaja. 

b. Negarakesatuandengan sistemdesentraliasi 
 

Negara kesatuan dengan  sistem desentralisasi  adalah  

sistem 

pemerintahanyangmemberikansebagikekuasaanpemerintahank

epada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 

Hakdaerahuntukmengatur  dan mengurus rumah  tangganya 

sendiri disebutotonomidaerah, 

Contoh:NegaraRepublikIndonesia
. 

 

c. NegaraSerikatataunegaraFederal 
 

Merupakanbentuknegaragabungandaribeberapanegarabagian.

Pada 

awalnyanegara-negarabagiantersebutmerupakannegarayang

 merdeka, berdaulat,  dan berdiri sendiri. 

 Stelah menggabungkan diri dengan Negara 

 Serikat, maka dengan sendirinya negara

 tersebut  melepaskan sebagian  dari 

kekuasaannya danmenyerahkannyakepadaNegaraSerikat. 

Penyerahankekuasaandari 
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NegarabagiankepadaNegaraserikatdisebutlimitatif(sebuahdemiseb

uah),danhanyakekuasaanyang disebutoleh Negara bagian saja 

(delegated powers) yang menjadi kekuasaanNegara serikat. 

Kekuasaan asli negra Serikat merupakan tugas NegaraBagian 

sebab ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. 

SedangkanNegara Serikat (Federal) bertugasuntuk menjalankan  

Hubungan  Luar  Negeri,   Pertahanan  Negara, 

Keuangan,danUrusanPos. 

ContohNegaraserikat(Federal):Malaysia,Australia,Amerika,India,da

nIndonesiasemasaberlakunyaKonstitusiRISTahun1949.. 

Bentuknegaradapatpuladibedakanberdasarkanpadajumlahorangya

ng memegang pimpinan negara. Ada tiga bentuk

 negara berdasarkan jumlah orang yang memimpin negara, 

yaitu negara Monarchie, Oligarchie,dannegaraDemokrasi. 

Monarchie berasal dari bahasa Yunani mono yang artinya 

satu,tunggal,dan archein yang artinya memerintah. Monarchie 

adalahpemerintahandimanakekuasaannegaradipegangolehsatuora

ng,yangmenjalankankekuasaanituuntukkepentingansemuaorang.O

ligarchieberasaldatikataoligoiyangartinyabeberapa,danarcheinyan

gartinyamemerintah.JadiOligarchieadalahpemerintahandimanakek

uasaannegaradimanakekuasaannegaradipegangolehsejumlah 

orangyangbiasanyaberasaldarigolonganfeodal. 

Demokrasiadalahpemerinatahandimanakekuasaannegaraterletakd

itangansejumlahbesardarirakyatdanmenjalankankekuasaanituuntuk 

kepentingansemuaorang(SollyLubis,1975:67).Pembagianbentukne

garasepertidiatasberasaldariHerodotusyangkemudiuan 

dilanjutkanolehAristoteles. 

Dewasa ini hampir semua negara modern

 menganut pemerintahan demokrasi.

 Berdsarkan hubunganantara alat-alat 

perlengkapan negara (staatsorganen),bentuk-bentuk

 demokrasi modern (demokrasi yang representatief) 

dapat dibagi menjadi tigamacam, 

sebagaiberikut(SollyLubis,1975:78): 
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a. Demokrasiyangrepresentatiefdengansistemparlementer 
 

Menurut sistem ini terdapat hubungan yang erat antara 

eksekutif dengan badan perwakilan rakyat. Kabinet

 (dewan Menteri) bertanggung jawab atas   segala 

tindakannya kepadabadan 

perwakilanrakyat.SedangkanRaja(Presiden)tidakdapatdiganggu

gugat(asastheKingcandonowrong).Selamabadan perwakilan 

rakyat masih menaruh kepercayaan bahwa badan eksekutif 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan garu-is-garis 

besar haluan politik negara, maka badan eksekutif ini masih 

mendapat dukungan. Jika tidak, maka badan perwakilan 

rakyatakan  menjatuhkan kabinet dengan suatu votum (suara) 

tidakpercaya.Contoh: Negara Australia, Kerajaan Inggris, 

IndonesiasemasaRISdansemasamenggunakanUUDS1950. 

b. Demokrasi  yang representatief dengan sistem   

pemisahan kekuasaan 

Menurut sistem inibada eksekutifpada prinsipnya 

terpisahdaribadanperwakilanrakyat.Selainadanyapembagianke

kuasaan(devision ofpower), sekaligus terdapat pemisahan 

kekuasaan(separationofpower).Kekuasaaneksekutif,Presidenm

engangkat kepala-kepala  departemen  (menteri)  yang  

bertanggung  

jawabkepadaPresiden,bukankepadabadanperwakilanrakyat.Pr

esiden 

bertanggungjawabatasseluruhtindakaneksekutifkepadarakyat,d

an badan perwakilan rakyat tidak dapat

 menggulingkan(menjatuhkan)orang-orangeksekutif.Kekua

saanYudikatifterpisahdari kekuasaan-kekuasaanlainnya,

 dan dalam menjalankan 

tugasnyayidakdapatdipengaruhiolehkekuasaan-kekuasaanlaint

ersebut. 

Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan , dianut oleh 
 

Amarika,danIndonesia
. 

 

c.  Demokrasiyangrepresentatiefdengansistemreferendum 
 



Bangsa, Negara,SikapKeterbukaandanKeadilan   2-31  

Referendumberasaldarikatareyangartinyakembali,danferrear

tinya rakyat. Referendum berati kembalikan kepada 

pendapatrakyat.Menurutsistem Referendum, 

prosespembuatanundang-undang langsung diawasi  oleh

 rakyat. Pengawasanm  dapat 

dilakukandenganduamacamcara,yaitu: 

1).ReferendumObligatoire 
 

Menurut referendum obligatoire   rencana 

undang-undang(RUU)  berlaku dan mengikat tergantung 

pada 

persetujuanrakyatterbanyakterlebihdahulu.Umumnyareferen

dumjenisiniberlaku terhadap peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan konstitusi negara. 

2).ReferndumFakultatif 
 

Menurut referendum fakultatif suatu  peraturan 

diumumkan 

terlebihdahuluolehbadanlegislatif.Biladalamjangkawaktuterte

ntu rakyat menyatakan tidak setuju dengan jumlah 

menimumtertentu,barulahperaturantersebutdinyatakanbatal.

Contoh  negara yang   menganut  sistem  Referndum  

adalahnegaraSwiss. 

 
 

5. Bentuk-bentukKenegaraan 
 

DidalamIlmuNegaradikenalbeberapabentukkenegaraan,antarala

in: 

a. NegaraUni 
 

NegaraUnimerupakangabunganduanegaraataulebihyang 

merdekadanberdaulatdengansatupimpinannegara.NegaraUnida

patduamacam,yaitu: 

1) UniRiil 
 

UniriiladalahgabungannegaradenganKepalaNegaradanalatp

erlengkapannegaranyaditetapkanberdasarkanpemilihan.Con

toh: NegaraUniIndonesiaBelandapadatahun1949 

2) UniPersonil 
 

Uni Personiladalahgabungan negarayang kepalanegarannya 
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ditetapkansecaraturuntemurun.Contog:SwediadanNorwegia(

tahun1814–1905) 

b.NegaraProtektorat 
 

Negara Protektorat adalah  negara yang  berada di bawah 

perlindungannegaralain.Dalamurusan-urusaninternasionalyangt

erkait dengan kebijaksanaan tingkat tinggi dan

 masalah pertahanan,negaraprotektorat  meminta 

bantuankepadanegara pelindungnya. 

c. 

NegaraPersemakmuran(TheBritishCommonweatthofNation

)Negara persemakmuran (dominion) bukanlah bentuk 

negaraseperti negarafederal tetapi merupakan penggabungan 

secarabebas dimanasetiapanggotanyatetap memiliki

 kedaulatan masing-masing. Negara persemakmuran 

tidak memiliki 

landasanyuridissepertikonstitusiatauUUDyangmengaturmasing-

masing 

anggota. 
 

Negarapersemakmuransebelumnyaadalah 

negara-negarabekas  jajahan Inggris yang kemudian merdeka 

dan berdaulatpenuh.Negara-negarayangtergabungkedalam

 negara 

persemakmuranadalahAustralia,Malaysia,SelandiaBaru,India,Af

rikaSelatan,danKanada. 

d. NegaraKoloni(Jajahan) 
 

Negara  koloni  atau  negara  jajahan   adalah  daerah  

yang sepenuhnya 

beradadibawahkekuasaannegaralain(negarayang 

menjajah).Olehkarenaitunegarakolonidapatdikatakansebagaine

garayangtidakmemilikikedaulatandankemerdekaan.Diduniasaat 

inihampirsudah tidak ada lagi koloni>Indonesia 

dulumerupakandaerahkoloniBelanda,sampaisebelumdidudukiol

eh balatentaraJepangtanggal8Maret1942 

e. NegaraMandat 
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NegaraMandatadalahnegarabekasjajahandarinegaralainyan

gkalahdalamperangduniaI,kemudianditempatkandibawahperlind

ungan negara yang menang perang dengan 

pengawasandariDewanMandatLigaBangsa-bangsa.Contoh,neg

araKamerunsebagaibekasjajahanJerman,beradadibawahmand

atnegaraPerancis. 

 

f. NegaraPerwalian 
 

NegaraPerwalianadalahnegarayangpengurusannyaberadadiba

wah  Dewan Perwalian PBB. Wilayah yang menjadi 

daerahperwalian ditentukan secara

 bersama-sama dalam  perjanjian 

antaraPBBdengannegarayangbersangkutan. 

Perwaliandapatdiberlakukanpada: 
 

a. Wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah 

suatunegarayangmengatururusanpemerintahannya. 

b. WilayahmandatLigaBangsaBangsasebelumPerangDuniaIya

ngmerdeka. 

c. WilayahyangdipisahkandarinegarayangkalahpadaPerangDu

niaII 
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BAB IVKEGIATAN BELAJAR 2 

DEMOKRASI 

 

A.  Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi 

a.  Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. 

b. Memahami penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

2.  Indikator 

a.  Mendeskripsikan pengertian demokrasi. 

b.  Menunjukkan macam-macam sistem demokrasi yang ada. 

c. Menjelaskan pilar-pilar yang menegakkan sistem demokrasi dalam 

kehidupan. 

d.  Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. 

e. Menjelaskan  penerapan  demokrasi  dalam   pemerintahan  sejak 

proklamasi hingga sekarang. 

f.  Menjelaskan proses demokratisasi menuju masyarakat madani. 

 

B.  Uraian Materi 

1. Pengertian 

Secara etimologis  ―demokrasi‖ berasal dari  kata  ―demos‖ yang berarti 

rakyat, dan  ―kratein‖ yang berarti pemerintahan.  Jadi secara harfiah  

demokrasi berarti  pemerintahan rakyat. Kemudian oleh Abraham Lincoln  

demokrasi diberi pengertian -yang  kemudian menjadi sangat populer - yaitu  

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Democracy is 

government of  the  people  by  the  people  and  for  the  people. Dalam  

demokrasi  dipahami  bahwa  rakyat adalah  pemilik kekuasaan, sedangkan  

pemerintah  berkuasa karena  mendapatkan delegasi kekuasaan dari rakyat. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan,  pemerintah harus  

benar-benar memperhatikan  keinginan  rakyat dan berusaha melayani  

kepentingan rakyat. Jadi  dalam sistem demokrasi rakyat menempati posisi yang 

sangat  penting.  

Walaupun  sulit dibayangkan bahwa  rakyat yang sedemikian 

banyaknya   ikut menjalankan kekuasaan, akan tetapi dengan  faham 



Bangsa, Negara,SikapKeterbukaandanKeadilan   2-35  

demokrasi rakyat merasa  berhak untuk ikut  mempengaruhi jalannya  

pemerintahan, sedangkan di pihak lain  pemerintah  tidak dapat menjalankan 

pemerintahan menurut  kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan  keinginan 

rakyat.  Dalam kerangka  pemahaman dan kesadaran  tentang kekuasaan 

rakyat, maka  terdapat pembatasan  terhadap kekuasaan  pemerintah sehingga  

pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang.  Pembatasan  terhadap 

kekuasaan pemerintah  tersebut  tercermin  dalam  undang-undang  dasar  

atau konstitusi. Oleh karena itu  di negara  yang berdemokrasi  memiliki  

undang-undang dasar atau konstitusi. Suatu pendapat menyatakan bahwa di 

dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, 

undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan 

pemerintah  sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat 

sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan 

lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme.  (Budiardjo, 1993: 

96). 

Henry B. Mayo (Mahfud MD, 2000:19) dalam tulisannya menyatakan 

bahwa  “A democratic political system is one in which public policies are made on 

a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic 

elections which are conducted on the principle of political equality and under 

conditions of political freedom.” (Sistem politik demokratis adalah sistem yang 

menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 

wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 

dalam suasana terjaminnya kebebasan politik). 

Demokrasi  menjadi  asas  pemerintahan  yang  sangat populer  

sejak  selesainya Perang Dunia  II, di mana  negara-negara yang muncul 

setelah selesainya Perang Dunia II  menyatakan  bahwa  pemerintahan 

negaranya adalah pemerintahan yang demokratis. Walaupun dalam kenyataan 

tampilan sistem pemerintahan mereka berbeda  antara satu dengan  yang lain. 

2. Demokrasi  Konseptual dan Demokrasi  Praksis 

Kendati dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada 

posisi sentral ―rakyat berkuasa‖ (government or role by the people) tetapi dalam 

prakteknya oleh UNESCO  disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap 

ambiguity atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang 

dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historik 
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yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi . Hal ini bisa dilihat betapa 

negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata 

mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan 

bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi 

tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara 

maupun bagi peranan rakyat.   

Oleh karena itu maka perlu  dibedakan  pengertian demokrasi, antara 

demokrasi sebagai  ide atau konsep  dan  demokrasi  sebagai  mekanisme 

pemerintahan yang aktual.  Dalam pengungkapan  Afan Gaffar,  ada dua 

macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan 

pemahaman secara empirik (Gaffar, 2002:3). Apa yang normatif belum tentu 

dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. 

Oleh karena itu sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara 

empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.  

Demokrasi sebagai ide atau konsep adalah adalah  demokrasi 

sebagaimana ada dalam kerangka berpikir atau  kerangka konseptual kita. 

Sedangkan demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan aktual  adalah  

demokrasi sebagaimana tampak dalam praktek pemerintahan, atau demokrasi 

sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.    

Secara konseptual, hampir semua orang sepakat mengatakan bahwa 

demokrasi adalah  pemerintahan  yang berasal dari rakyat, oleh rakyat,  dan 

untuk melayani kepentingan rakyat. Di samping itu secara konseptual juga dapat 

disusun suatu daftar mengenai arti, makna dan sikap serta perilaku yang 

tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat; adanya kebebasan 

berbicara, berkumpul dan berserikat; adanya kebebasan memilih dalam  

pemilihan umum adalah beberapa contoh ide yang  terdapat dalam demokrasi. 

Sebagai praksis, demokrasi sudah menjelma menjadi sistem 

pemerintahan yang aktual. Ketika telah menjadi sistem pemerintahan, 

pelaksanaan demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu dan 

dipengaruhi oleh  ideologi yang dianut serta  sistem nilai budaya masyarakat di 

mana demokrasi itu diterapkan.  Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang 

atau kelompok yang dalam menjalankan aktivitas berdemokrasinya tidak mentaati 

aturan main yang berlaku, maka aktivitas ini, walaupun secara ide atau konsep 

dapat dianggap demokratis, akan merusak demokrasi yang ada. Dengan kata lain, 

aktivitas ini  menjadi aktivitas  yang  tidak demokratis. Dalam konteks 
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perbedaan ideologi dan sistem nilai budaya, walaupun  negara-negara yang ada  

sama-sama  menyatakan berdemokrasi, akan tetapi dalam kenyataan tampilan  

pemerintahannya  sangat berbeda  antara satu dengan yang lain. Karena itulah  

ada  beberapa  predikat atau sebutan yang  biasa  disertakan pada demokrasi, 

seperti demokrasi liberal (liberal democracy),  demokrasi  rakyat (people 

democracy),  demokrasi  terpimpin (guided democracy).  Di  Indonesia  

sendiri  sejak memasuki masa Orde Baru  diintrodusir  sebuah  sistem 

demokrasi  yang disebut  Demokrasi Pancasila. 

3. Indikator  Sistem Demokrasi 

Walaupun  demokrasi  bisa tampil  dengan  ―wajah‖  yang  berbeda,  

namun bukan  berarti  tidak  ada  parameter untuk menentukan apakah  suatu 

negara itu  menerapkan  sistem  demokrasi atau tidak. Para ilmuwan politik, 

setelah mengamati praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan demokrasi 

secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu, misalnya Juan 

Linz, G. Bingham Powell Jr, dan Robert Dahl. Dari semua indikator yang diajukan 

oleh ilmuwan politik tersebut, kemudian dapat disimpulkan ada lima indikator 

untuk melihat apakah suatu negara itu betul-betul demokratis apa tidak (Gaffar, 

2002:7). 

Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut ini. 

a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh 

rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak 

dan telah ditempuhnya, ucapannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya. 

b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi 

kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak 

hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang 

lain tertutup sama sekali. 

c. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi 

kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, 

setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang 

dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi 

untuk mengisi jabatan tersebut. 

d. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara 

teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk 
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memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan 

kehendak nuraninya. 

e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga 

negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di 

dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan 

berserikat, dan hak untuk menikmati pers bebas. 

 

4. Macam-macam Sistem Demokrasi 

Pada  dasarnya  asas  pokok  negara  demokrasi  adalah  sebagai 

berikut. 

a.  Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.  

b.  Pengakuan hakikat dan martabat manusia. 

Dalam pertumbuhannya asas pokok demokrasi tersebut mengalami 

banyak perubahan, terutama faktor politik, ekonomi, sosial dan   kebudayaan.  

Setiap  negara  dapat  memberikan  isi  dan  sifat kepada  demokrasi yang  

berbeda  dengan negara lainnya.  Sehingga bentukdemokrasi negara yang 

satu akan berbeda dengan negara lain. 

Bentuk  demokrasi  pada  suatu  masa  akan  berbeda  dengan 

bentuk demokrasi pada suatu masa yang lain. Oleh karena itu, timbul 

bermacam-macam sistem demokrasi sebagai berikut. 

1)  Berdasarkan  titik  berat  yang  menjadi  perhatiannya,  demokrasi 

dibedakan menjadi: 

a)   Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan 

dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau 

menghilangkan kesenjangan dalam  bidang ekonomi. Semua orang 

dianggap mempunyai derajat dan  hak yang sama. Demokrasi formal ini 

disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi barat. 

b)  

Demokrasimateriil,yaitudemokrasiyangmenitikberatkanpadaupayameng

hilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan 

bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan. Untuk 

mengurangi perbedaan bidang ekonomi, partai politikyang 

berkuasadenganmengatasnamakan negaramenjadikan segala sesuatu 

sebagai milik negara, dan hak milik pribadi tidak diakui. Kebebasan dan 

hak manusia di bidang politik dihilangkan, demi persamaan di bidang 
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ekonomi. 

c)  Demokrasi Gabungan, yaitu demokrasi yang  menggabungkan 

kebaikan  serta  membuang  keburukan  demokrasi  formal  dan 

demokrasi  material.  Persamaan  derajat dan hak setiap orang diakui, 

tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat perlu dibatasi.Upaya 

pemerintahuntukkesejahteraanrakyat jangan sampaimelanggarapalagi 

menghilangkanderajat dan hak asasi manusia. 

2)  Berdasarkan carapenyalurankehendak rakyat, demokrasidibedakan 

menjadi: 

a)  Demokrasi  langsung,  yaitu  demokrasi  dimana  rakyat  secara 

langsung menyalurkan  kehendaknya  dalam  rapat  yang  dihadiri 

oleh seluruh rakyat. Demokrasi langsung dapat dijalankan apabila negara   

berpenduduk  sedikit  dan  wilayahnya  tidak  luas  serta masalah  

yang  dihadapi  negara  pada  waktu  itu  masih  sangat sederhana. 

Contohnya  adalah negara kota Athena pada jaman Yunani kuno. 

b) Demokrasi  tidak  langsung  atau  Demokrasi  Perwakilan,  yaitu 

demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya  denganmemilih 

wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan  perwakilan rakyat. Demokrasi 

perwakilan dilaksanakan oleh negara modern karena hal-halberikut: 

• jumlah penduduk yang bertambah banyak, 

• masalah negara yang semakin kompleks, 

• Setiap  warga  negara  mempunyai  kesibukan  sendiri-sendiri 

dalam mengurus kehidupannya. 

c)  Demokrasi perwakilan dengan sistem referandum  

merupakangabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi 

perwakilan. Rakyatmemilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam 

dewanperwakilan rakyat, tetapi dewan tersebut dikontrol oleh pengaruh 

rakyat dengan sistem referandum dan inisiatif rakyat. 

Dalam  Andas,  demokrasi  adalah  pemerintahan  oleh  rakyat 

dimana  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat  dan  dijalankan 

langsung  oleh  mereka  atau  oleh  wakil-wakil  yang mereka pilih di 

bawahsistempemilihanbebas. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan 

rakyat,yang  berarti  bahwa  warga  suatu masyarakat demokratis 

sama-sama menerima manfaatnya dan memikul bebannya. Pemerintahan

 yangdimaksud,dibentuk melaluipemilu yang diselenggarakan 
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secara periodik. Dalamucapan  Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu  

pemerintahan ―dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat‖. 

Oleh karenanya, filosof Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai  

sebuah kesempatan guna menyudahi sebuah pemerintahan tanpa   

pertumpahan  darah.  Metode  pemilu  yang  diselenggarakan secara umum, 

langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap paling tepat untukmembentuk 

pemerintahan. Meskipun demikian, maka tetap terjadi  kemungkinan  bahwa 

para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang  terpilih  ternyata  adalah  para  

antidemokrat.  Argumentasi  yang mendasarinya bahwa partai politik yang 

memiliki kekuatan dana besar dapat menggiring atau ―membeli‖ suara calon 

pemilih. 

Mengingat adanya kemungkinan terburuk itu terjadi, agar suatu 

bangsamendapatkan pemerintahan yang sesuai dengan yang 

diinginkannya,maka harus ada keinginan mayoritasuntuk memperjuangkan dan 

mempertahankan demokrasi melalui keterlibatan aktif dalam setiap aksi dan 

kegiatan politik. Jadi harus ada paritisipasi aktifdanriildalam kegiatan politik di 

dalam masyarakat   dan pemerintahan. 

Menjelang  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia,  ratusan  bahkan 

ribuan  orang di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang pemilu 

yang  mengikutsertakan politikus bermasalah (politikus busuk). 

Mereka  mendeklarasikan  kriteria  politikus  busuk  bagi  calon  

peserta pemilu (calon legislatif) yang terlibat KKN, terlibat narkoba, melanggar 

HAM, merusak lingkungan, dan melakukan kekerasan rumah tangga. Mereka  

dianggap   tidak   pantas   menjadi   pemimpin   dan   mewakili 

kepentingan   rakyat.   Kedua   kegiatan   terkait   dengan   para   calon 

pemimpin itu memiliki tujuan yang sama, yaitu artikulasi (penyempaian) 

kepentingan rakyat yang berdaulat. 

Jadi, ujung atau hasildari proses berdemokrasi adalahkedaulatan 

rakyat.Maknanya,bahwa seluruh keputusan yang menyangkut publik (rakyat 

banyak) harus dimintakan persetujuannya terlebih  dahulu kepada orang yang 

akan terkena oleh keputusan itu. Demi  terwujudnya  kondisi  tersebut,  

disamping  peran  parpol  harus optimal, satu hal yang tak boleh dilupakan 

adalah kontrol rakyat secara langsung (civil liberties). Konsep civil liberties atau   

―demokrasi langsung‖ ini setiapwarga negara memainkan peran   aktif dan 

langsung terhadap bagaimana kekuasaan dalam negara dijalankan oleh 
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pemerintah dan oleh wakil-wakilrakyat mereka.  Seluruh organisasi 

kemasyarakatan, kelompok kepentingan, media  massa, dan 

lembagakeagamaan merupakan bagian penting diantaranya. 

Gerakan  demokrasi  langsung  yang  berupa  kontrol  sipil  ini 

memungkinkan rakyatdariwaktukewaktu,setiapsaat,tanpa menunggu lima tahun 

lewat pemilu, dapat ikut mewarnai proses kebijakan publik. Rakyat melalui media 

massa, kelompok kepentingan, danorganisasi kemasyarakatan senantiasa dapat 

meneropong, mengkritik, dan menekan agar kebijakan publik dapat dirumuskan 

dan dijalankan sesuai dengan kepentingan mereka dalam bagian yang terbesar 

(umum). 

AlexanderHamiltonmenyatakanbahwauntukmengefektifkan pelaksanaan 

pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu yang bebas dan  mekanismekontrol 

dari rakyat sebagaimana diuraikandiatas,maka 

diperlukansebuahlembagaperadilanyangbebas (indepen-dence). Peradilan yang 

bebas merdeka dapat menjadi instrumen yang kuat dalam demokrasi. Peradilan 

yang merdeka dapat memberikan penafsiran dan memberikan kekuatan 

berlakunya aturan- aturan yang ada di dalam konstitusi (UUD). 

Di  Indonesia  kekuasaan  kehakiman  yang  memegang  fungsi 

peradilan, berdasarkan UUD 1945, dilaksanakanoleh   lembaga-lembaga: 

Mahkamah Agung(MA), Makkamah Konstitusi  (MK), dan Komisi Yudikatif (KY). 

Katiga lembaga ini memiliki  fungsi   dan kewenangan di bidang hukum yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Operasionalisasi pengaturan dari ketiga 

lembaga peradilan tersebut masing-masing diatur dengan undang-undang. 

5. Demokrasi Pancasila 

Demokrasi Pancasila seperti yangdimaksud dalam  Undang-undang 

dasar1945 berarti menegakkan kembali azas-azas Negarahukum dimana 

kepastian hukum dirasakan   oleh   segenap   warga negara,  dimana  

hak-hak  asasi  manusia baik  dalam aspek kolektif maupun dalamaspek  

perseorangan  dijamin  danDemokrasi Pancasila adalah demokrasi 

berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada 

kesejahteraan rakyat. 

Kiranya dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini, dijunjung tinggi 

prinsip-prinsip: 

a. Pengakuan dan  perlindunganhakasasi yang mengandung persamaan 

dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. 
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b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu 

kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 

c. Jaminan kepastian hukum dalamsemua persoalan.Yang 

dimaksudkankepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya 

dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman alam melaksanakannya. 

DalamdemokrasiPancasila,terkandungaspek-aspeksebagaiberikut. 

a. Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan cara 

rakyatdalammenunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badanperwakilan rakyat 

dan pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan  

wakil-wakilrakyatsecarabebas,terbuka dan jujur untuk mencapai konsensus 

bersama. 

b.  Aspek materiil,yakniaspekyangmengemukakangambaran manusia  dan  

mengakui  harkat  dan  martabatnya  dan  menjaminterwujudnya 

manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabatmanusia. 

c.  Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkap kaidah-kaidah yang mengatur 

langkah untuk mencapai tujuan negara. 

6. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya.  

Selama   Indonesia   merdeka   sampai   saat   ini   masalah pokoknya 

adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya ini 

dapat ditingkatkan kehidupan ekonomi, disamping 

membinasuatukehidupansosial dan  politik yang  demokratis. 

Dipandangdariperkembangannya, perkembangandemokrasi Indonesia dapat 

dilihat dalam tiga periode, yakni periode orde lama, orde baru dan reformasi. 

a.  Demokrasi  di Orde Lama 

Tahun  1945  sampai  dengan  tahun  1959,  merupakan  masa 

demokrasi konstitusional. Demokrasidilaksanakanberdasarkankonstitusi  

yang  ada,  dengan  menonjolkan  peranan  parlemen  serta partai-partai.  

Masa  ini  sering  disebut  sebagai  masa  pelaksanaan 

demokrasiparlementer di Indonesia. UUD Sementara 1950menetapkan 

berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri  atas  presiden  

sebagai  kepala  negara  konstitusional  beserta menteri-menterinya  yang  

mempunyai  tanggungjawab  politik.  Artinya setiap menteri bertanggung jawab 

kepada parlemen (DPR). 

Pada  saat   itu   telah   dilaksanakan   pemilihan   umum   untuk 
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pertama   kalinya.   Pemilu   dilaksanakan   pada   tahun   1955   secara 

demokratis,  dan  diikuti  oleh  banyak  partai  politik  secara  bebas. 

Demikian  setelah  pemilu,  pemerintahan juga berjalan-berjalan secara 

transparan. Pergantian kabinet secara terus menerus dan ketidakmampuan 

anggota-anggota partai untuk mencapai consensusmengenai dasar negara untuk 

undang-undang dasar baru, mendorong Ir.   Soekarno  sebagai  presiden  

mengeluarkan  Dekrit  5  Juli  yang menentukan  berlakunya kembali UUD 

1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistim parlementer 

berakhir. 

Periode 1959 sampai dengan tahun 1965, merupakan periode dimana  

dominasi  presiden  sangat  kuat.  Sebaliknya  peranan  partai politik  

menjadi   sangat  terbatas.  Partai  politik  dan  pers  dianggap 

menyimpang dari ―rel revolusi‖ sehingga tidak dibenarkan dan dibredel 

keberadaannya.  UUD  1945   membuka  kesempatan  seluas-luasnya bagi 

presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Namun Tap  MPRS  

No.  III/  1963  yang  mengangkat  Ir.  Soekarno  sebagai presiden seumur 

hidup, telah  membatalkan pembatasan waktu  lima tahun ini. Hal tersebut yang 

mengakibatkan beberapa penyelewengan dalam  negara  oleh  beberapa  

ketentuan  presiden.  Masa  ini  disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. 

Pada tahun 1965 diselenggarakan peninjauan kembali produk-produk 

legislatif pada masa demokrasi terpimpin yang berakhir karena keadaan  

ekonomi yang semakin suram dengan Tap MPRS No. XIX/1966. Sampai 

terselenggaranya pemilu 1971, dilakukan usaha-usaha untuk   kembali  pada  

negara  yang  berdasarkan  konstitusi,  dengan demokrasi Pancasila yang 

mulai diterapkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

b.  Demokrasi di Orde Baru 

Awal   masa   orde   baru,   pemerintah   yang   terbentuk   selalu 

menekankan  pelaksanaan  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen 

dalam  segala aspek kehidupan. Tercatat ada enam kali pemilu yang 

dilaksanakan  dalam masa ini. Secara berturut-turut,  pemilu tersebut 

dimenangkan  oleh   Golongan  Karya.  Setelah  pemilu  1971,  hanya 

terdapat tiga kontestan  peserta  pemilu yakni Golongan  Karya, PPPdan  

PDI.  Pemilu  yang  dilaksanakan  jauh  dari  aspek  transparansi, bebas 

dan menguntungkan salah satu partai. 
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Secara  umum  pelaksanaan  pemerintahan  orde  baru  berjalan 

dengan lancar apalagi dengan dukungan militer yang mempunyai dwi fungsi  

yang disebut sebagai dwi fungsi ABRI. Pada akhir kekuasaan 

rejim,jelasterlihatpenyelewengan-penyelewengandalam pemerintahan. Korupsi  

kolusi dan nepotisme marak mewarnai wajah 

birokrasi.Akuntabilitassangatlemah, bahkantekanan-tekanan terhadap  pers,  

partai  politik  dan  masyarakat  dilakukan  dari  pusat sampai tingkat desa. 

Demikian dengan lembaga hukum dan peradilan yang tidak independen dalam 

menjalankan fungsinya. 

c.  Demokrasi Masa reformasi 

Era ini muncul ditandai dengan tumbangnya  rejim orde baru. 

Pembaharuan-pembaharuandilakukansesuaidengantuntutanmasyarakat.Pembe

nahanpemerintahandenganpemberantasankorupsi, kolusi dan nepotisme, 

pengurangan fungsi ABRI dalam bidang sosial   politik,  penegakan  peradilan  

yang  bebas,  dan  sebagainya. Pemilu 1999  merupakan pemilu yang 

pertama dilaksanakan dengan diikuti  oleh  48partai   politik.  Pemilu  yang  

dilaksanakan  tersebut, cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan 

pemilu sebelumnya. 

 

7. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani 

 

Wacana 

Tentunya  masih  jelas dalam ingatan kita  peristiwa tumbangnya Orde  

Baru  yang  ditandai  dengan  lengsernya  Soeharto  dari  kursi presiden. 

Reformasi,demikiansebutanuntukaksi-aksiyangmendukungperistiwa tersebut. 

Demonstrasibanyakdigelar, mahasiswa angkat bicara, tuntutan-tuntutan yang 

tersumbat pada era orde baru mengalir deras seolah tak mau terbendung lagi. 

Banyak orasi-orasi yang mengumandangkan kata demokrasi yang harus  

dijalankan  pada  pemerintah  mendatang.  Seiring  dengan  itu, tuntutan  

anti   KKN  juga  gencar  dilontarkan.  Kejenuhan  terhadap pemerintahan  

yang   totaliter,  semi  diktator  militer,  penuh  dengankorupsi kolusi dan 

nepotisme selama ini seolah menjadi alasan untuk mendesak   proses   

demokratisasi   segera   dilaksanakan   di   negeri tercinta  ini.  Cita-cita  

dan  harapan  masyarakat  hanya  tertuju  pada kehidupan  yang  

demokratis  untuk  terciptanya  masyarakat  madani atau masyarakat 

yangdicita-citakan. 

 

Wacana di atas ingin menggambarkan bahwa saat ini proses 

demokratisasi  adalah  cita-cita  sekaligus  kebutuhan  yang  mendesak bagi  
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negara  Indonesia  agar  tercipta  masyarakat  madani  atau  civil society.

 Tentunya bukan demokrasi yang hanya sebagai label saja atau 

demokrasi  yang tetap  disalahgunakan suatu rejim totaliter dan diktator militer 

untuk memperoleh dukungan rakyat. 

Rakyat   negara   atau   warga   masyarakat   adalah   gambaran 

kenyataan  yang  pluralis  atau  jamak.  Masyarakat  kita  terdiri  dari 

bermacam-macam suku, agama, dan asal kedaerahan dengan segala adatdan  

budayanya. Oleh sebab itu, untuk menjamin persatuan dan kesatuan,   maka  

demokrasi  harus  ditegakkan.  Dalam  penegakan prinsip demokrasidi 

Indonesia yang terpenting adalah sikap menerima dan menghargai  perbedaan 

yang ada. Perbedaan adalah kenyataan kodrati manusia yang tidak  mungkin 

dihindari dan dihilangkan. Perbedaan adalah berkah apabila bangsa ini, jika kita 

semua mampu menyatukan perbedaan-perbedaan itu sebagai modal dan 

kekayaan bersama. 

Kita disatukan oleh hak, kewajiban, tugas, peran, dan tanggung jawab  

yang sama, yaitu sebagai rakyat atau warga negara. Sebagai warga negara 

Indonesia kita adalah satu kesatuan dalam membangun dan mewujudkan 

kejayaan bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila yang kita anut tidak  

membedakan diantara kita menjadi rakyat yang berasaldarimanadanberada di 

mana. Demokrasi sebagai pemerintahan  rakyat mengakui persamaan hak dan 

kewajiban. Jadi dengan  demikian,  kita  sebagai  warga  negara  adalah  

sama  dalam perbedaan, dan berbeda dalampersamaan. 

Marilah kita kembali pada pengertian semula, bahwa demokrasi 

adalahpemerintahan rakyat.Sebuah pemerintahan rakyat mengharuskan 

dipenuhinya tiga hal, yaitu: 

a.  Sumber kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat.  

b.  Penentuan kebijakan dasar dilakukan  oleh rakyat. 

c. Hasil akhir pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan 

rakyat. 

Oleh karena itu, maka demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari,  

oleh,  dan  untuk  rakyat.  Pemerintahan  rakyat  artinya  kekuasaan negara 

atau pemerintah berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan 

tertinggi dan bukan kepala negara atau pejabat negara lainnya. Negara 

demokrasi   menempatkan rakyat pada posisi yang paling menentukan. Rakyat  

adalah  subjek  bukan  objek  kekuasaan.  Rakyat sebagai subjek 
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merupakan pelakudan penentu atas nasibnya sendiri.Pemerintah boleh berbuat 

apa saja asal  apa yang diperbuat itu sesuai dengan  keinginan dan 

kepentingan rakyat,selain daripada itu tidak diperbolehkan. 

BagaimanaposisipemerintahdalamNegarademokrasi? 

Pemerintahadalahmerekayangbertugasmenjalankan 

kekuasaanNegaraatasnamarakyat.Pemerintahsebagaipihakyang menjalankan 

kekuasaan, maka tidak memiliki kekuasaan  tersendiri. Kekuasaan yang  

dipegang dan dijalankan adalah pemberian  rakyat sebagai amanat atau 

kepercayaan yang harus ditunaikan dengan baik sesuai kehendak rakyat. 

Jadi,pemerintah sebagai pemegang amanat dalam bertindak harus sesuai 

dengankeinginandankepentingan rakyat.Dengankatalain,bahwapemerintan 

sekedar mewakilikepentinganrakyatdandenganbegitutidakbolehmemiliki 

kepentingannya sendiri di luar yang dikehendaki rakyatnya. 

Dalam  lingkungan  yang  lebih sempit,  seperti  di  daerah,  baik 

daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, demokrasi harusdijalankan. 

Kehidupan demokrasi  selama  ini  juga  kita temui  di  

desa-desa.Dalamhalini,pemerintahandaerahadalahpenyelenggaraanpemerintah

andari,oleh,danuntukrakyatdi daerahyangbersangkutan.Adapun

 pengertianpemerintahdaerah  adalah  pejabat  pemerintah  

daerah  yang  terdiri  atas  Kepala Daerah  beserta perangkat Daerah 

Otonom yang lain, yang bertugas menjalankan  kekuasaan yang diamanatkan 

oleh rakyat daerah  dan bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat daerah 

itu. 

”Kaum neoliberal ingin memperkecil peran negara; kaun sosial demokrat, secara 

historis sangat ingin memperluasnya. Jalan ketiga menyatakan bahwa ”yang penting 

adalahmerekonstruksikannya (membangun kembali demokrasi), yaitu melampaui 

mereka yang berada di kiri ”yang mangatakan bahwa negara adalah musuh,” dan 

kelompok kanan ”yang mengatakan bahwa pemerintah adalah jawabannya.” (Anthony 

Gidden, The Third Way The Renewal of Social Democracy) 

Bagaimana caranya rakyat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah?  

Demokrasi  yang  berlaku  di  negara  mana  pun  pada umumnya 

dijalankan di atas landasan hukum. Sebaliknya, hukum itu pun  dibuat  dengan  

cara-cara  demokrasi.  Dengan  pernyataan  lain, bahwa tidak  ada hukum 

tanpa demokrasi dan tidak ada demokrasi tanpa hukum. Dalam konstitusi kita, 

yaitu UUD 1945 dinyatakan pula bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.  Artinya, semua 
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prosedur atau cara-cara pembagian, penyerahan,dan pencabutan  kekuasaan 

pejabat Negaraataudaerahdiatur berdasarkanhukum   atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai gambaran sederhana, marilah kita simak tentang kekuasaan yang 

dipegang dan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Karena desa 

merupakanmasyarakat hukum yang otonom (berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingannya menurut  prakarsa 

sendiri),makadesamenjalankanpemerintahanberdasarkandemokrasi.Demokrasi 

desa menentukan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta 

perangkat desa lain yang diberi mandat atau wewenang oleh warga desa untuk 

menjalankan tugas-tugas  pemerintahan di desanya. 

 

Penugasan 

Saat ini jumlah provinsi diIndonesia sebanyak 33 dan jumlah 

kabupaten/kota sebanyak 497 buah. Apabila masing-masing daerah 

melaksanakan Pemilukada, maka setiap hari di Indonesia ada 1,5 pemilihan 

umum untuk menentukan kepala daerah. Anehnya, hampir setiap pemilukada 

tersebut terdapat dugaan pelanggaran. Pada umumnya, dugaan pelanggaran 

pidana tersebut dianggap telah menyalahi pasal 115 dan pasal 120 UU No. 32 

Tahun 2004. Beberapa dugaan pelanggaran dimaksud, antara lain kampanye 

negatif (black campaign) dan politik uang. 

Berdasarkan informasi di atas, jelaskan: 

mengapa hal itu terjadi?  

Apa saja yang dapat Anda tawarkan sebagai solusi terhadap masalah 

tersebut?  

Instrumen hukum mana saja yang terkait? 

 

C.  Rangkuman 

1.  Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  

rakyat. Demokrasi dibagi menjadi dua, yakni demokrasi lansung dan tidak 

langsung. 

2. Dalampelaksanaannya,pemerintahan demokratis akan terselenggara jika 

terlaksana juga kondisi pemerintahan yang berdasarkan hukum, konstitusi 

yang berlaku atau rule  of law. Adapun syarat-syarat dasar untuk 

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law ialah: 

a. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selaindari 

menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural 

untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, 
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b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,  

c. pemilihan umum yang bebas, 

d. kebebasan untuk menyatakan pendapat, 

e. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi,  

f. pendidikan kewarganegaraan. 

3.  Soko guru demokrasi adalah: kedaulatan rakyat,  pemerintahan yang  

berdasarkan  persetujuan  dari  yang  diperintah,  kekuasaan 

mayoritas,hak-hakminoritas,jaminanhakasasimanusia, pemilihan  yang  

bebas  dan  jujur,  persamaan  di  depanhukum,proseshokumyangwajar, 

pembatasanpemerintahsecara konstitusional,pluralismsosial,  ekonomi  

dan  politik,  nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. 

4. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan paham 

kekeluargaandangotongroyongyangditujukanpada kesejahteraan  rakyat.  

Dalam   demokrasi   Pancasila   terkandung prinsip-prinsip: 

a. pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  yang  mengandung 

persamaan  dalam   bidang   politik,   hukum,   sosial,   ekonomi, 

budaya dan pendidikan; 

b. peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  tidak  terpengaruh 

oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun; 

c. jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan 

kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat 

dipahami, dapat dilaksanakan dan aman alam melaksanakannya; 

5.  Dalam demokrasi Pancasila, terkandung aspek-aspek berikut. 

a. Aspek  formal,  yakni  aspek  yang  mempersoalkan  proses dan 

cara rakyat dalammenunjuk wakil-wakilnya  dalam  badan- 

badanperwakilan rakyat dan pemerintahan serta cara mengatur 

permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur 

untuk mencapai konsensus bersama. 

b. Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan  gambaran manusia 

dan mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya 

manusia Indonesia sesuai dengan   gambaran, harkat dan martabat 

manusia. 

c. Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkap kaidah-kaidah yang 

mengatur langkah untuk mencapai tujuan negara. 
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D.  Tes Formatif 

1.  Objektif Tes 

Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan 

jawaban yang tersedia! 

1.  Dibawah ini merupakanharapan-harapan dalam terciptanya kehidupan 

yang demokratis, kecuali.... 

a.  Pemerintahan yang bebas. 

b.  Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.  

c.   Pelaksanaan pemilu yang bebas. 

d.  Kebebasan untuk beroposisi. 

2.  Demokrasi   langsung   dapat   terselenggara   secara   efektif   

karena beberapa faktor di bawah ini, kecuali…… 

a.  Wilayah negara yang terbatas. 

b.  Permasalahan tidak terlalu kompleks. 

c.  Majelis yang hanya terdiri dari 5000 sampai 6000 orang saja. d.  Tidak 

adanya penduduk yang berjumlah besar 

3.  Demokrasi Pancasila adalah….. 

a.  Demokrasi yang berketuhanan b.  Demokrasi yang tidak langsung 

c.  Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 

d.  Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang 

ditujukan pada kesejahteraan rakyat. 

4.  Dalam demokrasi Pancasila terkandung aspek yang mengemukakan 

gambaran  manusia  dan  mengakui  harkat  dan  martabatnya  serta 

menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dengan gambaran harkat 

dan martabat manusia. Ini adalah aspek…… 

a.  Aspek materiil  

b.  Aspek normatif  

c.   Aspek kodrati  

d.  Aspek hukum 

5.  Pemilu pertama di Indonesia, terselenggara dengan sistem…… 

a.  Dwi partai  

b.Multipartai 

c.  Partai tunggal 

d.  Semi multi partai 

6.  Di bawah ini merupakan kondisi yang lahir dari penerapan demokrasi 
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terpimpin. 

a.  Dominasi parlemen yang kuat 

b.  Peranan partai politik dan pers yang sangat terbatas c.   Pertikaian 

antar partai politik 

d.  Tidak adanya kepastian hukum. 

7.  Di bawah ini termasuk soko guru demokrasi, kecuali …. 

 a.  Kedaulatan rakyat 

b.  Jaminan hak asasi manusia  

c.   Hak-hak mayoritas 

d.  Kekuasaan mayoritas 

8.  Padaakhirmasa Orde Baru, terdapat penyelewengan-penyelewengan 

terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yakni….. 

a.  Diakuinya hak-hak mayoritas 

b.  Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional c.   

Terdapat pluralisme sosial, ekonomi dan politik 

d.  Hanya ada tiga patai politik 

9. Dalam pemilu akan dipilih…… 

a.  DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten  

b.  DPR, MPR, presiden dan wakil presiden 

c.  Presiden dan wakilnya,  DPR,  DPRD Provinsi danDPRD 

kota/kabupaten 

d.  DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, presiden dan 

wakil presiden. 

10. Perilaku  yang  menunjukkan  dukungan  terhadap  tegaknya  prinsip- 

prinsip demokrasi adalah.... 

a.  Musyawarah untuk mufakat 

b.  Menggunakan hak pilih dalam pemilu 

c.  Mengunakan haknya dengan seluas mungkin  

d.  Menghormati kekuasaan mayoritas 

 

2.  Tes Uraian 

1.  Siapakah pemegang kekuasaan tertinggidalam pemerintahandemokrasi? 

2. Sebutkan  syarat-syarat  dasar  untuk  terselenggaranya  pemerintahan 

yang demokratis di bawah rule of law! 

3.  Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila! 
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4. Sebut dan jelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam 

demokrasiPancasila! 

5.  Jelaskan perbandingan pelaksanaan demokrasi antara era Orde lama, orde 

baru, dan orde reformasi. 
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BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 

KEDAULATAN RAKYAT 

 

A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi 

a.  Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat 

dalampemerintahan. 

b.  Memahami  penerapan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dalam  

sistem pemerintahan di Indonesia. 

2.  Indikator 

a.  Mendeskripsikanpengertianpemerintahandan kedaulatan rakyat.  

b. Menjelaskanpelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. 

c.  Menjelaskan lembaga-lembaga negara yang berperan  sebagai 

pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. 

d.  Menjelaskanperanmasing-masinglembaganegara dalam 

melaksanakan kedaulatan rakyat. 

 

B.  Uraian Materi 

1.  Pemerintahan dan Kedaulatan Rakyat  

a.  Makna Pemerintahan 

Konsepkedaulatan rakyatmemiliki kaitan mendasar dengan konsep 

demokrasi.Sistem pemerin-tahan yang mendasarkanpada 

kedaulatanrakyatdisebut pemerintahan demokrasi. Demokrasidalam 

pemerintahan merupakan aspekmaterial(isi,substansi), sedangkan 

kedaulatanrakyatmerupakanaspekformal(prosedur,bentuk). 

Kedaulatanrakyatadalahdemokrasidalampengertianformal.Secaramaterial 

(substansi), pemerintahandemokrasi berbeda dengan pemeriontahan 

otoriter. Sistem demokrasi dalampemerintahan  berproses  dari  rakyat,  

oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat. 

Sistem otoriter dalam pemerintahan kontradiksi dengan sistem 

demokrasi.  Pemerintahan  yang  otoriter  kedudukan  rakyat  sekedar 

sebagai objek kekuasaan. Otoritas atau kewenangan sepenuhnya ada di  

tangan  penguasa  (pemerintah).  Karena  rakyat  tak  punya  kuasa, 

makapemerintahberlaku sewenang-wenang terhadap

 mereka.Pemerintah yang otoriter biasanya tidak memberi peluang 
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peran rakyat dalam  pemerintahan.  Semua  sendi kehidupan  rakyat  

telah  dikuasai oleh pemerintah, sehingga disebut totaliter. Pemerintahan 

yang otoriter cenderung totaliter, demikian pula sebaliknya. 

Sebelum mengkaji lebihlanjut sistemkedaulatan dalam pemerintahan, 

ada baiknya dikupas terlebih dulu tentang pengertian pemerintah dan 

pemerintahan. Pemerintahan   menyangkut sistem pengelolaantugas dan 

kewenangan,sedangkanpemerintahmerupakan aparat yang  

menyelenggarakan tugas dan kewenangan dalam negara. Misalnya, Anda 

mendengar istilah pemerintahan sipil atau militer,  berarti yang mengemban 

tugas dan kewenangan untuk memerintah adalah kelompok sipil atau 

kelompok militer. 

Tugas  dan  kewenangan  berkaitan   dengan  fungsi  tertentu. 

Tugas dan kewenangan negara disebut fungsi negara. Namun, di luar tugas 

dan kewenangan, atau fungsi negara, masih ada istilah lainnya yang  terkait  

dengan  pemerintahan,  yaitu  kegiatan. Kegiatan dalampemerintahan 

menyangkut pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan politik dalam 

rangka mencapai tujuan masyarakat-negara. 

Adapun  keputusan  politik  adalah  keputusan  yang  bertujuan 

untukmencapai kemanfaatan umum, yaitu kemanfaatan rakyat 

atauwarganegara keseluruhan. Misalnya, pemerintah membuat keputusan 

untuk  menarik  investasi  (modal)  asing  ke  Indonesia,  yakni  

dengan mempermudahperizinan  usaha  menjami  keamanan   berusaha  

di Indonesia. 

Ditinjau dari dimensi (sudut pandang) kegiatan, pemerintahan berarti  

segala  kegiatan  atau  usaha  yang  terorganisasi,  bersumber pada  

kedaulatan, berlandaskan pada dasar negara, serta  mengenai rakyat dan  

wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Jadi ada empat hal atau 

unsur dalam pengertian kegiatan pemerintahan. 

Kegiatanpemerintahan harus terorganiasi. Terorganisasi berarti 

kegaiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Organisasi 

ialah kelompok manusia yang memiliki  tujuan bersama, yang dapat 

dilakukan/dicapai dengan  bekerja  sama. Supaya kerja sama itu berjalan 

dengan baik, maka  diadakan pembagian kerja di bawah  satu  pimpinan.  

Artinya,  bahwa  kegiatan  pemerintahan  tidak mungkin tidak  memiliki 

tujuan, dan pasti ada pembagian kerja serta ada  yang   memimpinnya.  
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Sekolah  Anda  sebagai  organisasi  pasti memenuhi syarat-syarat yang 

sedemikian itu. 

ApakahkegiatanpemerintahandiIndonesiaterorganisasidengan baik? 

Jawabannya pasti ya,sebab  tak  mungkin  pemerintahan itutidak 

bertujuandantidak memilikilembaga-lembagayang bertugas mencapai tujuan, 

serta di dalamlembaga-lembagaituada pimpinan dan aparatnya. Di dalam 

UUD 1945 Anda bisa menemukan tujuan dan organisasi negara 

yangdimaksud.Sistem negara yang menganut kedaulatanrakyat mempunyai 

ciri-ciriyang tetap sebagai berikut. 

1. Lembaga perwakilan rakyat. 

2. Adanya pemilihan umum. 

3. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis  yang bertugas 

mengawasi pemerintah. 

4. Susunankekuasaanbadanatau majelis itu ditetapkan 

dalamundang-undang  dan undang undang dasar negara. 

Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan(kekuasaan yang  

tertinggi). Bersumber pada kedaulatan berarti bersumber pada pemegang  

kedaulatan  negara.  Pemegang   kedaulatan  negara  itu misalnya   

rakyat,  di  dalam  negara  demokrasi.   Karena   Indonesia merupakan  

negara  demokrasi,  maka  pemegang  kedaulatan  negara 

adalahrakyat.Rakyatitupengertianjamakataukeseluruhanwarganegara.Kesel

uruhan warganegara Indonesia ialah rakyatIndonesia. Oleh karena itu, 

kedaulatan itu dipegang oleh rakyat, bukan olehwarganegara  secara  

pribadi-pribadi,  melainkan  warganegara keseluruhan dalam totalitas. 

Kegiatan pemerintahan berlandaskan pada dasar negara. Hal ini 

berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara.  

Untuk negara Republik Indonesia sudah jelas, bahwa segala 

kegiatanpemerintahan berlandaskan pada Pancasila. Pancasilasebagai 

norma dasar dijabarkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu landasan umum 

pemerintahan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. 

Kegiatan  pemerintahan  ialah  mengenai  rakyat  dan  wilayah 

negara.  Mengenai  rakyat  sudah  jelas,  yakni  seluruh  warganegara. 

Sedangkan, mengenai wilayah, berarti seluruh wilayah negara yang 

mencakup  wilayah  darat,  laut,  dan  udara  sesuai  batas-batas  

yang diakui dunia internasional. Wilayah negara Indonesia meliputi kawasan 
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yang yang  sangat luas yang membentang dari Sabang di Sumatera Utara 

sampai Merauke di Papua. 

Akhirnya, mengenai tujuan negara,berarti kegiatan 

pemerintahandiarahkan untuk mencapaitujuan masyarakatnegara yang 

disepakati bersama. Tujuan negara  Indonesia   ada  empat, sebagaimana  

yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945, alinea keempat. Coba 

Anda cari sendiri tujuan negara kita tersebut! 

Ditinjau dari dimensifungsinya,pemerintahan 

berartiseperangkatfungsinegara,yangsatufungsidenganfungsiyanglainnyasal

ingberhubungansecarafungsional.Pemerintahanmelaksanakanfungsi 

Negaraatasdasar-dasartertentudemi tercapainya tujuan negara. 

Fungsi  negara,  menurut  ajaran  Trias  Politika,  dapat  dirinci 

menjadi fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Fungsi 

eksekutif  dipegang  oleh  kepala  pemerintahan,  yakni  presiden  atau 

perdana  menteri.  Fungsi  legislatif  dipegang  oleh  dewan  perwakilan 

rakyat atau  disebut juga parlemen. Adapun fungsi yudikatif dipegang 

olehmahkamah agungsebagaipemegangkekuasaantertinggilembaga 

pengadilan. 

Berdasarkantinjauandiatas,maka pemerintahan dapat dimaknai 

sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan  

(fungsi)  negara.  Fungsi  negara  ini  dilaksanakan  oleh 

pemerintah.PemerintahanNegarabersumberpadakedaulatan.Adapun 

pengertian pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan  

dalam  arti  luas  dan  pemerintahan  dalam  arti  sempit. Pemerintahan  

dalam  pengertian  luas mencakup  tiga  fungsi  negara, yaitu   fungsi  

eksekutif,  legislatif,danyudikatif.Sedangkan,dalampengertiansempit,  

pemerintahan  hanya  mencakup  fungsi  eksekutif saja. 

b.  Makna Kedaulatan Rakyat 

Kedaulatan   rakyat  memandang  bahwa  kekuasaan  tertinggi 

dalam  negara  berada  di  tangan  rakyat.  Menurut  teori kedaulatan 

rakyat,penguasanegara adalah rakyat dan rakyatlah yang bertanggungjawab 

atas kesejahteraan dan ketertibannegara. Seluruh rakyat wajib mewujudkan 

kesejahteraan dengan bekerja demi ekonomi nasional.   Rakyat  juga  

bertanggungjawab  atas  ketertiban  nasional dengan berdisiplin dalam 

masyarakat. 
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Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada tiap- tiap  

warga  negara  untuk  bertanggungjawab  dalam  memelihara  dan 

membina  negara,  membela  negara,  serta  mengayomi  rakyat.  

Jadikedaulatan  rakyat  bermakna  kekuasaan  rakyat  untuk  mengatur  

dan memelihara dirinya sendiri. 

Kedaulatan rakyat mengandung gagasan bahwa yang terbaik dalam  

masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan  

rakyat.  Kedaulatan  rakyat  itu  sendiri  adalah  kekuasaan yang 

tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannnya dengan  

semua  cara  yang   tersedia.  Dengan  demikian  kedaulatan rakyat  

membawa  konsekuensi,   bahwa  rakyat  sebagai  pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. 

Kedaulatan  rakyat  bermakna  bahwa  kekuasaan  negara  berasal  

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Di negara kita, kedaulatan rakyat bersumberkan  Pancasila, terutama 

sila keempat yang mencakup: 

(1) Asas  kerakyatan,  yaitu  kesadaran  akan  cinta  kepada  rakyat, 

merasa  menyatu (manunggal) dengan nasib dan cita-cita rakyat, 

bersikap merakyat, berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran 

senasip   dan   secita-cita   dengan   rakyat serta memperhatikan 

aspirasi dan kehendakrakyat. 

(2)Asasmusyawarahuntukmufakat,yaitusuatutatacarapengambilan 

keputusan dengan memperhatikan dan menampung berbagai aspirasi 

dan kehendak seluruh rakyat dalam musyawarah untuk mencapai 

kebulatan pendapat. 

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui 

demokrasi langsung dan atau demokrasi perwakilan. Di dalam  negara yang 

menganut demokrasi langsung, rakyat mengambil bagian 

secarapribadidalamtindakan-tindakan 

danpemberiansuarauntukmembahasdanmengesahkan undang-undang. 

Sedangkan   untuk   melaksanakan   kedaulatan   rakyat   dalam 

demokrasi   perwakilan,   diadakan   pemilihan   umum   untuk   

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta 

memilihPresiden dan Wakil Presiden. Jadi pemilihan umum merupakan 
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sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan. 

 

2.  Pelaksanaan Kedaulatan dalam Pemerintahan RI 

Pasal1ayat2UUD1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan adalah  di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar.Konsekuensi logisnyaadalah bahwa konstitusi negara (UUD1945)  

menjadi  dasar  dan  rujukan  utama  dalam  menjalankan kedaulatan 

rakyat. Undang-Undang Dasar 1945-lah (bukan lagi MPR), yang membagi 

kedaulatan rakyat kepada rakyat dan lembaga-lembaga negara. 

Kedaulatan rakyat yangdilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 

1945 berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyatdijalankan 

sendiri  oleh rakyat (melalui pemilu),  dan  oleh  berbagai  

lembagaNegarayangkeberadaan,tugas,danwewenangnya tercantum dalam 

Undang-UndangDasar 1945.Lembaga-lembaga negara yangdimaksud 

dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mencerminkan 

nilai-nilaidemokrasi  sertadapatmenyerapdan  

memperjuangkanaspirasirakyat, termasuk kepentingan daerah sesuai 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pelaksana kedaulatan rakyatmenurut UUD 1945 adalah: 

• Rakyat secara langsung, 

• MPR, 

• DPR, 

• DPD, 

• Presiden, 

• BPK, 

• MA, 

• MK, 

• Pemerintah Daerah, 

• DPRD, dan 

• KPU. 

 

a. Rakyatsebagai Pemegang dan Pelaksana LangsungKedaulatan 

UUD 1945 hasil amandemen menentukan, bahwa rakyat secara 

langsung  dapat   melaksanakan   kedaulatan   yang   dimilikinya.   

Apa kegiatan   dan   keterlibatan   rakyat  sebagai  pelaksana  
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kedaulatan?Keterlibatan  rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 

1945 hasil amandemen ditentukan dalam 4 hal. 

1)  Mengisi keanggotaan MPR melalui pemilihan umum. 

2)  Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. 

3)  Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum. 

4)  Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara 

langsung melalui pemilihan umum. 

 

b.  Majelis Pemusyawaratan Rakyat 

Susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

merupakan suatu lembaga perwakilanbaru dalam struktur ketatanegaraan 

Republik indonesia. 

Menurut pasal 2 

ayat1Undang-UndangDasar1945,MajelisPermusyawaratanRakyatterdiriata

sanggota-anggotaDewan Perwakilan 

Rakyatdananggota-anggotaDewanPerwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum. DengandemikiananggotaMPRakan memilikilegitimasi 

sangat kuat karena semuaanggotanya dipilih oleh  rakyat. Sebagai 

konsekuensi logisnya adalah MPR sebagailembaganegara juga 

akanmeningkat legitimasinyadi mata rakyatkarena seluruh anggotanya 

dipilih oleh rakyat melalui pemilu. 

Tugas dan kewenangan MPR yang telah mengalami perubahan 

menurut  pasal  3  UUD  1945,  tidak  lagi  menjadi  lembaga  

Tertinggi Negara  yang  memiliki  kekuasaan  sangat  besar.  

Kedudukan  MPR sebagai lembaga negara setara dengan lembaga negara 

lain. 

Berdasarkan pasal 11 UU No. 22 Tahun 2003, maka MPR pada 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 

2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden  berdasarkan hasil pemilihan 

umum, dalam Sidang Paripurna MPR. 

3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk  

memberhentikan Preiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam masa 

jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan  
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untuk  menyampaikan  penjelasan  di  dalam  Sidang Paripurna 

MPR. 

4) Melantik WakilPresidenmenjadiPresidenapabila Presiden mangkat, 

berhenti diberhentikan, atau tidak dapat  melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya. 

5) Memilih  Wakil  presiden  dari  dua  calon  yang  diajukan  

Presiden apabila  terjadi  kekosongan  jabatan  Wakil  Presiden  

dalam  masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh 

hari. 

6) Memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  apabila  keduanya  

secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari  dua paket calon 

Presiden dan   Wakil   Presiden   yang   diusulkan   oleh   partai   

politik   atau gabungan   partai  politik  yang  paket  calon  

Presiden  dan  Wakil Presidennya  meraih  suara  terbanyak  

pertama  dan  kedua  dalam pemilihan  umum   sebelumnya  

sampai  habis  masa  jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 

hari. 

7) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. 

c.  Presiden 

PresidenRImemegangkekuasaan pemerintahan   menurut UUD, 

yang dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orangWakil Presiden. Bagaimana kekuasaan presiden sebagai 

salahsatupemegang kedaulatan? Menurut UUD 1945hasilamandemen, 

kekuasaan Presiden meliputi sebagai berikut. 

1) membuat undang-undang bersama DPR; 

2) menetapkan Peraturan Pemerintah; 

3) memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  Angkatan  Darat,  

AngkatanLaut, dan Angkatan Udara; 

4) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain dengan persetujuan DPR‘ 

5) menyatakan keadaan bahaya; 

6) mengangkatdanmenerimaduta dan konsul dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR; 

7) memberigrasidanrehabilitasidenganmemperhatikanpertimbangan MA; 

8) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDPR; 
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9) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan; 

10) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan perimbangan kepada Presiden; 

11) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara; 

12) mengajukan rancangan undang-undang APBN. 

d.  Dewan PerwakilanRakyat 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan 

sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. 

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, DPR terdiri atas 

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh (550) orang. 

DPR  mempunyai  tugas  dan  wewenangsebagai berikut. 

1) Membentukundang-undangyangdibahasdenganPresiden untuk 

mendapat persetujuan bersama. 

2) Membahas   dan   memberikan   persetujuan peraturan   pemerintah   

pengganti   undang- undang. 

3) Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang 

diajukanDPDyangberkaitan denganbidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan. 

4) Memperhatikan pertimbangan DPD atasrancangan undang- undang  

APBN  dan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan 

pajak, pendidikan dan agama. 

5) MenetapkanAPBNbersamaPresidendengan  memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undangAPBN, serta kebijakan pemerintah. 

7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan 

olehDPD terhadappelaksanaan undang-undang mengenai otonomi  

daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan daerah,  

hubungan  pusat  dan  daerah, sumber daya alam dan 

sumberdayaekonomi lainnya,pelaksanaan APBN, pajak,pendidikan, dan 

agama. 

8) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 
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9) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan  oleh BPK. 

10) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 

11) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 

KomisiYudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 

12) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya 

kepada Presiden untuk ditetapkan. 

13) Memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  untuk  mengangkat 

duta,  menerima  penempatan  duta  negara  lain,  dan  

memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. 

14) Memberikan   persetujuan   kepada   Presiden   untuk   

menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan 

negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akobat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 

yang terkait dengan beban keuangan  negara dan/atau pembentukan 

undang- undang. 

15) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat. 

16) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 

undang-undang. 

e.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam 

melaksanakan   tugasnya   terlepas   dari   

pengaruh   dan   kekuasaan pemerintah. 

Mengapa  demikian? Karena  jika  BPK 

tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin 

dapat melakukan kewajibannya dengan baik. 

Akan tetapi BPK bukanlah suatu lembaga 

negara yang berdiri di atas pemerintah. 

Kedudukan BPK dan pemerintah adalah 

sederajat.Bagaimanakah peranan BPK sebagai 

salah satu pemegang kedaulatan?Dalammelaksanakan tugasnya, BPK 

berwenangmeminta  keterangan  yang  wajib  diberikanoleh setiap orang, 

badan/instansi pemerintah, ataubadan swasta sepanjang tidak 

BPK merupakan lembaga 

negara yang bebas dan 
mandiri dengan tugas khusus 
untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab 
keuangan negara. 

Hasil pemeriksaan BPK 
diserahkankepada DPR, 
DPD, dan DPRD sesuai 
dengan kewenangannya. 
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bertentangandengan undang-undang. 

Pembentukan BPK pada hakikatnya memperkuat pelaksanaan 

pemerintahan yang demokratis, sebab pengaturan kebijaksanaan dan  arah  

keuangan  negara  yang  dilakukan DPRbelum cukup.Dalam hal ini 

BPKmengawasi  apakah  kebijaksanaan  dan  arah  keuangan  

negarayang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan 

semula danapakah sudah dilakukan dengan tertib. 

f.  Mahkamah Agung (MA) 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilanMAmerupakan lembaga negara yang memegangkekuasaan 

kehakiman di sampingsebuah  Mahkamah  Konstitusi   di Indonesia. 

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman,MAmembawahi 

bebarapamacamlingkunganperadilan,yaituPeradilanUmum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata UsahaNegara. 

Dalam  melaksanakan  tugasnya  MA  terlepas  dari  pengaruh 

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lembaga 

lainnya.Sebagailembagayudikatif,  MA memiliki kekuasaan  dalam 

memutuskan permohonan kasasi, memeriksa  dan  memutuskan  

sengketa  tentang kewenangan  mengadili,  an  peninjauan  kembali  

putusan  pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain 

itu MA juga berwenang   untuk   menguji   secara   materiil   peraturan   

perundang- undangan di  bawah  undang-undang  terhadap  

undang-undang  serta mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang. 

g.  Mahkamah Konstitusi. 
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Bagaimanakah   

kewenangan   Mahkamah   

Konstitusi   sebagai salah satu 

pemegang kedaulatan di 

negara kita? Untuk lebih 

jelasnya, simaklah 

ketentuan UUD 1945, 

terutama pasal 24 

Menurut  UUD  1945  

hasil  amandemen,  

Mahkamah  Konstitusi 

memiliki kewenangan untuk 

melakukan hal-hal berikut. 

1)  Mengadili  pada 

tingkat pertama   dan   

terakhir untuk menguji 

undang- undang 

terhadap UUD. 

2)Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangannya 

diberikan oleh UUD. 

3)  Memutus  pembubaran partai politik. 

4)  Memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

5)  Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Hakim  Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidaktercela,adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selain 

itu,calon hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur 

dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

h.  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

DPD merupakan lembaga perwakilandaerahyang berkedudukan  

sebagai  lembaga  negara,  yang  mempunyai  fungsi sebagai berikut. 

1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan 

yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. 

MK beranggotakan 9 hakim 

konsitusi, yaitu:  

 3 anggota diajukan oleh MA; 

 3 anggota diajukan oleh DPR; dan 

 3 anggota diajukan oleh Presiden. 

Syarat calon hakimkonstitusi 

menurut pasal 16 UU No. 24 Tahun 
2003 ialah: 

 WNI, 

 berpendidikan sarjana hukum, 

 berusia sekurang-kurangnya 40 
tahun saat pengangkatan, 

 tidak pernah dijatuhi pidana 
penjara dengan hukuman 5 tahun 
atau lebih, 

 tidak sedang dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan 
pengadilan, 

 mempunyai pengalaman kerja di 
bidang hukum 
sekurang-kurangnya 10 tahun, 

 membuat surat penyataan tentang 
kesediaannya menjadi hakim 
konstitusi. 
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2)  Pengawasan atas pelaksanaan undang-unang tertentu. 

Menurut Undang-Unang No. 22 Tahun 2003, DPD mempunyai tugas 

dan wewenang sebagai berikut. 

1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2) Membahas rancangan undang-undang tersebut di atas,   yang 

diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. 

3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

undang-undang APBN dan ranangan undang-undang   yang   

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

4) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

5) Melakukan pengawasanataspelaksanaanundang-undang 

mengenaiotonomidaerah, hubungan pusat dandaerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama. 

6) Menerima  hasil  pemeriksaan  keuangan  negara  dari  BPK untuk 

dijadikanbahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan APBN. 

 

i.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) 

DPRD   Provinsi   terdiri   atas   anggota   partai   politik   

peserta pemilihan  umum  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  pemilihan  

umum. Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan 

sebanyak-banyaknya 100 orang. 

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi. 

DPRD  Provinsi  mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagai 

berikut. 

1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk 

mendapat persetujuan bersama. 
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2) Menetapkan APBD bersama dengan gubernur. 

3) Melaksanakanpengawasanterhadap pelaksanaan peraturan daerah  

dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  keputusan gubernur,

 APBD,  kebijakan pemerintah  daerah dalam 

melaksanakan   program   pembangunan   daerah,   dan  

kerjasama internasional di daerah. 

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  gubernur/wakil 

gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

5) Memberikan   pendapat   dan   pertimbangan   kepada   

pemerintah daerah  provinsi  terhadap  rencana  perjanjian  

internasional  yang menyangkut kepentingan daerah. 

6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam 

pelaksanaan tugas desentralisasi. 

 

j.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan  umum  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  pemilihan  umum. 

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 

yangberkedudukan sebagai lembaga pemerintahan  daerah 

Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi; 

anggaran; dan pengawasan. 

DPRD  Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai 

berikut. 

1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota 

untuk mendapat persetujuan bersama. 

2) Menetapkan APBD bersama dengan bupati/ walikota. 

3) Melaksanakan pengawasanterhadappelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya,  keputusan bupati/walikota, 

APBD, kebijakan pemerintah   daerah dalammelaksanakanprogram 

pembangunan  daerah,  dan  kerjasama internasional di daerah. 

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau 

walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 

5) Memberikan   pendapat   dan   pertimbangan   kepada   

pemerintah daerah  kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian 

internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 
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6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam 

pelaksanaan tugas desentralisasi. 

 

k.  Pemerintah Daerah 

Di tingkat daerah, selain rakyat daerah yang bersangkutan dan DPRD   

juga ada pemerintah daerah yang melaksanakan kedaulatan. 

Bagaimanakewenangan pemerintah daerah sebagai pemegang kedaulatan? 

Untuk lebih jelasnya, simaklah UU No. 32 Tahun 2004! 

Pemerintah daerahterdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat 

daerah lainnya. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, yang  karena  

jabatannya  sebagai  wakil  pemerintah  pusat.  Sebagai wakil  

pemerintah  pusat,  Gubernur  berada  dan  harus  bertanggung jawab 

kepada  Presiden. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya   sebagai   Kepala   Daerah,   Gubernur   bertanggung 

jawab kepada DPRD Provinsi. 

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Kepala Daerah 

Kotadisebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,  

Bupati  dan  Walikota  bertanggung  jawab  kepada DPRD 

Kabupaten/Kota. 

 

l.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum merupakan komisi yang bertanggung jawab  

akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tugas dan kewenangan 

KPU bukan saja untuk menyelenggarakanpemilu anggota DPR, DPD. DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saja, tetapi  KPU juga penyelenggara 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kewenangan KPU 

sebagai salah satu pemegang kedaulatan di negara kita?   Baca dan 

cermati wacana berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yanmg 

menyertainya. 

 

Penugasan 

Berdasarkan UUD NRI 1945 anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota 

DPD. Pelajari secara seksama UUD NRI 1945, kemudian bandingkan dan 

petakan kewenangan kedua lembaga perwakilan dalam melaksanakan 

kedaulatan rakyat! 
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C.  Rangkuman 

1. Secarakodratimanusiaadalahmakhlukindividudanmakhluksosial. Sudah 

menjadi kodrt manusia memiliki berbasgai macamkebutuhan 

untukkelangsungan hidupnya. Oleh karena kemampuan manusia 

terbatas, makauntuk memenuhi kebutuhannya 

manusiaperlumembangunkerjasamadenganmanusialainnya. 

2. Sebagai makhluk sosial manusia  senantiasa  selalu ingin 

bergauldanberkumpuldenganmanusialain.Manusiatidakmungkinhidup

 sendiri. Setiap individu adalahmerupakanbagian

 dari lingkungan   sosial  yang  lebih  luas,  seperti  

lingkungan  keluarga, 

lingkunganmasyarakat,lingkunganbangsa,danlingkungannegara. 

3. BangsaIndonesiaadalah sekelompok orangyang mempunyai 

kepentinganyangsamadan menyatakandirinyasebagaisatu bangsaserta 

berproses dalam satuwilayah Nusantara/Indonesia. 

4. Identitasnasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk.  

Kemajemukan itu  merupakan  gabungan  dari  unsur-unsur 

pembentuk identitas yaitu suku  bangsa,  agama, kebudayaan, 

danbahasa. 

5. Negaraadalahsuatuorganisasimanusiayangdioersatukanolehsuatu 

rasapersamaan,yangbertempattinggal dalamwilayah negaraitu,  serta 

tunduk  pada  kekuasaan negara itu. Ciri-ciri  negara yang 

membedakkan dengan  organisasi sosial lainnyaadalah(1)memiliki 

alatyangmemaksa(coorsiveinstrument),(2)memilikialatatatutata 

tertipyangmemaksa(zwangordenung),(3)TopOrganisasi,(4)dapat 

memberikanpaksaanbersifatfisik(psyekegeweld),dan(5)mempunyaihak-

hakluarbiasa(Exorbitanterechten) 

6. Unsur-unsurnegaraterdiriatas(1)harusadadaerah/wilayahnya,(2)Dalamd

aerahituharusadarakyat,dan(3)harusadakekuasaanataupemerintahnya.. 

Sedangkan pengakuan sebagai unsur negaraada duapandangan yaitu 

sebagai unsur constitutive dan sebagaiunsurdeclaratif. 

7. Menurut teori, tujuan negara bermacam-macam, antara  lain: (1) 

kekuasaan,(2) keadilan),  (3) Kemerdekaan, (4)kesejahteraan atau 
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kebahagiaan.Menurut MohammadKusnardi,tujuan negara ada dua, yaitu  

(1)menjamin ketertiban dan (2) mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran. 

8. Bentuk 

negarayangdianutnegera-negaradidunia,adaduayanitu(1)negaraKesatu

an(unitaris)dan(2)negaraSerikat(federal).Adapun bentuk-bentuk  

kenegaraan  meliputi  (1)   negara  Uni,  (2)  Negara 

Persemakmuran   (3)  Negara  Perwalian,  (4)  Negara  Mandat,  

(5) Protektorat,dan(6)NegaraJajahan(koloni) 

 

9. Kedaulatan yang dianut negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat,  

yang  maknanya  bahwa  kekuasaan  tertinggi  dalam negara berada 

di tangan rakyat. 

10. Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada tiap-tiapwarga 

negara untuk bertanggungjawab dalam memelihara  dan  membina  

negara,  membela  negara,  serta mengayomi rakyat. Jadi 

kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan  rakyat  untuk  mengatur  dan  

memelihara  dirinya sendiri. 

11. Pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 hasil 

amandemen diantaranya: rakyat secara langsung dalam Pemilu,  MPR, 

Presiden, DPR, BPK, MA, DPD, Pemerintah, DPRD, KPU, Komisi 

Yudisial. 

 

D.  Tes Formatif 

1. Tes Objektif 

Faktor apakah yang mendorong manusia selalu ingin 

berhubungandenganmanusialain? 

A.Manusiaselaluinginberteman 
 

B.Manusiatidakdapatmemenuhisemuakebutuhannya 
 

C.Manusiaadalah makhluksosial 
 

D.Manusiainginmemilikiketurunan 

2. Apakah yang menjadi dasar lahirnya kaidah-kaidah dan lembaga- 

lembagasosialyangmembentukbudaya masyarakat? 

A.Kesepakatan-kesepakatanbersamayangdimasyarakat 
 

B.Kepentingan-kepentingansemuagolonganyangadadimasyarakat 
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C.Nilaisosialdasaryangberkembangdimasyarakat 
 

D.Pandangantokoh-tokohmasyarakat. 
 

3.  Berikut  ini  menurut  Abraham  Maslowadalah  menjadi  

kebutuhan manusia,KECUALI…. 

A.Kelangsunganhidup 
 

B.Diakuilingkungan 
 

C.Keamanan 
 

D.Dihormati 
 

4. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan 

bahasa,damwilayahtertentudimukabumidisebut…. 

A.Bangsa 
 

B.Penduduk 

C.masyarakat 

D. Suku 

5. Siapakah yang menyatakan Bangsa lahir karena adanya 

kehendakinginbersatu(kesatuansolidaritas)? 

A. Ir.Soekarno 
 

B.BenAnderson 
 

C.Moh.Hatta 
 

D.OttoBauer 
 

6.Sejumlah manusiadalamartiseluas-luasnyadanterikatolehsuatu 

kebudayaanyangmerekaanggapsama,disebut…. 

A.Suku 
 

B.Penduduk 
 

C.Bangsa 
 

D.Masyarakat 
 

7. Apakahyangmenjadiunsur-unsurpembentukidentitassuatubangsa? 
 

A.Agama,SukuBangsa,Bahasa,danKebudayaan 
 

B.Tujuanbersama,sukubangsa,bahasa,damkebudayaan

C. 

SukuBangsa,Tujuanbersama,Agama,dankebudayaanD. 

Kebudayaan,SukuBangsa,TujuanBersamadanBahasa 

8. Apakah yang alasan yang paling mendasar bagi bangsa 

Indonesiauntukmenjadibangsayangmenegara? 

A.Karenainginmembeskandiridaripenjajahan 
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B.Karenakemerdekaanadalahhaksegalabangsa 
 

C. 
Karenapenjajahanbertentangandenganperikemanusiaan 

 

D. Karenainginsetaradenganbangsa-bangsalain 
 

9.  Apakah yang menjadi cita-cita Indonesia setelah

 mencapaikemerdekaan? 

A. Mendirikan negara Indonesia yang sederajat dengan 

bangsa-bangsalain 

B.Mengejarketertinggalanbangsa indonesiadaribangsalain 
 

C. Menyelenggarakanpembangunannasional. 

D.Bersatu,berdaulat,adildanmakmur 

10.Kelompokmanusiayangterikatolehsuatukebudayaan,hubungandara

h,atauadanyakesamaantempattinggal,disebut…. 

A.Penduduk 
 

B. Suku 
 

C.Masyarakat 
 

D.Rakyat 
 

11. Salah satu yang membedakan negara dengan organisasi 

sosiallainnyaadalah…. 

A.Adapengurusnya 
 

B.Memilikialat/tatatertipyangmemaksa 
 

C.Memilikitujuan 
 

D.Memilikialatkelengkapanorganisasi. 
 

12. Yangdisebutdenganpengurusdalamorganisasinegaraadalah…. 
 

A.Alat-alatkelembagaannegara 
 

B.Semualembaga-lembaganegara 
 

C.Pemerintah 
 

D.PamongPraja 
 

13. Pengakuan bukanlah sebagai unsur negara hanya

 sebagai menerangkansaja. 

A.PengakuansebagaiunusrConstitutive 

B.Pengakuansebagaiunsurconvensional 

C.Pengakuansebagai unsurDefinitif 

D.Pengakuansebagai unsurDeclaratif 
 

14. Terbentuknyanegara 
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dengancaranegaralamaterpecahdanlenyap,kemudia  lahir negara 

baru, disebut terbentuknya negara dengancara….? 

A. Innovation 
 

B.Peleburan(Fusi)  

C.Accopatie 

D.Proklamasi 
 

15. Negarayangpemerintahannyaditerletakditangansejumlahorangdari 

golonganfeodaldisebutnegara….. 

A. Monarchie  

B.Autocratie  

C.Oligarchie 
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D.Aristocratie 
 

16. Negarayangberadadibawahperlindungannegaralaindisebutnegara 
 

…. 
 

A.Mandat 
 

B.Perwalian 

C. Dominion 

D. Protektorat 

17. NegaraPerwaliandapatdiberlakukanpada…. 
 

A.Wilayahyangdipisahkandarinegarayangkalahpadaperangdunia II 
 

B.Wilayahyangdipisahkandarinegarayangkalahpadaperangdunia I 
 

C. Negarayangmasihdijajahnegaralain 
 

D. Negara-negarayangtidakmampumengurusdirinyasendiri. 
 

18.  Gabungannegarayangkepalanegaradanperlengkapannegaranya 
ditetapkansecarapemilihandisebutnegara…. 
A. SerikatNegara 

 

B.UniRiil 
 

C.UniPersonil 
 

D.NegaraSerikat 
 

19.  Apakahfungsinegarayangpalingutama? 

A.Menjagakeutuhanbangsadannegara 

B.Melaksanakanpembangunannasional 
C.MenyelamatkanAnggaranPendapatandanBelanjaNegara 

D.Mewujudkankesejahteraandankemakmuranrakyat 
 

20.BagaimanakahcaranyaIndonesiamembentukneg?araRI

A.Melauimejaperundingan (KMB) 

B.MelaluikerjasamadenganPBB 
 

C.Melepaskandiri darikekuasaanBelanda 
 

C. MelaluicaraInnovatien(pembentukanbaru) 



 

 

 

21. Demokrasi   dimana   rakyat   menyalurkan   kehendaknya   

dengan memilih   wakil-wakilnya  untuk  duduk  dalam  dewan  

perwakilan rakyat, dinamakan . . . . 

a.  demokrasi langsung 

b.  demokrasi perwakilan  

c.   demokrasi gabungan 

d.  demokrasi sosialis 

22.  Salah  satu  asas  demokrasi  Pancasila  adalah  asas  

kerakyatan, yang artinya . . . . 

a. kesadaran  akan  cinta  kepada  rakyat,  bersikap  merakyat, 

berjiwa kerakyatan . 

b. pemerintah harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat. 

c. keputusan dengan menampung berbagai aspirasi dan kehendak 

seluruh rakyat. 

d. suatu  tata  cara  pengambilan  keputusan  melalui  

musyawarah untuk mufakat. 

23.  Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan menurut UUD1945 

adalah dalam hal  sebagai berikut, kecuali . . . . 

a. Mengisi keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum. b.  Mengisi 

keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. 

b. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum.  

c. Mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

24.  Lembaga negara  yang berwenang  melantik  Presiden  dan 

WakilPresiden  berdasarkan hasil pemilihan umum adalah  . . . .  

a.MPR 

b.  DPR 

c.  Mahkamah Agung 

d.  Mahkamah Konstitusi 

25.  Menurut UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 

untuk . . . . 

a.  melantik Presiden dan Wakil Presidenberdasarkan  hasil 



 

pemilihan umum. 

b.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

c.  memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

d.  menguji   secara   materiil   peraturan   

perundang-undangan   di bawah undang-undang. 

26. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan 

sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi . . . . 

a.  legislatif, eksekutif, dan yudikatif  

b.  legislatif, eksekutif, dan anggaran 

c.  eksekutif, legislatif , dan pengawasan  

d.  legislatif, anggaran, dan pengawasan 

27.  Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut  . . . .  

a. legislatif 

b. eksekutif  

c. yudikatif  

d. federatif 

28.  Anggota  DPD  dari  setiap  propinsi  ditetapkan  sebanyak  

empat orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari . . . . 

a.  1/2  anggota DPR  

b.  1/3  anggota DPR  

c.1/4  anggota DPR  

d.  1/5  anggota DPR 

29.  Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada . . . . 

a.  Presiden dan DPR sesuai dengan kewenangannya 

b.  DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya  

c.   Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

d.  MPR, DPR, DPD sesuai dengan kewenangannya. 

30. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pemilu dan menyampaikanlaporan   secara 

bertahap atas pelaksanaan tugasnya kepada …. 

a.  DPR dan Presiden  

b.  Presiden dan MPR 

c.  MA dan Mahkamah Konstitusi  

d.  Presiden dan MA 



 

 

2.  Tes Uraian 

1. Jelaskan makna kedaulatan rakyat! 

2. Jelaskan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945! 

3. Bagaimanakah  wujud  keterlibatan   rakyat  sebagai  pemegang 

kedaulatan rakyat? 

4. Jelaskan perbedaan tugas antara DPR dan DPD. 

5. Bagaimana mekanismenya jika ada kemungkinan pemberhentian 

presiden pada masa jabatannya? 

 

 

  



 

 
 
 

BUKU 2 
 

HAM, KEMERDEKAAN BERPENDAPAT, DAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG 

BAIK 
  



 

 

BABIPENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.Deskripsi 
 

Buku ajar ini akan membahas tentang konsep kedaulatan 

rakyat,demokrasi,hakazasimanusia,dankemerdekaanberpendapats

erta  penerapannya di  dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsadan bernegara.Pembahasankonsepditekankan 

padaaspek politikdan yuridisterkait dengan peran warganegara, 

pemerintah, danpenyelenggara  negaralainnya dalam kerangka 

pelaksanaan dasarnegaradanUUD 1945. 

Sesuairuanglingkupmateriyangtercakupdalambukuajarini,ma

kapenyajiannyadibagikedalamtigakegiatanbelajar.Kegiatanbelajar1

membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dan 

implementasiyuridispengakuanpenghormatan,penegakanhak 

azasimanusia(HAM)diIndonesia;kegiatanbelajar2membahas 

konsepdanpenerapankemerdekaanmengemukakanpendapatdimuka

umum; dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahanyang 

baikdanbebasdari KKN (goodandcleangovernace). 

 

Semenjakreformasi digulirkan,seloganpenyelenggaraan 

pemerintahanyang baikdanbebas(goodandcleangovernace)terus 

menerus didengung-dengungkan. Dalam  bahasa

 populer pemerintahan yang demikian disebut 

Pemerintahan yang baik 

danbersihdariKKN.PemerintahanyangbebasdariKKNdiselenggarak

anberdasarkan  prinsip keterbukaan publik (transparansi public) 

dan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas Publik).

 Keterbukaandimaksudkan 

sebagaiketerbukaandalamkehidupanbernegara. 

Dalam  kehidupan  bernegara,  selain  prinsip

 keterbukaan 

(transparasi),masyarakatsangatmendambakanterwujudnyakeadilan



 

. Keadilandapat diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang 

dalam pelaksanaannya memberikankepadapihaklain sesuatuyang 

seharusnya dia terima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

keadilanberartitidakberatsebelah,sepatutnya,dantidaksewenang- 

wenang. 

Buku ajar ini merupakan buku ajar Materi Latih Pokok PKn 

sebagaikelanjutanmaterilatihyangterdapatpadabukuajarMakna 

Proklamasi danKonstitusidiIndonesia. 

 
 

B.Prasyarat 
 

PesertaPLPGdipersyaratkantelahmemahamimaterimatalatih

pokokMaknaProklamasidanKonstitusidiIndonesia. 

 

C.Petunjukbelajar 
 

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan agar

 Anda mengetahui  kemampuan  yang  

diharapkan  dapat  dicapai  dan 

kegiatanbelajaryangakandisajikan 

2. Bacalahsekilasuraiandalamsetiapkegiatanbelajardancarilah 

istilah-istilahyangAndaanggapbaru.Carilahmaknaistilah-istilahi

tudalamatauglosarium 

3. Pelajari secara secara rinci pengertian-pengertian dalam setiap 

kegiatanbelajar,diskusikansesamapeserta 

4. 

Jawablahsemuapertanyaanyangdiberikandalamkegiatanbelaj

arsebagailatihan,diskusikandengansesamapeserta,temanseja

watguruatauinstrukturAnda. 

5. Kerjakansoal-soalTesFormatifpadasetiapakhirkegiatanbelajar, 

diskusikan dengan sesama peserta PLPG, teman sejawat 

guruatau  instruktur Anda. Cocokkan jawaban Anda dengan 

KunciJawabanTesFormatifpadaakhirmodulini. 

6. 

Buatlahrencanakegiatanbelajaryangberkaitandenganisimoduli



 

niberdasarkanRPPdisekolahAnda. 

 
 

D. KompetensidanIndikator 
 

KompetensiumumyangdiharapkansetelahAndamempelajar

ibuku ajar ini adalah dapat menguasai konsep kedaulatan 

rakyat,demokrasi, 

hakazasimanusia,dankemerdekaanberpendapatsertapenerapan

nya didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

danbernegara. 

SetelahmempelajaribukuajarinidiharapkanAndadapat: 
 

1. MenjelaskanpengertianHAM. 

2. Menjelaskan bermacam-macam HAM. 

3. Menjelaskan tonggak sejarah perjuangan HAM di dunia. 

4. Menjelaskan  hambatan  dan  tatangan  penegakan  HAM 

 di Indonesia. 

5. Menjelaskan  peran  lembaga-lembaga  penegakan  HAM  di 

Indonesia. 

6. Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

7. Menjelaskan  bentuk-bentuk kemerdekaan 

 mengemukakan pendapat di muka umum. 

8. Menjelaskan  asas-asas umum  dalam  menerapkan  

kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. 

9. Menjelaskan konsekuensi logis kebebasan mengemukakan pendapat. 

10. Menjelaskan pentingnya  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat 

secara bertanggung jawab. 

11. Menjelaskan pentingnya keterbukaan  dalam bernegara. 

12. Mendeskripsikan persyaratan-persyaratan suatu negara sebagai 

negara yang transparan. 

13. Menguraikan mekanisme pengelolaan negara yang transparan. 

14. Mendeskripsikan hakekat keadilan 

15. Menguraikan pengelolaannegarayangberkeadilan. 

 

  



 

 
 

BABI IKEGIATANBELAJAR1 
 

HAKASASIMANUSIA 
 
 
 

 
A. KompetensidanIndikator 

 

1. Kompetensi 
 

Memahami konsep, sejarah, dan perjuangan bagi

 pengakuan, 

penghormatan,danpenegakanHAM,khususnyadiIndonesia. 

2. Indikator 
 

a. MenjelaskanpengertianHAM. 
 

b. Menjelaskanbermacam-macamHAM. 
 

c. MenjelaskantonggaksejarahperjuanganHAMdidunia. 
 

d. Menjelaskan hambatan dan tatangan penegakan HAM di 
 

Indonesia. 
 

e. Menjelaskan peran lembaga-lembaga penegakan HAM di 
 

Indonesia. 
 

 

B.UraianMateri 
 

Manusiadilahirkandeng

anhakatas kebebasan 

sempurna, yakni hak 

menikmatisecaratak 

terbatas semua hak- 

hak   dan previlese  hukum kodrat.   Sebagai makhluk  

sosial,manusia bersama-sama dengan setiap

 manusia lain, atau 

kelompokmanusiayangmanasajadiduniaini,padahakekatnyamempu

nyai berbagai wewenang. Wawenang itu bukan hanyauntuk 

menyelematkanharta bendanya, melainkan nyawanya, 

kebebasanmenguasaidanmemanfaatkanhartamiliknya,bebas 
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darikerugiandanperilakuyangtidakdisukainyadariorang-oranglain.

 Setiap manusia juga mempunyai wewenang

 untukmenentukan danmenghukum 

pelanggaran-pelanggaran 

dalamdiriorang-oranglainsebagaimanalayaknyaditerapkanmenurut 

pendapatnyaterhadappelanggartersebut.Bahkan kalauperludengan

 hukuman mati, untuk kejahatan-kejahatan

 yangkekejiannya menuntuthalitu. 

SetiapmanusiamempunyaihakkodratidariTuhansebagaibekal  

menuju hidup yang wajar. Usaha atau kondisi 

yangmencobauntukmenghalangi atau bahkan menghilangkan hak 

tersebutdarimanusialainmerupakanpelanggarankemasuiaan.Olehs

ebabituhakasasimanusiaharusditegakkanolehsemuapihakmenujut

atananhidupyangharmonisdalambermsayarkat,berbangsa,danbern

egara,bahkanmendunia. 

Hakasasimanusiasebagaisuatuprinsipmemangbersifatuniver

sal  (dimana saja dan kapan saja tetap sama), dalam 

penerapannya akan dipengaruhi oleh 
 

keanekaragaman  tata nilai, sejarah, 

kebudayaan,  sistem politik,  tingkat 

pertumbuhan sosial dan ekonomi, dan 

faktor-faktor  lain  yang  dimiliki suatu 

komunitas atau  negara. Implementasi 

(penerapan) nilai-nilai tersebut menjadi 

PresidenVietnam,Ho 

ChiMinh,berkata: 

“…sayatidakpunya 

kesempatanuntuk 

sekolahdiuniversitas. 

Saya mengembaradan 

bekerjadanitulah 

sekolah saya.” 

 

sangatmungkin bervariasi antara negara satu dengan 

negaralainnya. 

 
 

1. PengertianHakAsasiManusia 
 

Hakasasimanusiaterkaitdenganmartabatmanusia.Tentang 

manusiabermartabat,baikdanmuliapadaumumnyaditanggapidari 
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duapendekatadanorientasi(pandangan).Pertama,pendekatandan 

orientasistatus,yangmenempatkanmartabatmanusiasebagaihadiah

ataupemberian atau takdir Tuhan. Prinsipnya, bahwa Tuhan 

telahmenciptakan  manusia dalam sebaik-baik makhluk. Manusia 

dengan akan dan pikirannyatelah menjadi makhuk yang paling 

sempurna 

diantaramakhluk-mkhluklainnya.Denganbegitu,manusiamautidakm

au(given)menyandangmartabatyangtinggi. 

Kedua, pendekatan dan  orientasi  prestasi. Pandekatan 

dan pandangan prestasi (achievement

 oriented), menyatakan

 bahwa martabat manusia tidak given tetapi harus 

dicapaisetelah manusia 

berjuangdanberusahameperolehmartabatmulaidenganjerihpayahd

an kegigihan. Dalam pandangan prestasi, martabat manusia 

tidakdapat 

dipertahankanapabilamanusiaberkinerja(mencapaiprestasi)yangren

dahatauburuk.Memangadapengakuanbahwaketikalahirmanusia 

memilikiderajat yang mulia, tetapi sepanjang 

hidupnyamartabatituakandipertaruhkanmenurutamalperbuatannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas,

 bagaimanakah 

kaitannyadenganpersoalanhakasasimanusia?Hakasasimanusiaitu

 given atau prestasi, atau kedua-duanya? Untuk

 menjawab pertanyaantersebut,perhatikan 

definisihakasasimanusiamenurut 

Undang-UndangNo.39Tahun1999tentangHakAsasiManusiayangad

adibawahini. 

Hakasasimanusiaadalahseperangkathakyangmelekatpada 

hakikatdankeberadaan manusiasebagaimakhlukTuhanYang

 Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib 
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dihoramati,dijunjung tinggi,dandilindungi 

olehnegara,hukum,pemerintah,dansetiaporangdemikehormatansert

aperlindunganharkatdanmartabatmanusia(UUNo.39Tahun1999,pas

al1angka1). 
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Menurut definisi tersebut, perlu dipahami bahwa hak asasi 

manusia tidaklah bersumber dari penguasa, negara, atau hukum, 

melainkansemata-matabersumberdariTuhan.Dengandemikian,hak 

asasi 

manusiatidakdapatdikurangi(nonderogableright).Tindakanyangdipe

rlukandarinegaradanhukumadalahsuatupengakuandanjaminanperli

ndunganterhadaphakasasimanusiatersebut. 

Berdasarkanuraiansekilasinfodandefinisihakasasimanusia 

menurutundang-undanghakasasimanusiatersebutdiatas, 

makabuatlahkesimpulansendiritentangmaknahakasasimanusia.Inti

nyaapakahhakasasiitumelekat(given)padadirimanusiaatauprestasih

asilperjuanganmanusia,ataukombinasikeduanya?Bagaimanakah 

seharusnyamanusiabersikapataskesimpulanAndaitu? 

 
 

2. TonggakPerjuanganHakAsasiManusia 
 

ErichFrom dalamteoriSyndromeofDecay,menyatakanbahwa 

perikehidupan  bermasyarakat akan dihantui  oleh munculnya 

gejala pembusukan. Sekurang-kurangnya ada dua sindrom 

pembusukanyang dapat diidentifikasi. Pertama, masyarakat 

mengalami kondisi 

mental-spiritualyangsangatrapuh,baikditingkatelitmaupunrakyatba

wah yang sering disebut sebagai masyarakat akar

 rumput 

(grassroots).Perilakuamoral,asusila,dangejala-gejalaburuklainnyas

udah menjadihalyangdianggapbiasa.

 Padatitiktertentubahkantelah 

dipersepsisebagaibudayadankebiasaanyangmelekatpadamasyarak

at.Misalnya, 

perilakukorupsi,kolusi,dannepotismetelahdilakukansecaraterbukaol

ehaparaturpemerintahdaripusatsampai 

tingkatpalingbawah.Akibatnyatidakadalagisikappercayakepadapem

impin, danlama-kelamaanberkembang menjadi saling 
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curigadiantarasesamawargadankelompok. 

Kedua,hilangnya perasaanakannilai-nilai 

kemanusiaan,seperti memudarnyasikapramah,toleran,  

rukun,dansukamenolong, 

dantiba-tibaberubahmenjadisikapberingas,ganas,danbarbarian(suk

a 
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bertikai).  Misalnya,  karena  persoalan   sepele,   semisal  

perkelaian 

antarpemudabiasadidramatisirsebagaipertikaianatarras,antaretnis,

dan antaragama. Akibatnya, masyarakat begitu mudah

 tersulut perilaku merusak,  menghancurkan,

 bahkan mengalirkan  darah sesamanya. 

Alternatifpenyembuhandarisindrompembusukantersebuttidaka

da lain, kecuali melalui pembalikan dari itu semua, yakni 

sindrompertumbuhan (syndrome of growth). Fromm mendefinisikan 

sindrom pertumbuhan sebagaicinta kehidupan, cinta antarsesama, 

dan cintaakankemerdekaan. 

Gejala-gejala seperti yang dideskripsikan di atas 

merupakanfaktakehidupanyangsaratdenganisu-isuhakasasimanusi

a.Gejala-gejalatersebuttidakhanyaterjadidiIndonesia,melainkandap

atterjadidimanasajadiseluruhmasyarakatmanusiadiduniaini.Pengal

amankehidupan menunjukkan hal itu dengan berbagai tonggak 

sejarahperjuangandanpengakuanhakasasimanusia. 

Adapuntonggak-tonggak sejarahhak 
asasimanusiadimaksudadalah: 

 

a. PiagamMagnaCharta(1215) 
 

Piagam MagnaChartalahir pada tanggal15Juni 1215.Piagamini 

dicetuskan oleh para bangsawan Inggris. Piagam ini memuat 

pernyataanbahwa:1)kekuasaanrajaharusdibatasi;dan2)hakazasi 

manusialebihpentingdaripadakedaulatanataukekuasaanRaja. 

b. HabeasCorpusAct(1679) 
 

Habeas Corpus Act adalah suatu dokumen yang

 memuat 

pernyataantentangperlindunganterhadapkebebasanyangdimiliki

olehsetiapwarganegara.Undang-undanginimenyatakanbahwa:―

Sebuah  undang-undang  harus  melindungi  kebebasan  

warganegara.‖Undang-undangyangdibuatdiInggrisinibertujuanu

ntukmencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang. Setiap 
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yangditahandalamwaktutigahari,makaharussegeradihadapkan 
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kepada seorang hakim  serta  diberitahukan  kepadanya 

atas tuduhanapaiaditahan. 

c. BillofRights(1689) 
 

BillofRightadalahsuatupiagamyangberisipernyataanbahwaRaja 

WilliamdiInggrisharusmengakuihak-hakparlemen,sertakebebasa

nberbicaraataumengeluarkanpendapat. 

d. DeclarationofIndependence(1776) 
 

Declaration of Independence merupakan Piagam Hak-hak Azasi 

Manusiakarenamemuatpernyataan:―bahwasesungguhnyasemua

bangsadiciptakansamasederajatolehMahaPenciptannya.Bahwas

emua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak

 hidup, 

kemerdekaandankebebasanuntukmenikmatikebahagiaan‖. 

e. Declarationdesdroitdel’hommesetducitoyen(1789) 
 

MajelisKonstituantediPerancismengeluarkanPernyataanHak-hak 

Manusia dan Warga  Negara. Di dalamnya

 disebutkan bahwa‖manusia  lahir bebas dengan 

hak-hak yang sama‖, dan sesungguhnya tujuan dari

 segala persekutuan politik ialah 

memelihara hak-hak bawaan kodrat manusia yang tidak dapat 

dialihkan. 

f. TheFourFreedoms 
 

The  Four  Freedoms  adalah  empat  macam  kebebasan  

yang diajukanPresiden AS Franklin D. Rosevelt pada tahun 

1941. EmpatKebebasantersebut yaitu: 

1) Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat  (freedom 

ofspeechandexpression) 

2) Kebebasanberagama(freedomofreligion) 
 

3) Kebebasandarirasatakut(freedomfromfear) 
 

4) Kebebasandarikekurangandankelaparan(freedomfromwant) 
 

g. UniversalDeclarationOfHumanRights/UDHR 

(PBB1948)Pernyataan(deklarasi)SejagadtentangHakAzsasiMan
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Mukadimah 
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Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Azasi Manusia tersebut 

menyatakan:‖Bahwasesungguhnyahak-hakkodratiyangdiperolehsetiapmanusia 

berkatpemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, tidak 

dapatdipisahkandarihakikatnya,dankarenaitusetiapmanusia  

berhakakankehidupanyanglayak,kebebasan,keselamatan,dankebahagiaanpribadin

ya.‖Hak asasi manusia berkembang menurut tingkatkemajuan 

kebudayaan.Dewasainihakasasimanusiameliputiberbagaibidang 

sebagaiberikut. 

a. Hak asasi pribadi (personal rights) meliputi hak kemerdekaan 

memeluk agama,beribadahmenurutagamamasing-masing, 

mengemukaan pendapat,  dan kebebasan berorganisasi atau 

berpartai. 

b. 

Hakasasiekonomi(propertyrights)meliputihakmemilikisesuatu,h

ak  membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan 

suatuperjanjianataukontrak,danhakmemilihpekerjaan 

c. 

Hakasasimendapatkanpengayomandanperlakukanyangsamad

alam keadilan dan pemerintahan, atau dapat disebut 

sebagaihakpersamaanhukum(rihtsoflegalequality). 

d. 

Hakasasipolitik(politicalrihts)meliputihakuntukdiakuisebagaiwar

ga negara yang sederajat, oleh karena itu setiap warga 

negarawajarmendapathakitusertadalammengolahdanmenatas

ertamenentukanwarnapolitikdankemajuannegara 

e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture 

rights)meliputihak  kebebasan  mendapatkan  pengajaran  

atau  hakpendidikansertahakpengembangankebudayaan. 

f. Hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan 

perlindunganhukum(proceduralrights)meliputihakperlakukanya

ng 
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ndanpembelaanhukum). 
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Semuamanusiatanpaterkecualimempunyaihak-haktersebutdi 

atas,olehsebabitudimanapundankapanpunpengakuandan 

perlindunganterhadaphakasasimanusiaharusada. 

 
 

3. HambatandanTantanganPenegakanHAMdiIndonesia 
 

Semenjakberakhirnyaperangdingin,makaisu globalberalihdari 

komunisme dan pertentangan antara blok barat dan blok timur ke 

masalahbaruyaitumasalahhakasasimanusia,masalahlingkungan,da

n masalah liberalisme perdagangan. Negara Kesatuan 

RepublikIndonesiasebagaibagiandarimasyarakatduniatidakterlepas

dariisuhakasasimanusiayangmelandahampirsemuanegaradidunia. 

Isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi 

berkisar  seputar  masalah  pengakuan  dan  jaminan  

perlindungan 

terhadaphakasasimanusia,karenahampirdisemuanegara,baikdala

m konstitusinya maupun dalam peraturan 

peundang-undangan,telahdiberikanpengakuandanjaminanterhadap

ahakasasimanusia,disamping  telahadanya  bebrapa  konvensi  

PBB  tentang  

HAM.Masalahnyasekarangtertujupadaisu-isupenegakandanpemaju

anhakasasimanusiaitu. 

Pengakuan dan jaminan  perlindungan hak asasi manusia di 

Inodonesiatelahcukupbanyakdiberikan,baikyangditemukandalam 

nilai-nilai yangterkandung dalamPancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, serta peraturan perundang-undagan lainnya. Untuk 

jelasnyadapatkitarincisebagaiberikut. 

a. Pancasila. 
 

PengakuandanjaminanperlindunganHAMtercermindalamnilai-nil

aiPancasila,misalkannilaiketuhanan,kemanusiaan,persatuan,ker

akyatan, dankeadilansosial. 

b. Undang-UndangDasar1945. 
 

Selain sebagai landasan konstitusional UUD 1945
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padaBabXAmemuatsecarakhususdalamsatubab 
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tersendiritentangHAMyangdiuraikandalam10pasalmulaipasal 

 

28Asamapai denganpasal28J. 
 

c. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
 

Manusia. 
 

d. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi 
 

Manusia. 
 

e. Undang-UndangNomor26Tahun2000tentangPengadilanHak 
 

AsasiManusia. 
 

f.

 Peraturanperundang-undanganlainnya(KUHPidana,UUPemilu,

UUSusunandanKedudukanMPR,DPR,UUtentangPartaiPolitik,U

UtentangPers,UUPerlindunganAnak,UUPerburuhan,danlain-lain

). 

Disampingitu,negarakitatelahmeratifikasibeberapakonvensi 
 

PBBtentangHAMkuranglebih17konvensi,diantaranyayaitu: 
 

a. International Convention on The  Elimation of  All  Form  

Racial Discrimination  (1965).  konvensi  Penghapusan

 Segala  

bentuk DiskriminasiRasial 

b. InternationalConventiononTheSuppressionandPunishmentof 
 

TheCrimeofAprtheid(1973).Konvensitentangapartheid. 
 

c. ILO Convention Concering Equal Renumeration for Men 

andWomenWorkersforworkofEqualValue(1951).Konvensitentan

gpersamaanupahpekerjaperempuandanlaki-laki. 

d. Convention on The Political Right of Women (1952). Konvensi 

mengenaiHakPolitikperempuan 

KitajugatelahmendeklarasikanRencanaAksiNasionalHak-hak 

AsasiManusiaIndonesia1998-2003yangdiantaraprogramnyasecara 

bertahap akan diratifikasi beberapa konvensi PBB 

tentangHAM.Denganrencanaaksitersebutsampaisekarangtelahdirat

ifikasi beberapakonvensi,yaitu: 

a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman 



KedaulatanRakyat,Demokrasi,HAM,danKemerdekaanBerpendapat 2-59  
 

LainyangKejam,TidakManusiawidanMerendahkan. 
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b. KonvensitentangHak-hakEkonomi,Politik,danBudaya. 

 

KitajugatelahmempunyaiKomiteNasionalHakAsasiManusia 

(Komnas   HAM),  yaitu  suatu  badan  independen   yang  

bertugas 

memantaupelaksanaanhakasasimanusiadiIndonesia.Semuaitu 

bertujuanuntukpemajuandanperlindunganhak-hakasasimanusia 

Indonesia. 

Walaupun demikian 
 

dimana-mana sekarang 

 masihsaja 

terjadipelanggaranterhadaphak

 asasi manusia,  seperti

 diAceh, Maluku, 

 Sampit, Poso, 

kasus-kasus   

 perburuhan, kemiskinan, 

   kebodohan, 

meningkatnya  angka  

 korban kriminalitas  dan 

  lain-lain. Sehingga 

permasalahanutamanya adalah 

penegakanhakasasimanusiaitu 

sendiri. Penegakan hak
 asasi 

TokohBicara 
 

TokohinibernamaAmiruddinZakaria,S.

H.Iaadalahsalahseorang 

hakimdiIndonesiayangberani.Iamenyata

kanmundurdarijabatannyasebagaihakimti

nggiJakarta,setekahputusannyadibatalka

nolehMahkamahAgung.Iaberanggapanb

ahwa ia 

merasatakbergunadilembagapengadilante

mpatiamengabdi23tahun.“Sayatakbang

ga 

lagisebagaihakim,”katanya.Mengapa?

Belakanganinilembagapengadilan 

memangseringmenjadisorotan,sebabbanya

kputusanhakimyangtidakmemenuhirasake

adilanmasyarakat. 

 

manusia  merupakan  upaya  secara  sadar   untuk  

melindungi  dan 

mewujudkanhak-hakasasimanusiadanmemberikantindakanatausan

ksiyangtegaskepadasemuapihakyangmelakukanpelanggaranterha

daphak-hakasasimanusiatanpaterkecuali. 

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak selalu 

merupakandominasinegaraterhadaprakyatnya,tetapipelanggaranha

k asasimanusiajugadapatdilakukanolehorangperorangatauindividu 
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terhadaporangatauindividuyanglainataubahkannegarakepadanegar

ayanglain.Demikianpulasebaliknyapenegakanhak 

asasimanusiasebenarnyabukanhanyamerupakankewajibannegara 

akantetapimerupakankewajibansetiapindividumanusiadansemuane

garadidunia. 
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Pelanggaran dan pemerkosaan terhadap hak-hak

 asasi manusia merupakan kenyataan   negatif 

yang akan selalu diiringidengan 

upayauntukmengatasinyasecarapositif.Upayapenegakanhakasasi

manusiadiIndonesiabukantidakpernahdilakukanbahkansudahterlih

atupaya-upayaseriusuntuktegaknyahakasasimanusia di Indonesia, 

denganatau tanpa tekanan dari dunia internasional. Akan tetapi 

masih banyakhambatan dan dan tantangan menuju tegaknya HAM 

di Indonesia.Hambatan yang sekaligus merupakan tantangan  

dalam  penegakan  hakasasi  manusia  di  

Indonesiadiantaranyaadalahsebagaiberikut. 

a. 

Hakasasiadalahsebuahidealismeyangsudahbersifatmondialdan

universal.Akantetapi,HAMjugasetidak-tidaknyadiIndonesiamasih

barangyangdapatdikatakanrelatifbaru,yangmasihterasaasing 

dalamkebudayaan kita. Kenyataan masih membuktikan 

pengetahuantentangHAMhanyadimiilikidanmungkindiamalkan 

olehsebagiankecildarikalangankita.Sebagianbesarmasyarakat 

hanyatahusedikit  atau tidaktahusamasekali 

tentanghak-hakfundamental  yang dimilikinya itu.

 Sementara pertentangankehidupan  

sosial-agamadan  etnis,  permusuhan  antar  suku, 

perbedaankehidupan sosial,ekonomi,politis 

danketidakpuasanlainnyayangbersifatumumtidakjarangmengun

dangmeletupnya 

amarahsosialdikalanganmasyarakat.Tragisnya,ditengahsituasis

eperti itu justru hukum dan HAM menjaditerinjak-injak 

kembali.TantangankedepanadalahbagaimanamensosialisikanH

AMdansegalahal yang tekaitke seluruh  lapisanmasyarakat 

Indonesiadimanapun mereka berada. Pendidikan tentang 

 HAM harusdilakukansejakdinidalammasyarakat. 
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b. Kondisi ketimpangan dan ketidakadilan dalam berbagai bidang. 
 

SampaikapanpunHAMtidak akandapatditegakkan dalamkondisi 

masyarakat yang timpang dan tidak adil. Kondisi ekonomi 

yangsangattimpang,adayangmiskinsekalidanadayangsangatkay

a 
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apalagiketimpangantersebutterciptakarenaketidakadilan,maka 

penegakan hak asasi manusia hanya akanmenjadi slogan 

saja.Kondisidimana ada ketimpangan sosial ada yang sangat 

majusekaliadayangmasihsangattertinggal.Sehinggatantanganny

a adalah bagaimanamembuat  situasi  masyarakat   yang  

sangatkondusif untuk penegakan HAM

 dengan

 menghilangkanketimpangandanketidakadilanyangterj

adidimasyarakat. 

c. 

Kondisinegarakitayangsecaraumummasihtermasuknegara-nega

ramiskinyangterlilitutangyangbesardenganKorupsi,Kolusidan 

Nepotismeyang masih dominan. Kondisi seperti ini akan 

menghambatupayapenegakanhakasasimanusia 

d. Masih kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dalam 

melaksanakan tugasnya dengan tetap berpegang pada 

prinsip-prinsippenegakanHAM.Haliniterjadidikarenakanbeberap

afaktordiantaranya karena kurangnya  pengetahuan

  aparat  penegakhukum itu sendiri  tentang

  HAM atau  HAM dipandang 

memperlambatataumempersulit  aparatpenegak hukumdalam 

menjalankan tugas. Sehingga  tantangan ke  depan 

 adalah 

bagaimanamenciptakanaparat-aparatpenegakhukumyangtetap

mau  menghormati HAM dalam menjalankan tugasnya 

denganmemperbaikisistemrekruitmendansistempendidikannya. 

e. 

Masihterlihatnyadominasikekuasaanterhadaphukum.Tegaknyah

ukumdapatdikatakanjugategaknyapulaHAM.Kalaukekuasaanma

sih  mempengaruhi hukum, maka yang terjadi adalah 

tidakberdayanya hukum pada saat berhadapan dengan orang 
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atau 

kelompok-kelompokyangpunyakekuasaan,sehinggahukumakan 

sulitditegakkanuntukkalanganmereka.Demikiapulapadasaat 

kekuasaan melakukanpelanggaran-pelanggaran terhadap HAM 

makaakansangatsulituntukmengambiltindakanyangtegasdan 

adil.Tantanganke depanadalahbagaimana membuat lembaga 
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hukumyangindependen(bebas)daripengaruhkekuasaandengant

atananmasyarakatyangdemokratis. 

f. Masih lemahnya posisi lembaga-lembaga yang khusus 

dibentukdalampenegakanHAMdiIndonesia,sepertiKomisiNasion

alHakAsai Manusia,dan Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga iniharuslebih 

diberdayakandengan memberikan  dukungan dan kewenangan  

yang lebih baik dalam penegakanHAM 

g. Masih  lemah  dan  kurangnya   peran  serta  masyarakat  

dalam pengawasanterhadappenegakanHAM 

baiksecaraperorangan, kelompokatauorganisasi. 

h. Besarnya 

jumlahpendudukdankondisigeografisIndonesiajugamasih  

merupakan hambatan dan tantangan dalam 

penegakanHAM.Jumlahpendudukyangbesarmenuntutpulainvest

asidanmodal yang sangatbesar dalam pengakan hak asasi 

manusia dalam  paradigmapemerataan.  Luasnya  wilayah  

dan  kondisikepulauan yang adamenuntut pula investasi 

dan energi yang 

sangatbesaruntukpenegakanHAM.ContohHakakanrasaaman 

untuk kondisi kependudukan danwilayah Indonesia menuntut 

Kepolisianyangseimbangdenganjumlahpendudukdanmeratadise

luruhwilayah.PemberantasanKemiskinandanketerbelakanganm

asihmenjadipekerjaanyangtidakkunjungselesaikarenakondisike

pendudukandangeografis. 

Melihat kondisi di atas cobalah kalian  tuliskan pemecahan- 

pemecahanmasalahnya.Kemudiandiskusikandenganteman-temany

anglain. 

Penegakan HAM di Indonesia sebagai upaya sadar untuk 

melindungi dan mewujudkan HAM dan memberikan tindakan 

sertasanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan 



KedaulatanRakyat,Demokrasi,HAM,danKemerdekaanBerpendapat 2-67  

pelanggaranHAMadalahsebuahprosesyangdilakukantiadahenti.Up

ayatersebutdilakukandenganmenambahdanmelengkapiinstrumenh

ukumyang 
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mengaturtentangHAMdaninstrumenlembagatentangHAM.Diikutide

ngankeinginanbaikdaripemerintahyangberkuasa. 

DengandibentuknyaKomnasHAM,keluarnyaKetetapanMPRN

omorXVII/MPR/1998tentangHAM,kemudianUUNomor39Tahun 

1999tentangHAM, UUNomor26Tahun2000tentangPengadilan 
 

HAM,danUUD1945setelahdiAmandemen,UUNomor23tahun 
 

2002tentangPerlindunganAnakdanratifikasikonvensiPBBtentangHA

M menunjukkanbahwaIndonesiaseriusdalamupayapenegakanHAM. 

 
 

4. Lembaga-lembagaPenegakanHAMdiIndonesia 
 

Lembaga-lembagayangdipersiapkanuntukpenegakanHAMdi 
 

Indonesia
. 

 

a. KomisiNasionalHakAsasiManusia(KomnasHAM) 
 

KomnasHAMdibentukmelaluiKeppresNomor5Tahun1993, 

kemudiandikukuhkanlagimelaluiUUNomor39Tahun1999tentang 

HAM halini dilakukan untuk mengukuhkan independensi 

KomnasHAM.TujuandibentuknyaKomnasHAMadalahuntuk: 

1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

HAMsesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, 

sertaDeklarasiUniversalHAM,dan 

2) meningkatkan perlindungan dan  penegakan HAM guna 

berkembangnya  pribadi manusia Indonesia

 seutuhnya  dan kemampuannya 

bepartisipasi dalam berbagai bidang 

kehidupan.(Pasal75UUNo.39Tahun1999) 

UntukmencapaitujuantersebutKomnas 

HAMmelaksanakanfungsi Pengkajian, Penelitian, penyuluhan, 

pemantauan dan fungsimediasi 

tentangHAM.KomnasHAMdibentukdiJakartadandapatmendirikanpe

rwakilandidaerah,yangdiprioritaskandidaerah-daerahyangrawanpel

anggaranHAM. 
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Menurut ketentuan pasal 90 UU no. 39 Tahun 1999 setiap 

orang   atau  sekelompok  orang  berhak  mengajukan  

laporan  danpengaduan 

baiksecaralisanmaupuntertuliskepadaKomnasHAM,apabila 

mempunyaialasan yang kuat bahwa Hak asasinya telahdilanggar.

 Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain

 makapengaduan  harus  disertai  dengan  

persetujuan  dari  pihak  yang dilanggar hakasasinya, kecuali 

untuk pelanggaran HAM 

tertentuberdasarkanpertimbanganKomnasHAM. 

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 94 UU No. 39 Tahun 
 

1999,pihakpengadu,korban,saksiataupihaklainnyayangterkaitdenga

npelanggaranHAMwajibmemenuhipermintaanKomnasHAM.Apabila  

pihak-pihak  tersebut  tidak  memenuhi  pemanggilan  

ataumenolak memberiketerangan, maka Komnas HAM dapat 

memintaketuapoengadilanyangbersangkutanmelakukanpemanggil

ansecarapaksasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undan

ganyangberlaku. 

 
 

b. PengadilanHakAsasiManusia 
 

Menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan 

HakAsasi Manusia merupakan pengadilan khusus

 yang berada di 

lingkunganPeradilanUmumdanberkedudukandidaerahkabupatenata

ukota.PengadilanHAMbertugasdanberwenangmemeriksadan 

memutus 

perkara―pelanggaranHAMyangberat‖.PelanggaranHAMyang 

beratmeliputi kejahatan   genosida dan kejahatan 

terhadapkemanusiaan. 

Kejahatan genosidaadalahsetiap perbuatanyangdilakukan 

dengan maksud menghancurkan atau memusnhakan seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
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agamadengancara: 

1) membunuhanggotakelompok, 
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2) mengakibatkanpenderitaanfisikataumentalyangberatterhadap 

anggota-anggotakelompok, 

3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 

sebagiannya, 

4) 

memaksakantindakan-tindkanyangbertujuanmencegahkelahiran

didalamkelompok 

5) memindahkansecarapaksaanak-anakdarikelompoktertentuke 

kelompoklain.(pasal8UUNo.26Tahun2000) 

Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap 

kemanusiaanadalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai 

bagian dariserangan  yangmeluas atau sistematik yang 

diketahuinya 

bahwaserangantersebutditujukansecaralangsungterhadappendudu

ksipil, berupahal-halsebagaiberikut. 

1) Pembunuhan. 
 

2) Pemusnahan. 
 

3) Perbudakan. 
 

4) Pengusiranataupemindahanpenduduksecarapaksa. 
 

5) 

Perampasankemerdekaanatauperampasankebebasanfisiklainse

cara 

sewenang-wenangyangmelanggar(asas-asas)ketentuanpokok 

hukuminternasional. 

6) Penyiksaan. 
 

7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara

 paksa, 

pemaksaankehamilan,pemandulanatausterilisasisecarapaksaa

taubentukkekerasanseksuallainyangsetara. 

8) 

Penganiyaanterhadapsuatukelompoktertentuatauperkumpulany
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ang  didasari persamaan paham politik,  ras,kebangsaan, 

etnis,budaya,agama,jeniskelamin,ataualasanlainyangtelahdiakui

secara  universalsebagai  hal  yang  dilarang  menurut  

hukuminternasional. 

9) Penghilanganorangsecarapaksa. 
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10)Kejahatanapartheid.(pasal9UUNo.26Tahun2000). 

 

Penenutuan kompetensi Pengadilan HAM ini sangat 

pentingguna mencegah terjadinya tumpang tindih

 kewenangan antara 

PengadilanHAMdanPengadilanPidana.PengadilanHAMIndinesiamu

lai digelar pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 

yangmengadili 

pelanggaranHAMberatyangterjadidiTimorTimurPascaJajak 

Pendapat. 

 
 

c. PengadilanHakAsasiManusiaAdHoc 
 

BerhubungPengadilanHAMtidak berwenangmemeriksadan 

memutuskanperkarapelanggaranHAMberatyangterjadisebelumUU

No. 26Tahun 2000 diundangkan (tidak menganut asas 

retroaktif),maka dapatdibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul 

DewanPerwakilanRakyatberdasarkanperistiwatertentudengankeput

usanPresiden.DPRmengusulkanpembentukanPengadilanHAMAdH

ocberdasarkanpadadugaantelahterjadipelanggaranHAMyangberaty

ang dibatasi oleh locusdan tempus delicti (tempat dan waktu 

kejadian) tertentu, yang terjadisebelum diundangkan UU No. 16 

Tahun2000. 
 

Dimulainya peradilan HAM ad hoc merupakan salah 

satulembar 

sejarahbarudalamduniaperadilandiIndonesia,yangtidaksaja 

mendapatperhatian di tanah air bahkan mendapat perhatian 

duniainternasional.DenganPengadilanHAM 

adhocdimungkinkankasus-kasuspelanggaranHAMyangberatdimas

aordebaru,seperti 

tragediTanjungPriuk,TragediTalangsarisdiLampung,tragediTimika 

diIrian,tragediJajak

 PendapatDiTimorTimur,danlain-laindapatdip

roses. 
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d. KomisiKebenarandanRekonsiliasi 
 

UU  No. 26 Tahun 2000 memberikan alternatif penyelesaian 

pelanggaranHAMyangberat,diluarPengadilanHAM,yaitumelalui 
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KomisiKebenarandanRekonsiliasi,yangdibentukdenganundang- 

undang.Melalui komisi ini diharapkan perkara-perkara 

pelanggaranHAM 

yangberatyangterjadidimasalaludapatsegeradituntaskan,denganpe

nyelesaianyangdpatditerimaolehsemuapihak. 

DenganadanyapengadilanHAM dan  Komisikebenarandan 

Rekonsiliasi tersebut diharpakan upaya-upaya penegakan HAM di 

Indonesiadapatberjalandenganbaik. 

Rangkaian acara pemeiksaan dan pemutusan

 perkara 

pelanggaranHAMyangberat,menurutUUNo.26Tahun2000terdiriatas

beberapatahap,yaitu: 

1) Tahap Penyelidikan, yang berwenang melakukan 

penyelidikanadalah Komnas HAM. Setelah melakukan 

penyelidikan, 

apabilaKomnasHAMberpendapatbahwaterdapatbuktipermulaan

yang 

cukup,telahterjadiperistiwapelanggaranHAMyangberat,makakes

impulanhasilpenyelidikandisampaikankepadapenyidik. 

2) Tahap Penyidikan, kewenangan penyidikan pelanggaran 

HAMberatberada  di  tanagan  jaksa  agung.  Jaksa  Agung  

dapatmengangkat―penyidikadhoc‖yangterdiriatasunsurpemerint

ah 

danmasyarakat.Penyidikberwenangmelakukanpenangkapanda

n penahanan untukkepentingan penyidikan terhadap seseorang 

yang diduga kerasmelakukan pelanggaran HAM  yang  berat 

berdasarkanbuktipermulaanyangcukup 

3) TahapPenuntutan,PenuntutandilakukanolehJaksa Agung.Dalam 

pelaksanaantugasnyaJaksaAgungdapatmengangkat―penuntutu

mumadhoc‖.Penuntutanwajibdilakukanolehpenuntutumumpaling

lambat 70hariterhitungsejakhasilpenyidikanditerima. 
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4) Tahap pemeriksaan di muka sidang, perkara pelanggaran 

HAMyangberat,diperiksadandiputuskanoelhPengadilanHAMdala

mwaktupalinglama180hariterhitungsejakperkaradilimpahkan. 

ApabilaperkarapelanggaranHAMyangberatdimohonkanbanding 

kepengadilan  tinggiHAM, makaperkaratersebutdiperiksadan 
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diputus dalam waktu paling lama 90 hari. Apabila 

dimohonkanKasasi  ke  Mahkamah  Agung,  pekara  

tersebut  harus  

sudahdiperiksadandiputusdalamwaktupalinglama90hari. 

Apabila  terjadi   suatu  pelanggaran  HAM  yang  berat  

yang 

berwenangmenerimalaporandanpengaduanadalahKomnasHAM. 

Hak-hak  asasi  manusia  dibataskan  sebagai  nilai-nilai  

dan prinsip-prinsip etis memberikan makna untuk 

hubungan-hubunganantara 

orangseorang,demikianpulauntukkehidupanindividualdansosial 

mereka.Seorang manusia bukanlah individu yang terisolasi, 

demikian pula denganmartabat manusia tidaklah secara ekslusif 

(khusus)bersifatindividual.Martabatmanusiameliputisemuamatra 

(aspek)sosialdankolektif,sertapenyisipannyakedalamlingkungan 

alam dan budaya. Adalah berdasarkanpenghormatan 

seseorangkepadaoranglain,makakewajibanuntukmembuattindakan

sendiriserasidengankeseluruhanHAMsehinggahubungan-hubunga

nsosialdapat adil, sopan, dan bersifat kewarganegaraanserta 

mempunyaidasarhukumdanetik. 

HAM memampukan  kita untuk ―HIDUP BERSAMA‖  

secaradamai mengatasi konflik-konflik

 perseorangan dan sosial, 

mengharmoniskanmoralitasindividualdenganhukum-hukumdanhak-

hakyang mengaturhubungan-hubungansosialitu. 

 
 

C.Rangkuman 
 

1. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia 

semenjaklahir 

yangmelekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagai  

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi 

Manusiamerupakananugerah-Nyayangwajibdihoramati,dijunjungti
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nggidandilindungiolehnegara,hukum,pemerintah,dansetiaporangd

emi kehormatan  sertaperlindungan  harkat  dan  martabat  

manusia.Dengandemikian,makaHakAsasiManusiaitumerupakanh

akyang tidakbisadikurangi(nonderogableright). 
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2. Munculnya  kesadaran  tentang  Hak  Asasi   Manusia  dipicu  

dari munculnya 

kesewenang-wenangandanpelanggaran-pelanggaran 

kemanusiaan oleh penguasa terhadap rakyatnya dan tidak 

seimbangnya kedudukan antarmanusia.  Kesadaran

 tentang 

pentingnyapenghormatanterhadaphak-hakyangdimilikimanusia 

tercermindalam 

PiagamMagnaCharta(1215),HabeasCorpusAct(1679),Bill of Right 

(1689), Declaration of Independence (1776),Declaration desdroit 

de l,homme et du citoyen (1789), dan 

jugakonsepfourfreedomdariRoselvelt.MelaluiUniversalDeclaration

of 

HumanRight(PBB1948)pengakuandanjaminantentangHakAsasi 

Manusia   lebih  dimantapakansecara  internasional  dan  

menjadi tonggakHAMyangterusdikembangkandikemudianhari. 

3. Hak asasi manusia berkembang menurut tingkat

 kemajuan 

kebudayaan.Dewasainihakasasimanusiameliputiberbagaibidangs

ebagai  berikut: Hak asasi pribadi (personal rights), Hak 

asasiekonomi(propertyrights),Hakasasimendapatkanpengayoma

ndanperlakukanyangsamadalamkeadilandanpemerintahan,ataud

apat 

disebutsebagaihakpersamaanhukum(rihtsoflegalequality).Hakasa

sipolitik(politicalrihts),Hakasasisosialdankebudayaan(socialandcul

turerights),danHak 

asasiperlakuanyangsamadalamtataperadilandanperlindunganhukum(

proceduralrights). 

4. 

PenegakanHAMdiIndonesiasebagaiupayasadaruntukmelindungid

an 
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melaluilembaga-lembagayangdipersiapkanuntukpenegakanHAM 

diIndonesia,  antara lain: (1)Komisi Nasional Hak AsasiManusia 

(KomnasHAM), (2) Pengadilan Hak Asasi Manusia; 

(3)PengadilanHakAsasiManusiaAdHoc;dan(4)KomisiKebenarand

anRekonsiliasi 

5. HAM memampukan  kita untuk ―HIDUP BERSAMA‖ secara damai 

mengatasi konflik-konflik perseorangan dan

 sosial, mengharmoniskan moralitas individual 

dengan hukum-hukum 

danhak-hakyangmengaturhubungan-hubungansosialitu. 
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D.TesFormatif 

 

TesObjektif 
 

1. Hak Asasi Manusia ituadalah  hak  yang tidak bisa dikurangi  

(non derogablerigh,)karena.... 

a. Setiapmanusiamemilikinya 
 

b. 

Setiaporangbolehmenggunakansecarabebasc.

Negaraharusmelindungi 

d.BersumberdariTuhan 
 

2.FranklinD.Roselvelt(1941) mengemukakanempatkonseptentang 

kebebasan/kemerdekaan (FourFreedom),yaitu,kecuali.... 

a. 

Kebebasan(kemerdekaan)berbicarab

.Kebebasanberagama 

c.KebebasanBerpolitik 
 

d. KebebasandariKemiskinan 
 

3. Setiaporangberhak untukmemilikisesuatu,sertauntuk menjualatau 

menyewakan sesuatu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Hal 

tersebut adalahsalahsatuperwujudandari.... 

a.HakAsasi Pribadi c.HakAsasiEkonomi 
 

b.HakAsasiPolitik d.HakAsasiSosialBudaya 
 

4.Hakasasidimanaseseorangbebasberekspresidanmendapatkan 

pendidikanataupengajaranmerupakanperwujudan.... 

a.HakAsasiPribadi c.HakAsasiEkonomi 
 

b.HakAsasiPolitik d.HakAsasiSosialBudaya 
 

5. 

PengakuandanjaminanperlindunganhakasasimanusiadiIndonesiat

elah 

cukupbanyakdiberikan,baikyangditemukandalamnilai-nilaimaupun 

dalamperaturanperundang-undangan,diantaranyaberupaKetetapa

nMPRRI,yaitu: 

a. 
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KetetapanMPRNomorXVI/MPR/1998b.

KetetapanMPRNomorXVII/MPR/1998c.

KetetapanMPRNomor 

XX/MPR/1998d.KetetapanMPRNomorX

III/MPR/1998 
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6.PengakuandanjaminanperlindunganhakasasimanusiadiIndonesia 

diberikansecarakhususdalamUUD1945setelahdiamandemen,yaitu: 

a.Pasal 27ayat(2)UUD1945 

b.Pasal34UUD1945 
 

c. Pasal18Asampaidengan18J 
 

d.Pasal28Asampaidengan28J 
 

7. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan HAM secara 

universalmelalui beberapa instrumennya memberi kewenangan 

kepada PBBuntuk terlibatsecara langsung dalam suatu negara yang 

berdaulat,denganalasanmelindungiHAM. 

Haltersebutdilakukanapabila: 

a. PBB menganggap negara bersangkutan  terlalu banyak 

terjadipraktekKKN 

b. NegarayangbersangkutantidakseriusmenegakkanHAM 
 

c. NegarayangbersangkutantidakmampumelindungiHAMwarga 

negaranya 

d. NegarayangbersangkutantidakmampumelindungiHAMwarga 

negaranyadanmengadilipelakupelanggaranHAMyangberat 

8.BadanInternasionalbaruyang dibentukPBBdalam penegakanHAM 

internasional,denganStatuta Roma padaakhirnyabulanJuli1998, 

yaitu: 

a.KomisiHAMPBB 
 

b.MahkamahInternasional 
 

c.InternationalCriminalCourt(ICC) 
 

d.PengadilanHAM 
 

9. Lembaga yang dibentuk melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, 

kemudiandikukuhkanlagimelaluiUUNomor39Tahun1999dalamupaya

pengakanHAMdiIndonesiaadalah: 

a.KomisiNasionalHakAsasiManusia

b. PengadilanHakAsasiMansia 

c.PengadilanHakAsasiMansiaAdHoc.d

. KomisiKebenarandanRekonsiliasi 
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10. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 

2000dalampenegakanHAMdiIndonesiaadalah: 

a. 

KomisiNasionalHakAsasiManusiab.

PengadilanHakAsasiMansia 

c.PengadilanHakAsasiMansiaAdHoc.d

.KomisiKebenarandanRekonsiliasi 

 
 

TesUraian 
 

1. ApayangdimaksuddenganHakAsasiManusia(HumanRight),dan 

mengapahakasasimanusiamerupakanhakyangtakbisadikurangi? 

Jelaskan! 

2.

 Dalamperkembangansekaranghakasasimanusiadapatdibedak

anmenjadibeberapamacam,sebutkanminimaltigamacamdanberika

nkondisisebagaicontohperwujudanhakasasitersebut? 

3.

 Jaminandanperlindunganhakasasimanusiaadalahpentingtetapi

lebihpentinglagiadalah 

peegakanhakasasimanusiaitusendiri.Apamaksuddaripernyataanter

sebut?Jelaskan! 

4. Upaya penegakan HAM di Indonesia masih memperlihatkan 

potretburam, apa saja kendala dan

 tantangan penegakan HAM di 

Indonesia?Jelaskan! 

5.

 BagaimanakonsekuensibilasebuahnegaratidakmenegakkanHA

Mataubahkan terbukti melakukan pelanggaran HAM? Jelaskan 

danberikancontoh. 



 

 
 
 

BABIIIKEGIATANBELAJAR3 
 

KEBEBASANBERPENDAPATDIMUKAUMUM 
 
 
 

 
A. KompetensidanIndikator 

 

1. Kompetensi 
 

Memahamikonsep,asas,danbentuk-bentukkebebasanberpendapat

serta  penerapannya secara bertanggung jawab dalam 

kehidupanberbangsadanbernegara. 

2. Indikator 
 

a. Menjelaskanhakikatkemerdekaanmengemukakanpendapat. 
 

b. Menjelaskan bentuk-bentuk kemerdekaan

 mengemukakan pendapatdimukaumum. 

c. Menjelaskan asas-asas umum dalam menerapkan kemerdekaan 

mengemukakan pendapatdimukaumum. 

d. Menjelaskan konsekuensi logis kebebasan

 mengemukakan pendapat. 

e. Menjelaskan pentingnya kemerdekaan mengemukakan 

pendapatsecarabertanggungjawab. 

 
 

B. UraianMateri 
 

1. HakikatKemerdekaanMengemukakanPendapat 
 

―PKL Butuh Makan dan Pekerjaan‖ pernyataan itulah yang 

ditulisoleh warga masyarakat yang melakukan demonstrasi 

atauunjukrasa dalam gambar. Mereka menyuarakan

 keinginan dan pendapatnya melalui unjukrasa di 

jalan raya agar di dengar dan mendapat   perhatian  dari  

Pemerintah  yang  berwenang  membuat 

peraturantentangPKL(PedagangKakiLima)didaerahnya. 

Pendapatdankepentinganparademonstrantentutidakselalusa

ma denganpendapatdankepentinganPemerintah 

didaerahnya.Pemerintahbermaksudmewujudkanketertibandankela



 

ncaranberlalu 
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lintasbagimasyarakatumum,sedangkanparapedagangkaki  

lima(PKL) berpendapat bahwa mereka berhak mencari nafkah 

denganberdagangdimanapun,termasukdipinggir-pinggirjalanraya

 atau 

jalan umumdidaerahnya. 

Perbedaanpendapatdankepentinganadalahhalyangwajarterj

adi dalam masyarakat. Penyampaian pendapat dapat 

dilakukansecaralisanmaupunsecaratertulis.Penyampaianpendapat

secaralisanmisalnyamelaluipidato,wawancara,dialogdandiskusidal

ampertemuan, rapat-rapat atau sidang.

 Sedangkan

 penyampaianpendapatsecaratertulisartinyadilakukan

melaluitulisansepertisurat, artikel (tulisan di mediamassa), 

selebaran atau pamflet, poster,spanduk,buku,danlain-lain. 

Pemberian suara dalam pemilihan umum baik pemilu untuk 

memilihPresidendanWakilPresiden,memilihanggota–anggotaDPR,

DPDmaupunPilkadauntukmemilih 

Gubernur,Bupati/WalikotasertaPilkades  untuk memilih Kepala 

Desa semuanya juga merupakanbentukpenyampaianpendapat. 

Kemerdekaanmengemukakan ataumenyampaikan pendapat 

merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi yaitu 

Undang-UndangDasar1945danDeklarasiUniversalHak-HakAsasiM

anusia(DUHAM). 

Apakah hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat itu? 

MenurutAndasbahasaIndonesiapendapatadalah;pikiran,anggapan,

buahpemikiran,buahgagasanatau  perkiraantentangsesuatu 

hal.Sedangkan  kemerdekaan berarti kebebasan tanpa adanya 

suatutekanan  dari  pihakmanapun. Dengan  demikian  

kemerdekaan 

mengemukakanpendapatpadahakikatnyaadalahhakasasimanusiay

ang menyangkut kebebasan untuk menyampaikan pendapat 
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ataubuahpemikirannyabaiksecaralisanmaupuntulisan. 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti setiap 

orangdapat mengeluarkan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak 

atau 
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perasaannyasecara bebas,tanpatekananbaikfisikmaupun 

psikisdaripihakmanapundanhalitudilindungiolehundang-undang. 

Penyampaian pendapat, ide atau gagasan dapat dilakukan 

secarapribadimaupundimukaumum.Penyampaianpendapatsecara 

pribadidapatdilakukanantaraorangper-orangdalamkelompokataudal

am suaturapat yang sifatnya terbatas (tertutup untuk 

umum).Penyampaian  pendapat di muka umum berarti

 mengemukakanpendapat 

dihadapanorang banyak (umum) atau di 

tempat-tempattertentuyangdapatdidatangidan/ataudilihat 

olehsetiaporang. 

Menurutundang-undangyang mengaturtentangkemerdekaan 

mengemukakanpendapat di muka umum,yang dimaksuddengan 

penyampaianpendapatdimukaumumadalahpenyampaianpendapats

ecaralisan,tulisandansebagainya.Lisanantaralainpidato,dialogdan 

diskusi;tulisan antara lain gambar, pamflet, poster, brosur,selebaran 

danspanduk; bentuk yang lain contohnya adalah sikap 

membisudanmogokmakan. 

 
 

2. Bentuk-bentukMengemukakanPendapatdiMukaUmum 
 

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam

 kehidupan 

bermasyarakat,berbangsadanbernegara,setiapwarganegarabaikse

cara perorangan maupun kelompok dijamin kebebasannya 

untukmenyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat di muka 

umum dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan 

yangberlaku.Penyampaianpendapatdimukaumumharusberlandask

anpadaasas-asassebagaiberikut. 

a. Asaskeseimbanganantarahakdankewajiban 
 

Penyampaianpendapatdimukaumum harusdilaksanakandengan 

memperhatikan keseimbangan antara hak dan

 kewajiban. 
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Menyampaikanpendapatdimukaumumadalahhakasasi  yang 

dilindungiolehundang-undang,namunpelaksanaannyajugaharus 

diimbangi dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak 
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oranglaindankepentinganumum.Dalampenyampianpendapatdim

uka 

umumseseorangtidakbolehhanyamendahulukanhaknya,melaink

an juga harus memenuhi kewajiban yang menyertai hak 

tersebut.Karenasetiaphakselaludisertaidengankewajibandantan

ggungjawabtertentu. 

b. Asasmusyawarahdanmufakat 
 

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya yang 

terkandungdalam 

silake-empatyaitu‖Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksa

naan dalam permusyawaratan/perwakilan‖

 demokrasiyang diterapkandi Indonesia adalah 

demokrasi Pancasila yaitu 

demokrasiyangberasaskanmusyawarahuntukmencapaimufakat.

Maka segalapersoalanyang menyangkut  kepentingan 

orangbanyak harus diselesaikan dengan cara

 musyawarah untukmencapai 

mufakatyangdilandasiolehakalsehatdansemangatkekeluargaan. 

c. Asaskepastianhukumdankeadilan 
 

Penyampaianpendapatdimukaumumdilaksanakanberdasarkan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan   yang berlaku 

untuk 

mewujudkanperlindunganhukumdanmenjaminkepastianhukumd

an  terwujudnya keadilan. Artinya siapapun yang melakukan 

pelanggaranhukumdalampenyampaianpendapatdimukaumumd

apatdiadilisesuaidenganketentuanyangberlaku. 

d. Asasproporsionalitas 
 

Artinya penyampaian pendapat di muka umum

 harus 

memperhatikankesesuaianantarakegiatandengantujuan. 

e. Asasmanfaat 
 

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
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 harus memperhatikanasasmanfaat. 

Adapunbentuk-bentukpenyampaianpendapatdimukaumum, 

sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.9 

Th.1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
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Umum, antara lain: unjukrasa atau demonstrasi, pawai atau arak- 

arakan,rapatumum,danmimbarbebas. 

a).UnjukrasaatauDemonstrasi 
 

Gambsr5.1Buruh 
PTSpotec 

berunjukrasadi 
halaman pabrik di 

kawasan 
Tangerang,Senin 

(6Nov ’06). Pabrik 
sepatumilik 

pengusaha asal 
Koreaituberhenti 

berproduksi akibat 
kesulitan keuangan 

dan kesulitan 
pasokan 

bahanbaku(Kompas,
2 Des’06) 

 
 
 

Unjukrasaataudemonstrasiadalahkegiatanyangdilakukanoleh 

seorangataulebihuntukmegeluarkanpikirandenganlisan,tulisand

an sebagainya secara demonstratif di muka 

umum.Unjukrasadilakukan 

untukmenyampaikanaspirasi,kehendakatau  

tuntutansesuatukepadapihaktertentu. 

b).Pawai 
 

Pawaiadalahcarapenyampaianpendapatdimukaumumdengan 

arak-arakanataukonvoidijalanumum.Contohnya,arak-arakandijal

an  rayauntuk  menyampaikan  aspirasiatau kehendaktentang 

‖ajakanbersatu‖dalammembentukpemerintahandemokratisdarir

akyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh lainnya, 

konvoipengendarasepedamotoryang 

menolakrencanasuatukebijakan 

tertentuyangmelarangsepedamotordijalanprotokol. 

Melalui  pawai dan konvoi tersebut  mereka (peserta)  

berharap 

mendapatkanperhatiandaripihak-pihaktertentuyangditujusertasi

mpati  atau dukungan terhadap aspirasi mereka dari  
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berbagai pihak. 
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c).RapatUmum 

 

Rapatumum adalahpertemuanterbuka yangdilakukanuntuk 

menyampaikanpendapat dengan  tematertentu. Contoh rapat 

umumadalah kampanyepemilu.Misalnya pemiluuntukmemilih 

Presiden, Wakil Presiden atau anggota DPR dan DPD.

 Rapatumumj

ugadilakukandalamkampanyepemilihanGubernur,Bupati 

,Walikotadanlain-lain. 
 

Tema rapat umum berupa program-program yang 

ditawarkanatau di kampanyekan dengan

 maksud agar mendapatkan 

dukungansecaraluasdariwargamasyarakat. 

d).MimbarBebas 
 

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di 

mukaumum  yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa 

tematertentu. 

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan  di 

tempat-tempatterbukauntukumum.Namundemikian

 adatempatyang 

terlarang untuk penyampaian pendapat di  muka  umum yaitu 

di lingkungan: 

1) istanakepresidenan, 
 

2) tempatibadah, 
 

3) instalasimiliter, 
 

4) rumahsakit, 
 

5) pelabuhanudaraataulaut, 
 

6) stasiunkeretaapi, 
 

7) terminalangkutandarat,dan 
 

8) obyek-obyekvitalnasionallainnya. 
 

Penyampaian pendapat di muka umum juga tidak boleh 

dilaksanakan padaharibesarnasionalseperti: 
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1) TahunBaru 
 

2) HariRayanyepi 
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3) HariWafatIsaAl-Masih 

 

4) IsraMi‘raj 
 

5) KenaikanIsaAl-Masih 
 

6) HariRayaWaisak 
 

7) HariRayaIdulFitri 
 

8) HariRayaIdulAdha 
 

9) HariMaulidNabi 
 

10)1Muharam 
 

11)HariNatal 
 

12)17Agustus 
 

Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka 

umumjuga dilarang membawa benda-benda yang dapat 

membahayakankeselamatanumum. 

 
 

3. KonsekuensiLogisKebebasanMengemukakanPendapat 
 

Penyampaianpendapatdimukaumumharusdilakukansesuai 

denganketentuan perundang-undangan. Pasal 6 

Undang-UndangNo.9Tahun1998tentangKemerdekaanMengemuka

kanPendapatdiMukaUmummengaturkewajibanwarganegarayangm

enyampaikanpendapatdimukaumumagarberjalandengantertib,ama

ndandamai.Penyampaianpendapatdimukaumumyangdilakukantan

pabatas akan mengakibatkan timbulnyakerusuhan dan merugikan 

semuapihak. Kewajiban warganegarauntukmenjaga tertib 

umum dalammengemukakan pendapat merupakan

 konsekuensi logis ataskebebasannyaitu. 
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2006). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Perhatikangambardibawahini. 

 
Gambar5.2. 
Pendudukan Kantor 
Badan Rehabilitasi 
danRekonstruksi 
(BRR)Aceh-Nias di 
LuengBata,KotaBandaA
ceh,berakhirrusuh(Rabu
, 
20/9/‘06)Massa 
melemparimobilpolisi,k
emudian 
polisimembalasnyaden
gantembakan 
airdidepanKantor 
BRR(Sumber: 
Kompas, 21Sept. 

 

Supayapenyampaianpendapatdimukaumumberlangsungtertib,aman,dandamaisemua 
pihakharusmematuhiketentuan yangberlaku. 

 
 
 

Kewajiban dan tanggungjawab warga negara yang 

menyampaikanpendapatdimukaumumadalahsebagaiberikut. 

a. Menghormatihak-hakdankebebasanoranglain. 
 

Artinya warga negara yang menyampaikan pendapat di 

mukaumum 

wajibikutmemeliharadanmenjagahaksertakebebasanoranglainu

ntukhidupaman,tertibdandamai.Makasetiapwarga negara 

yangmenyampaikan pendapat di muka umum  wajib 

menjagakeamanan, ketertibandankedamaian. 

b. 

Menghormatiaturan-aturanmoralyangdiakuiumumMenhorma

ti aturan-aturanmoralyangdiakuiumumartinyawarganegara 

yangmenyampaikan pendapat di muka umum  wajibmenjunjung 

tingginorma-norma  moral  seperti  norma  

agama,kesusilaandankesopanandalammasyarakat. 

c. Menaatihukumdanperaturanperundang-undangan. 
 

Setiapwarganegarayangmenyampaikanpendapatdimukaumumwa

jib  untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jika 

melakukanpelanggarandapatdiancamhukumansesuaidengankete
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ntuanyangberlaku. 
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d.  

MenjagadanmenghormatikeamanandanketertibanumumArti

nya  warga negara yang menyampaikan pendapat di 

mukaumumwajibmencegahtimbulnyabahayabagiketenteramand

ankeselamatanumum,baikyangmenyangkutorang,barangmaupu

nkesehatan. 

e. Menjagakeutuhanpersatuandankesatuanbangsa, 
 

Setiaporangyangmenyampaikanpendapatdimukaumum wajib 

menghindari  dan menceagah perbuatan–perbuatan yang dapat 

menimbulkanpermusuhan,kebencian,ataupenghinaanterhadaps

uku, agama, ras dan antar golongan dalam

 masyarakat 

(menghindariperbuatanyangmengarahpadaperpecahanSARA). 

Warganegaradapatmenyampaikanpendapatdimukaumumsec

ara bebasnamunbukan tanpabatas. Artinyakebebasan  

dalammenyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh hukum 

danperaturanperundang-undangansertahak-hakdankebebasanora

ng 

lain 
 

Penyampaianpendapatdimukaumumyangdilakukantanpabat

asakanmengakibatkanpelanggaranterhadaphak-hakoranglain,rasa

ketidakadilan,mengganggukeamanandanketertibansertadapatmenc

iptakanadanyaperpecahandalammasyarakatatauyangseringdisebut

disintegrasisosial. 

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat 

dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum 

dapatdikenakan sanksi hukum sesuai dengan

 ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sanksi hukum tersebut 

dapatberupasanksipidana,sanksiperdataatausanksiadministrasi. 

Kebebasan mengemukakan pendapat yang tanpa batas 

mengandungkonsekuensihukumdandapatmengancamkeamanan, 
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ketertiban, kedamaian dan bahkan dapat menimbulkan 

perpecahanataudisintegrasibangsa. 
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4. Pentingnya Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan 

 

Bertanggungjawab 
 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas 

merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan di bawahnya. Demikian 

 juga 

menyampaikanpendapatdimukaumumadalahhakyangdimilikiolehse

tiapwarganegara. 

Namunhakwarganegarauntukmengemukakanpendapatdimukaumu

mharus disertaidengantanggungjawabagarpelaksanaan 

penyampaian hak tersebut dapat berlangsung 

aman,tertibdandamaisertatidakmelanggarhak-hakasasiwarganegar

a yanglainmaupunkepentinganmasyarakatyangharusdilindungi. 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dilaksanakan 

secarabebasberartisetiapwarganegaraberhak   

menyampaikanpendapat,pikiran,  pandangan atau perasaan yang 

bebas dari tekanan fisikmaupun psikis. Penyampaian pendapat 

juga harus dilaksanakan 

secarabertanggungjawabartinyapelaksanaannyaharustundukpada

batasan-batasan yang ditentukan undang-undang.

 Maksudpembatasan olehundang-undang tersebut 

adalah untuk menjaminpenghargaan terhadaphakdan kebebasn 

orang lain, serta 

untukmemenuhisyarat-syaratkeadilan,ketertibandankesejahteraan

umumdalamsuatumasyarakat. 

Kemerdekaanmengemukakanpendapat secarabebas dan 

bertanggungjawabsangatpentingkarenakebebasanyangtidakdiikutid

engan  tanggungjawab  dapat  mengakibatkan  anarki  yaitu  

suatukeadaan yang kacau atau tidak tertib

 seolah-olah tidak ada pemerintahandan 

peraturanperundang-undangan. 

Kemerdekaanmengemukakanpendapat secarabebas dan 
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bertanggungjawab pada hakikatnya adalah penyampaian pendapat, 

pikiran, 

pandangan,kehendakatauaspirasisecarabebastanpaadatekananda

ripihakmanapunbaiksecarafisikmaupunsecarapsikis atau  mental.  

Tetapikebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat 
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tersebut juga harus disertai dengan tanggungjawab

 untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain 

serta kepentinganoranglaindalammasyarakat. 

Setiap orang dalam  negara demokrasi berhak 

mengeluarkan 

pendapatdenganbebasbaiksecaralisanmaupuntulisan,sertatetap 

menjagadanmenghormatihak-hakmaupunkepentinganoranglainata

ukepentingan umum. Jadi kebebasan yang dimiliki 

bukanlahkebebasanyangtakterbatas,melainkankebebasanyangdiba

tasiolehhakdankepentinganoranglain

 yangdituangkandalamperaturan 

perundang-undangan. 

 
 

5. Dasar Hukum dan Tatacara Mengemukakan Pendapat di Muka 
 

Umu
m 

 

Di depansudahdiuraikanbahwakemerdekaanmengemukakan 

pendapatsecara 

bebasbukanberartikebebasanyangtakterbatasnamun

 kebebasan tersebut adalah kebebasan

 yangbertanggungjawab. Artinya kebebasan

 dalam mengemukakanpendapat dibatasi olehhak-hak 

dan kepentingan orang lain serta kepentingan umum. 

Kebebasanmengemukakan pendapat dibatasi 

olehperaturanperundang-undangan. 

Dasar hukum kebebasan mengemukakan pendapat 

adalahUUD  1945 pasal 28 dan Undang-undang No.9 Th.1998 

tentangKemerdekaanMengemukakanPendapatdiMukaUmum. 

a) UUD1945Pasal28 
 

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa

 ‖Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan 
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dantulisandansebagainyaditetapkandenganundang-undang‖. 

Pasal 28  E  ayat (3)menyatakan; ‖Setiap  orangberhak  

atas kebebasanberserikat,berkumpuldanmengeluarkanpendapat‖ 

UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar yang 

tertulisyangmemuatketentuan-ketentuanpokok.Makauntukmelaksa

nakan 
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ketentuan-ketentuan pokok dalam UUD 1945 tersebut diperlukan 

peraturanperundang-undangandibawahnya. 

b)Undang-Undang No. 9 Th.1998 tentang
 Kemerdekaan 

 

MengemukakanPendapatdiMukaUmum 
 

Undang-undang No.9 th. 1998 tentang Kemerdekaan 
 

MengemukakanPendapatdiMukaUmumditetapkanpadatanggal26 
 

Oktober 1998. Undang-undang ini ditetapkan untuk 

melaksanakanamanat 

Pasal28UUD1945danDeklarasiUniversalHak-hakAsasiManusia. 

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan

 menyampaikan 

pendapatdimukaumumyangdiaturdalamPasal4adalahsebagaiberiku

t. 

1).Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai 

salahsatupelaksanaanHAMsesuaidenganPancasiladanUUD194

5 

2).Mewujudkanperlindunganhukum  dalammenjaminkemerdekaan 

menyampaikanpendapat. 

3).Mewujudkan iklim kondusif (mendukung) bagi berkembangnya 

partisipasi dan kreativitas warga negara dalam

 kehidupan berdemokrasi. 

4).Menempatkan tanggungjawab sosial tanpa

 mengabaikan 

kepentinganperoranganataukelompok. 

Dalam  undang-undangtersebut diatur tentang kewajibandan 

tanggungjawab warga negara maupun pemerintah dalam 

penyampaianpendapatdimukaumum. 

Kewajiban dan tanggungjawab warga negara yang 

menyampaikan pendapat di muka umum  diatur dalam Pasal 6 

Undang-Undang  No.  9  Th  1998  seperti  di   uraikan  di  

depan. Sedangkan kewajiban dan
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 tanggungjawab pemerintah dalam 

penyampaianpendapatdimukaumumyangdiaturdalamPasal7sebag

ai berikut. 
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a) Melindungihakasasimanusia. Pemerintahdalamhaliniadalah 

aparatur  pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan 

yaitu 

kepolisianwajibdanbertanggungjawabuntukmelindungihakasasi 

manusia.Baik hak-hak  orang  atau peserta yang 

menyampaikan pendapat di muka umum maupun hak-hak 

warga masyarakat lainnya. 

Pemerintahwajibmenyelenggaranpengamanandalam 

penyampaian pendapatdimukaumumagarhak-hak asasimanusia 

terlindungi. 

b) 

Menghargaiasaslegalitas.Dalamnegarahukumsegalatindakanwa

rganegaramaupunpenyelenggaranegaraharusberdasaratashuku

m dan  dapat dipertanggungjawabkan secara

 hukum.Pemerintahwajibdanbertanggungjawabuntukme

nghargaiasaslegalitas  hukum tersebut dengan

 menegakkan hukum  dan 

peraturanyangberlaku.Jikawarganegarayangmenyampaikan 

pendapat  di muka umum melakukan pelanggaran hukum maka 

pemerintah (penyelenggara pengamanan) berhak  dan

 wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Alat-alat 

kekuasaannegarasepertijaksa,polisidanhakimwajibmelakukanpr

oses  peradilan  bagi  setiap  warga  negara   yang 

melakukantindakanmelawanhukum. 

c) Menghargai   prinsip  praduga  tidak   bersalah.  Artinya  

sebelum 

seseorangterbuktibersalahberdasarkanpemeriksaanpengadilan

maka  iatidak  dapat  dinyatakan  bersalah  (diterapkan  

prinsippradugatakbersalah). 

d)  
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Menyelenggarakanpengamanan.Menyelenggarakanpengaman

an maksudnya adalah pemerintah (alat negara) wajib 

melakukansegala 

dayaupayauntukmenciptakankondisiyangaman,tertibdandamai.

Aparaturpemerintah(alatnegara)dengansegaladayadanupayawa

jibmencegahtimbulnyagangguanatautekananbaik 

fisikmaupunpsikisyangberasaldarimanapundalampelaksanaanp

enyampaianpendapatdimukaumum. 
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Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum 

diaturdalam  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  9  tahun  

1998  tentangKemerdekaan Mengemukakan Pendapat di

 Muka Umum. Jika seseorang atau 

kelompok akan menyampaikan pendapat di mukaumum maka 

harus memenuhi ketentuan yang ada dalam 

undang-undangtersebut. 

Tatacara dan syarat-syarat penyampaian pendapat di 

mukaumummenurutundang-undangtersebutadalahsebagaiberikut. 

1) Dilarang  membawa  benda-benda  yang  dapat  

membahayakan keselamatanumum. 

2) Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Surat 

pemberitahuantersebutmemuat: 

a) maksuddantujuankegiatanpenyampaianpendapat; 
 

b) tempat,  lokasi dan rute.  Tempat adalah tempat peserta 

berkumpuldanberangkatmenujulokasi. 

Lokasiadalahtempatuntukmenyampaikanpendapatdimukaum

um,sedangkanruteadalahjalanyangdilalui  

olehpesertadaritempat 

berkumpuldanberangkatsampaidilokasiyangdituju; 

c) waktudanlamamyakegiatan; 
 

d) bentuk kegiatan, yaitu unjukrasa, pawai, mimbar bebas 

ataurapatumum; 

e) penggungjawab kegiatan, yaitu orang yang memimpin 

atauyang menyelenggarakanpelaksanaanpenyampaian 

pendapatdi mukaumum. Pemimpin kegiatan 

bertanggungjawab agar 

pelaksanaanberlangsungdenganaman,tertibdandamai; 

f) namadanalamatorganisasi,kelompokatauperorangan; 
 

g) alatperagayangdigunakan; 
 

h) jumlahpesertakegiatanpenyampaianpendapatdimukaumum. 
 

3) Pemberitahuan kepada Polri  tersebut disampaikan  oleh yang 



KedaulatanRakyat,Demokrasi,HAM,danKemerdekaanBerpendapat 2-85  

bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok. Jika 
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pelakuataupesertaunjukrasaberjumlah100orangmakaharusada1

–5orangpenanggungjawab. 

4) Pemberitahuan  telah   diterima  oleh  Polri  setempat  

selambat- 

lambatnya3x24(tigakaliduapuluhempat)jamsebelumkegiatandim

ulai.PolrisetempatmaksudnyaadalahPolriterdepanditempatkegia

tan dilakukan. Jika kegiatan dilakukan di satu kecamatanmaka 

pemeberitahuanditujukankepadaPolseksetempat.Jika2(dua)

 Kecamatan atau dalam ligkungan

 kabupaten/kota 

pemberitahuanditujukankepadaPolres.2(dua)kabupatenatauting

katpropinsipemberitahuanditujukankepadaPoldasetempatdanjik

a2(dua)propinsiataulebihmakapemberitahuanditujukan 

kepadaMarkasBesarKepolisianRI. 

5) 

Pemberitahuansecaratertulistidakberlakubagikegiatanilmiahdida

lamkampusdankegiatankeagamaan. 

 
 

6. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara 
 

BebasdanBertanggungjawab 
 

Setelahmempelajariaturan-aturandantatacarapenyampaian 

pendapat di muka umum warganegara diharapkan dapat 

bersikappositif  terhadap penggunaan hak mengemukakan 

pendapat yangdilakukansecarabebasdanbertanggungjawab. 

Selanjutnyawarganegaradiharapkandapatmengaktualisasika

nataumenerapkan kemerdekaan mengemukakan pendapat 

secarabebas danbertangungjawab dalam kehidupan sehari-hari 

dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara. 

Mengemukakanpendapatadalahhakasasimanusiayangdijaminol

eh  undang-undang. Jadi  setiap  orang memiliki kebebasan untuk 

mengemukakan pendapatnya.Namundemikian,penggunaanhak 

mengemukakan pendapat tersebut tidaklah bersifat mutlak karena 
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dibatasiolehhak-hakdankebebasanoranglainsertadibatasipula 

olehundang-undang. 



 

 
 
 
 
 

 
Penggunaanhakmengemukakanpendapatsecarabebashar

usdiikutidengankewajibanuntukmenghormatiundang-undangdanh

ak-hakoranglainsertamemperhatikan 

kepentinganumum.Penggunaanhak mengemukakan

 pendapat yang demikianlah yang

 disebut bertanggungjawab. 

Aktualisasi penggunaan hak mengemukakan pendapat  

dapat 

dilakukandalamkehidupansehari-haridilingkungankeluarga,sekola

hmaupun masyarakat. Disamping untuk  melatih

 keberanian mengemukakan pendapat, gagasan

  atau ide-ide,  aktualisasi penggunaan hak 

mengemukakan pendapat juga merupakan salahsatu bentuk

 partisipasi atau kepedulian warganegara terhadap 

masalah-masalah yangmenyangkutkehidupanbersama. 

 

  



 



 

BABIVKETERBUKAANDANKEADILAN 
 
 
 

A.KompetensidanIndikator 
 

Semenjakreformasi digulirkan,seloganpenyelenggaraan 

pemerintahanyang baikdanbebas(goodandcleangovernace)terus 

menerus didengung-dengungkan. Dalam  bahasa

 populer pemerintahan yang demikian disebut 

Pemerintahan yang baik 

danbersihdariKKN.PemerintahanyangbebasdariKKNdiselenggarak

anberdasarkan  prinsip keterbukaan publik (transparansi public) 

dan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas Publik).

 Keterbukaandimaksudkan 

sebagaiketerbukaandalamkehidupanbernegara. 

Dalam  kehidupan  bernegara,  selain  prinsip

 keterbukaan 

(transparasi),masyarakatsangatmendambakanterwujudnyakeadilan

. Keadilandapat diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang 

dalam pelaksanaannya memberikankepadapihaklain sesuatuyang 

seharusnya dia terima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

keadilanberartitidakberatsebelah,sepatutnya,dantidaksewenang- 

wenang. 

Setelahmempelajarimateriini,kompetensiyangdiharapkanan

da 

milikiadalahmemahamipentingnyaketerbukaandankeadilandalam 

penyelenggaraannegara. 

Adapunyangmenjadiindikatornyaadalah: 
 

1.  Mendeskripsikanmaknaketerbukaan. 
 

2.  Menguraikanhakekatkeadilan. 
 

3.  Menjelaskanpentingnyaketerbukaan dalambernegara. 
 

4 

.Mendeskripsikanpersyaratan-persyaratansuatunegarasebag

ainegarayangtransparan. 

 

5.  Menguraikanmekanismepengelolaannegarayangtransparan. 



 

 

6.  Mendeskripsikanhakekatkeadilan 
 

7.  Menguraikanpengelolaannegarayangberkeadilan. 
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B.UraianMateri 
 

1. Keterbukaan 
 

Setiap warga negaran pasti mendambakan 

pemerintahanyang 

baikdanbersih(goodandcleangobernance).Sungguhsangat 

mengecewakan negara Indonesia termasuk negara yang 

terkorupdiantaranegara-negaradidunia.Akibatnyapembangunantida

kdapatberjalandenganbaik,rakyatmiskinsemakinsulituntukditingkatk

antarafhidupnya,rakyattidakdapatmenikmatihak-hakdasarnyadenga

n baik, misalnyapendidikandanlayanankesehatan. 

Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik dan   

bersih, 

pemerintahanharusdiselenggarakanberdasarkanprinsipketerbukaa

npublik (transparasi publik) dan  pertanggungjawaban

 publik (akuntabilitas publik). Keterbukaan 

 (transparansi) dimaksudkan 

sebagaiketerbukaandalamkehidupanbernegara.Misalnya,berapa 

sebenarnya produksi minyak Indonesia, dan berapa penghasilan 

IndonesiadariberbagaiperusahaanstrategisyangdimilikiIndonesia.H

al tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya korupsi. 

Lembaga-lembaganegaraharusbersediadiauditolehBPK,sehinggas

emua  penggunaan  uang  negara  benar-benar

 dapat dipertanggungjawabkan. Demikian 

 pula dalam melaksanakan 

rekrutmenpolitikharusdilakukansecaraterbuka(transparan)sehinggat

idakdimungkinkanterjadikolusi. 

Sebuah pemerintahan dikatakanterbuka (transparan 

apabila memenuhi empatunsurutamasebagaiberikut: 

a.  

Pemerintahmenyediakanberbagaiinformasimengenaikebijakany

angditempuhnya.Berbagaiinformasiituantaralain:pertimbangany

ang mendasari kebijakan tersebut, peraturan serta
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 proses pelaksanaan,biayadandampakyangdihasilkan. 

b. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas  untuk 

mengetahuberbagaiisiberbagaidokumenpemerintah,baiksecara 

langsungmaupuntidaklangsung(melaluiparlemen). 
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c.  Terbukanyasidangpemerintahbagimasyarakatdanmediamassa. 
 

Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif, legislatif, 

komisi-komisi 

danpemda,maupunnotulenhasilrapat-rapattersebut.. 

d.  Adanya  konsultasi  publik  yang  dilakukan  pemerintah  

secara terencana. 

Konsultasipubliktersebutmenyangkutberbagaikepentingany

ang  berkenaan dengan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan,penyebar luasan informasi dan

 masukan yang diterima oleh 

pemerintahdariberbagaipihak. 

Semasaeraordebaru  banyaksekali kita jumpai  

kebijakanpublik yangtidaktransparan,yangtentunya akuntabilitasnya 

sangat rendah.Misalnya  

TataNiagaCengkehyangmemberihakmonopolicengkehkepadaBPP

Cyangtidakmelibatkanpetanicengkeh.Tetapimereka 

diwajibkanuntuk mendukung dan menyukseskan kebijakan 

yangsangtmenguntungkanBPPCtersebut,sedangkanpara petani 

sendiridirugikan.DemikianpulaTataNiagaJerukdiKalimantanBarat 

yangtidakmelibatkanpetanipadangJeruk,tetapimerekadiwajibkanunt

ukmendukungkebijakantersebut,meskipunmerekasendirisangatdiru

gikan.Banyaksekalihalyangsedemikiankitajumpaisemasaorde 

baru. 
 

Sangatdisayangkandalamerareformasipemerintahanjugam

asihkurangtransparansehinggarakyatsangatdirugikan..Masihadake

bijakan pemerintah yang dipandang tidak memihak pada 

rakyat.Oleh karena ituDPR berketetapan akan menggunakan 

hakangketyang dimilikinya untuk  mengetahui latar

 belakangng kebijakanpemerintah manaikkan harga

 minyak, dan berbagai masalahperminyakan 

lainnya. 

MenurutAfanGaffarsekurang-kurangnyaadalimaindikatorata
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uprasyaratnegarademokrasi,yaituakuntabilitas,rotasikekuasaan, 

rekruitmenpolitikyangterbuka,pemilihanumum,danmenikmatihak-ha

k dasar (AfanGaffar, 2000: 8). Untuk memungkinkan terjadinya 
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rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik 

yangterbuka(transparan).Sebelumpejabatnegaradiangkatsudahme

njadikebiasaanyangbersangkutanterlebihdahulumengumumkanjum

lahhartakekayaannya.Halinijugamerupakanupayauntukmewujudka

ngood and clean governance. Dengan mengumumkan

 hartakekayaannyamasyarakatmengetahuiapakahpejabatne

garatersebut 

selamamenjalankanjabatannyabenar-benarbersihbebasdarikorupsi 

atautidak. 

AfanGaffarmenyimpulkanadadelapan aspekmekanisme 

pengelolaannegarayangharusdilakukansecaraterbuka(transparan),

yaitu: 

1) Penetapanposisijabatan,dankedudukan 
 

2) Kekayaanpejabatpublik 
 

3) 
Pemberianpenghargaan 

 

4) Penetapankebijakanyangterkaitdenganpencerahankehidupan 
 

5) Kesehatan 
 

6) Mora;itasparapejabatdanaparatirpelayananpublik 
 

7) Keamanandanketertiban 
 

8) Kebijakanstrategisuntukpencerahankehidupanmasyarakat. 
 

 
 

2. Keadilan 
 

Keadilanadalahsikapdantindakanyangtidakmemihak,tidakb

eratsebelah, tidak sewenang-wenang, memberikan hak kepada 

orang lainsebagaimana mestinya, atau melaksanakan hak 

sesuaidengan kewajiban. Tindakan yang adil

 adalah tindakan yang menghormati dan menghargai 

hak asasi manusia sesuai 

dengankodrat,harkat,danmartabatnyatanpamembeda-bedakanketu

runan,sukubangsa,sertastatussosialnya. 

Aris toteles membagi pengertian keadilan menjadi empat 
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macamsebagaiberiku: 
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a).Keadilan Distributif adalah keadilan yang berhubungan dengan 

distribusijasadankemakmuranmenurutkerjadankemampuan. 

b). Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan 

persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa  melihat jasa 

perseorangan. 

c).Keadilankodratalamadalahkeadilanyang bersumberpadahukum 

alam/kodratalam. 

d).Keadilan  konvensional adalah keadilan yang mengikat 

warganegarakarena dinyatakandalamsuatukekuasaan. 

Selainempatmacampengertian keadilantersebut,Prof.DR. 

Notonegoro,SH.Menambahkankeadilanlegalitas, yaitukeadilanyang 

berdasarkanperaturanhukumyangberlaku. 

UntukmenegakkankebenarandankeadilanHukumharusditetgakkan.

Setiapwarganegarabersamaankedudukannyadidepanhukumdanpe

ngadilan. 

Dalam Undang Undang Nomor  14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuanpokokKekuasaanKehakiman disebutkan 

bahwa kekuasaankehakiman  

merupakankekuasaannegarayangmerdekauntuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dankeadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya 

negarahukumRepublikIndonesia.Sebagainegarahukum 

Peradilanadalahmerupakansalahsatuurusanrumahtanggan

egara yang teramat penting, sebab bagaimanapun

 baiknya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tatat 

tertip masyarakattidak 

akanmanfaatnyaapabilatidakadasuatubadanataulembagayangdapa

tmempertahankannya.Hukumharusditegakkan,direaliserdandilaksa

nakanolehPengadilan. 

Pengadilanharusdapatmemenuhiharapandariparapencari 

keadilan(justisiabel),yangselalumengharapkanperadilanyangcepat,
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adil, tepatdanbiayaringan.Dalamkenyataannya  

dansudahbukanrahasia 

umum,untukmendapatkeadilanbukanlahhalyangmudah. 
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Mafiapradilanmemangbenar-benaradadiruangsidangpengadilan, 

sehinggabanyakputusanpengadilanyangtidaksesuaidenganrasake

adilan  masyarakat. Berperkara di Pengadilan tujuannya 

adalahuntuk mendapatkan keadilan, mendapatkan haknya sesuai 

denganketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan adalah terpat 

terakhiruntukmendapatkankeadilan. 

Sebagai bangsa  yang beradab  yang menjunjung hukum, 

pemerintah harus memberi peluang, kesempatan, dan 

pelayanan,serta 

perlakuanyangsamakepadasemuawarganegaranya.Tidakadaseora

ngpunatausekelompokorangpunyangteraniayadantidakmemperole

h apa yang seharusnya menjadi haknya.

 Pola 

pemerintahanyangsepertiiniakanmemperolehlegitimasiyangkuatdar

ipublik,danakanmemperolehdukungansertapartisipasiyangbaikdarir

akyat. 

 
 

C.Latihan 
 

Untukmeningkatkanpemahanandatentangmateridiatas, 

kerjakanlahpertanyaan-pertanyaanberikutini! 

1. Apakahakibatnyajikasuatunegaratidakmelaksanakanprinsip 

keterbuaan(transparansi)? 

2. JelaskanlimaindikatornegarademokrasimenurutAfanGaffar. 
 

3. BuktikannegaraIndonesiamemenuhipersyaratansebagainegara 

demokrasi! 

4. Apakahyangdimaksuddenganprinsipakuntabeldalam 

penyelenggaraannegara? 

5. Jelaskanpengertiantindakanyangadil! 

 
 

C.Rangkuman 
 

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat  secara 

 bebas dan bertanggungjawab pada
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 hakikatnya adalah penyampaian 

pendapat, pikiran, pandangan, kehendak atau aspirasi 

secarabebas  tanpa ada tekanan dari  pihak manapun baik 

secara fisikmaupunsecarapsikisataumental. 

2. TatacaramengemukakanpendapatdimukaumumdiaturdalamPas

al9Undang-undangNomor9tahun1998

 tentangKemerdekaanMengemukakanPendapatd

iMukaUmum. 

3. Penggunaanhakmengemukakanpendapatsecarabebasharusdiik

uti dengan kewajiban untuk menghormati undang-undang 

danhak-hak  orang lain serta memperhatikan kepentingan 

umum. 

Penggunaanhakmengemukakanpendapatyangdemikianlahyang

disebutbertanggungjawab. 

4. Keterbukaan  atau  transparansi  dimaksudkan 

 sebagai keterbukaan dalam kehidupan 

bernegara. Menurut Afan Gaffar, salah satu indikator negara 

demokrasi adalah rekruimen politik yang terbuka. Dengan  

demikian  akan  memungkinkan  terjadinya  rotasi  

kekuasaan sehingga  seorang  pejabat  negara  tidak  

mungkin  akan  memerintah dalam jangka waktu yang terlalu 

lama 

5. Sebuah  negara  dapat  dikatakan  transparan  jika  

memenuhi empat   syarat  (1)  Menyediakan  berbagai  

informasi  terkait  dengan kebijakan   yang   ditempuhnya,  

(2)  Masyarakat  dan  media  massa memeilikikesempatan 

untuk   mengetahui  isi   berbagai dokumen pemerintah, 

baik secara langsung mapun tidak langsung, (3) 

Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media 

massa, (4) Adanyakonsultasi  publik 

yangdilakukanpemerintahsecaraberencana. 

6. Keadilan  adalah  sikap  atau  tindakan  yang  tidak  

memihak, tidak  berat  sebelah,  tidak  sewenang-wenang,  

dan  memberikan  hak kepada 

seseorangsesuaidenganyangsemestinta.Pemerintahanyangadil 
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akanmemperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan 

akanmemperolehdukungansertapartisipasiyangbaikdarirakyat.
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D.TesFormatif 

 

TesObjektif 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi 

tandasilang 

(x)padahurufa,b,catauddidepanpernyataan-pernyataandibawahini. 

1. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat berarti

 bahwa 

seseorangdalammenyampaikanpendapatnya.... 

a.bebastanpaadabatasannya 
 

b.tanpatekananfisikmaupunpsikis 
 

c.tidakperlumempedulikanpihaklain 
 

d.tidakbolehdiganggugugatolehsiapapun 
 

2. Penyampaian pendapat di muka umum harus berlandaskan 

padaasas keseimbangan antara hak dan

 kewajiban artinya dalam 

menyampaikanpendapatseseorangharus.... 

a.memperhatikankewajibandantanggungjawabtertentu 
 

b.wajibmelaksanakan 

musyawarahuntukmencapaimufakatc.memperhatikankese

suaianantarakegiatandengantujuand.berdasarkanperatura

ndanhukumyangberlaku 

3. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan 

ketentuanperaturanperundang-undangan,sesuaidenganasas.... 

a.proporsionallitas

b.kepastianhukum 

c.musyawarahmufakat

d.manfaat 

4. Berikut iniyangmerupakan 

tempatterlaranguntukunjukrasaadalah....a. jalanraya 

b. lapangankota 

c. rumahsakit 

d. kantorpemerintah 
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5. Pesertapenyampaianpendapatdimukaumum(demonstrasi)wajib 

menghormatiaturan-aturanmoralyangdiakuiumumyaitu

 norma

- normaberikutkecuali.... 

a.kesusilaan 

b.agama 

c.kesopanan 

d.kebiasaan 

6. Penyampaianpendapatdimukaumumharusmenghormatihakdan 

kebebasanoranglain diantaranyayaituhak-hakdankebebasanuntuk... 

a.hidup aman,tertibdandamai 

b.mematuhinorma-norma 
 

c.menyaksikankegiatanunjukrasa 
 

d.mendapatkanperlindunganhukum 
 

7.

 Penyanpaianpendapatdimukaumumyangdilakukandengantanp

abatasdapatmengakibatkanpelanggaranterhadaphak-hakoranglain

dan perpecahandalammasyarakatatauyangseringdisebut.... 

a.SARA 
 

b.disintegrasisosial 
 

c.persatuandankesatuan

d.kerusuhandanbentrok 

8. Penyampaian pendapatdimuka  umumharusdilaksanakansecara 

bertanggungjawabartinya.... 

a.harusadaorangyangbertanggungjawab 
 

b.sesuaidenganrencanayangtelahdisiapkan 
 

c.harustundukpadaperaturanperundang-undangan 

d.pemimpinkegiatanharusberanibertanggungjawab 

9. Kemerdekaan mengemukakan pendapat yang tidak diikuti dengan 

tangungjawab dapat mengakibatkan suatu keadaan anarki yaitu 

keadaanyang.... 

a.kacauseolahtakadaperaturan 
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b.kurangtertibdanteratur 
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c.meresahkanmasyarakatd

.amantertibdanterkendali 

10.‖Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran 

denganlisandantulisandansebagainyaditetapkandenganundang-un

dang‖PernyataantersebutterdapatdalamUUD1945.... 

a.PembukaanUUD1945 

b.Pasal27 

c.Pasal28 

d.Pasal29 

11. Salahsatuunsurpemerintahanyangtransparanadalah…. 
 

A.Pemerintahmembebaskanmediamassameliputberbagaikegiatan 

nasional 

B.Peneruntahmenyediakanberbagaiinformasikebijakanyang 

ditempuhnya. 

C.Pemerintahmembukadiriterhadapberbagaimasukandarirakyat 
 

D.Pemerintahterbukabagisemuarakyatuntukmenyampaikan 

pendapat 

12. Apakahdampaknyajikakebijakanpubliktidaktransparansi? 
 

A.pemeritahdapatberbuatsekehendaknyasendiri 
 

B. kebijakanpemerintahbelumtentumemihakrakyat 
 

C.akuntabilitasnyasangatrendah 
 

D.kebijakanpemerintahtidakpopulis 
 

13. Berikutiniadalahindikatorsuatunegarademokrasi,KECUALI…. 
 

a.  

Adanyarotasikekuasaanb.  

AdanyaRotasiKekuasaanc.  

Adanya PemilihanUmum 

d. RekruimentpolitikdilakukanDPR 
 

14. Salahsatuupayayangdapatdilakukanuntukmewujudkan 

pemerintahanyangtransparanadalah…. 

A.Mengumumkanhartakekayaanpejabatnegara 
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B. MenyiarkanlaporanpertanggungjawabanPresiden 
 

C.Sidangpengadilanyangterbukauntukumum 
 

D.MembatasimasajabatanPresiden 
 

15. SiapakahyangpalingdirugikanjikaKorupsimasihmerajalela? 
 

A.Negara 
 

B.PerusahaanNegara 
 

C.Rakyat 
 

D.Pemerintah 
 

16. 

Dalammekanismekenegaraanhal-halyangharusdilakukansecara

terbukaadalahsebagaiberikut,KECUALI…. 

A.PenetapanKebijakanyangterkaitdenganpencerahankehidupan 
 

B.Penetapanposisijabatan 

C. 

PemberianpenghargaanD. 

PenetapanAPBN 

17. Yangtermasukdalampengertiankeadilanadalah…. 
 

A.Tidaksewenang-wenangkepadaoranglain 
 

B.Memberikanupahyangtinggikepadaburuh 
 

C.Menetapkanhakyangsamakepadasemuarakyat 
 

D.Memberikantunjanganyangsamakepadasemuapegawai. 
 

18. 

Keadilanyangberhubungandenganpersamaanyangditerimaoleh

setiaporangtanpamemperhatikanjasanyaadalah…. 

A.KeadilanHukum 
 

B.Keadilankomutatif 
 

C.Keadilandistributif 
 

D.Keadilankonvensional 
 

19. 

Apakahakibatnyajikapemerintahtidakmemberipeluang,kesempata

n,danpelayanan,danperlakuanyangsamapadaseluruh rakyat? 

A.Pemerintah akanmendapatkanlegitimasidarirakyat 
 

B.Pemerintahakandianggapgagalolehrakyat 
 

C.Pemerintahakandihargaiolehrakyat 
 

D.Pemerintahtidakakanmemperolehlegitimasidarirakyat 
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20.Apakahartipentingpemerintahanyangtransparan? 
 

A.Agarpenggunaankeuangannegaraefektifdanefisien 
 

B.Agardipercayaolehnegara-negaradonor 
 

C.Untukmencegahterjadinyakorupsi 
 

D.Agardipercayaolehrakyat 
 

 
TesUraian 

 

Jawablahpertanyaan-pertanyaandibawahinidenganjelasdanbenar. 
 

1. Jelaskanhakikatkemerdekaanmengemukakanpendapat. 
 

2.

 Sebutkantempat-tempatyangterlaranguntukpenyampaianpendapa

tdimukaumumdanjelaskanalasannya. 

3. Apa akibatnya jika kebebasan mengemukakan pendapat di 

mukaumum dilakukantanpabatas?Jelaskan! 

4. Sebutkan dasar-dasar hukum kemerdekaan

 mengemukakan pendapat. 

5. Bagaimanakahtatacaramengemukakanpendapatdimukaumum? 
 

Jelaskan! 



 

 

 
 
 

GLOSARIUM 
 
 

demokrasilangsung = rakyat secara 
langsungmenyalurkanaspirasinyadalampeng
ambilankeputusanumum. 

demokrasiperwakilan = rakyat menyalurkan aspirasinya

 dengan memilih wakil-wakilnya 

untuk duduk dalam dewanperwakilanrakyat. 

DemokrasiPancasila = demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan, 

permusyawaratan/perwakilan,dangotongro- 
yongyangditujukanpadakesejahteraanrakyat. 

grassroots = rakyat bawah yang sering disebut sebagai 

masyarakat akarrumput. 

kekuasaan(power) = kemampuan  yang  dimiliki  pemimpin  

untuk 

menggunakansumber-sumberyangmempe- 

ngaruhiprosespolitik. 

legitimasi(legitimacy) = penerimaan dan pengakuan terhadap keku- 

asaan danwewenangseorangpemimpindari 
masyarakat (rakyat). 

ruleoflaw = 

doktrindengansemangatdanidialismekeadilan
yang  tinggi, seperti supremasi hukum dan 

kesamaansetiaporangdidepanhukum. 

SARA = singkatan dari suku, agama, ras, dan 

antargolongan 

wewenang(otority) = hakmoralyangdimilikipemimpinuntukmeng- 

gunakan 

sumber-sumberdalammembuatdan 
melaksanakankeputusanpolitik. 

 

Individu = Orang seorang;  pribadi 
 orang,  organisme  yang 

hidupnya  berdiri  sendiri,  secara  filosofi  
ia  bersifat bebas   (tidak  mempunyai  

hubungan  orgnis  dengan sesamanya). 

Bangsa = Kesatuan  orang-orang  yang  bersamaan 
 asal keturunan,   adat-istiadat,   

bahasa,   dan   sejarahnya, serta 
pemerintahannya sendiri. 

Bangsa Indonesia = Sekelompok  orang  yang  
mempunyai  kepentingan yang   sama  
dan  menyatakan  dirinya  sebagai  satu 

bangsa serta   berproses  di 



 

 dalam  satu  wilayah 
Nusantara/Indonesia 

Penduduk/rakyat = Sekelompok  manusia  yang 

 hidup  bersama  dan menetap di 
suatu tempat tertentu. 

Masyarakat  = Sejumlah  manusia  dalam  arti  
seluas-luasnya  dan terikat  oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama;   
Semua   kegiatan  manusia  dalam  
kehidupan bersama. 

Identitas  = Ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang 
melekat pada seseorang yang 

membedakannya denganyanglain. 

Negara  = Suatu 
organisasikerjasama,dimanadalamnegaraa

dapengurusyangdisebutpemetintahdanaday
angdiurus 

(diperintah)yangdisebutwarganegara. 

Negara kesaatuan = Bentuknegarayangmerdekadanberdaulat, 
dengan satu pemerintahan 

 pusat  yang  berkuasa,  serta 
mengatur seluruh daerah. Di dalam negara 

kesatuan tridak ada daerah yang bersifat 
negara. 

Negara serikat = Bentuk negara gabungan dari beberapa

 negara 

Monarkhi = Pemerintahan dimana kekuasaan negara 

dipegang oleh satu orang, yang 
menjalankan kekuasaan itu untuk 
kepentingan semua orang. 

Oligarkhir = Pemerintahan  dimana  kekuasaan   

negara  terletak ditangan sejumlah 

orang yang biasanya berasal dari golongan 
feodal 

Demokrasi  = Pemerintahan  dimana  kekuasaan   

negara  terletak ditangan sejumlah 
besar dari rakyat dan menjalankan 

kekuasaan itu untuk kepentingan semua 
orang 

Negara koloni = Negara yang sepenuhnya berada di bawah 
kekuasaan negara lain 

Negara uni = Gabungan dari dua negara atau lebih yang 

merdeka dan berdaulat dengan satu 
pimpinan negara. 

Negara dominion = Negara-negara yang sebelumnya 
merupakan jajahanInggris kemudian 



 

merdeka dan berdaulat. 

Negara mandat = Negara bekas jajahan dari negara lain yang 

kalah dalam perang dunia I, kemudian 
ditempatkan dibawah perlindungan negara 
yang menang perang dengan pengawasan 

dari dewan mandatLigaBangsaBangsa. 

 
 

  



 

DAFTARPUSTAKA 
 

 
 
 

AbdulRozak(ed.), 2005.PendidikanKewarganegaraan(CivicEducation): 

Demokrasi, Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat  
Madani. Jakarta: 

RenadaMediabekerjasamadenganICCEUINSyarif 

HidayatullahJakarta. 
 

A.MasyhurEffendi,2005.PerkembanganDimensiHakAsasi 

Manusia(HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan 

HukumHak Asasi 

Manusia(HAKHAM).Bogor:PenerbitGhaliaIndonesia. 
 

Asshiddiqie,  Jimly,  2006.  Perkembangan  dan  Konsolidasi  

Lembaganegara  Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat 

jenderal danKepaniteraanMKRI. 
 

Asykuri  Ibn Kamim (ed.), 2003. Civic Education:

 PendidikanKewarganegaraan. Yogyakarta: Diklitbang

 Pimpinan PusatMuhammadiyah bekerja sama

 dengan
 UniversitasMuhammadiyahYogyakartadanTheAsiaFoundatio

n. 
 

Clark,George,2003.JurnalDemokrasi.OfficeofInternationalInformation 

ProgramsUSDepartmentofState(http://unsinfo.state.gov.) 
 

J.H. Rapaar, 1993. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

RamlanSurbakti,1999.MemahamiIlmuPolitik.Jakarta:PTGrasindo.RMS

Gulthom,1992.TanggungJawab Warganegara.Jakarta:Gunung 

Mulia. 
 

SekretariatJenderalMPRRI,2005.PanduanpemasyarakatanUUD1945,

MateriSosialisasiPutusanMPRRI. 
 

Wiryanto,2000.TeoriKomunikasiMassa.Jakarta:Grasindo. 
 

Zulkhair, 2003. Undang-Undang Npmpr 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran.Jakarta:DuratBahagia. 
 
 
  

http://unsinfo.state.gov/


 

 
 
 
 

BUKU 3 

PROKLAMASI, DASAR NEGARA, 

KONSTITUSI, DAN OTONOMI 

DAERAH
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BABIPENDAHULUAN 
 
 
 

A.Deskripsi 
 

PadahariJum‘atLegitanggal17Agustus1945jam10.00pagi di 

bagianmukarumahjalanPegangsaanTimurnomor56diJakartadibacak

an  sebuah ―Proklamasi Kemerdekaan Bangsa 

Indonesia‖.DengandiproklamirkanKemerdekaanBangsaIndonesiabe

rartibahwaBangsa  Indonesia telah menyatakan dengan secara 

formal, 

baikkepadadunialuarmaupunkepadabangsaIndonesiasendiribahwa 

mulaisaatituBangsaIndonesiatelahmerdeka. 

Pada unit ini Anda akan mempelajari materi latih berkaitan 

denganproklamasikemerdekaan.Secaralengkap,padaunitiniterdiriata

stigakegiatanbelajar.Kegiatanbelajar1akanmembahastentangmakna

proklamasikemederkaan,suasanakebatinanperumusanUUDProklam

asi;Kegiatanbelajar2 

membahashubunganantaraproklamasikemederkaandengandasarNe

gara danUUD1945; dan Kegiatan belajar 3 otonomidaerah secara 

komprehensif. 

Materilatihiniakanmembekaliparapesertalatihankemampuanu

ntuk 

mengembangkanmateripelajaransebagaimanayangdimuatdalam 

Kurikulum TingkatSatuanPendidikanmatapelajaranPendidikan 

Kewarganegaraan.. 

 
 

B.StandarKompetensidanKompetensiDasar 
 

StandarKompetensi 
 

Menguasai  konsep  dan  makna  proklamasi  kemerdekaan,  

dasarnegara, konstitusi,danperundang-undangan 

KompetensiDasar 
 

1 Memahami pentingnya  proklamasi  kemerdekaan dan  

perumusan konstitusipertama 
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2

 MenjelaskanmaknaPancasilasebagaidasarnegaradanideolo

ginegara 

3 Menguraikannilai-nilaiPancasilasebagaidasarnegara 
 

4 MemahamikonstitusiyangpernahberlakudiIndonesia 
 

5 Menunjukkanhasil-hasilamandemenUUD1945 
 
 
 

6 Mengidentifikasi  tata  urutan  peraturan  

perundangan-undangan nasional 

7. Menjelaskan perbedaan antara asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

8. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

merumuskan kebijakan publik 

 

Setelah Anda mempelajari unit ini, Anda diharapkan dapat 

menguasai   makna  proklamasi   kemederkaan,  suasana  

kebatinan perumusan UUD Proklamasi,

 hubungan antara proklamasi 

kemederkaandenganUUD1945,dandasarnegara,konstitusi,dan 

perundang-undangan. Untuk mencapai kompetensi ini, Anda 

perlumampu: 

1. Menjelaskan makna proklamsi kemerdekaan bagi bangsa 
 

Indonesia. 
 

2. Menunjukkan suasana kebatinan yang terkandung dalam 
 

PembukaanUUD1945. 
 

3. Menguraikan hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan 
 

UUD1945. 
 

4. Menjelaskan  kedudukan  Pancasila  bagi  negara  dan  bangsa 
 

Indonesia. 
 

5. Menguraikan perbedaan antara konstitusi dan 

undang-undangdasar. 

6. MenunjukkanfungsiUUD1945. 
 

7. MenunjukkanperiodeberlakunyaUndang-UndangDasar1945. 
 

8. MenunjukkanbeberapahasilamandementerhadapUUD1945. 

9. Menjelaskan perbedaan antara asas desentralisasi, 
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dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

10. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

merumuskan kebijakan publik 

 
 



 

 

 
JilidII.Surabaya:PenerbitPermata). 

 
 
 

BABIIKEGIATANBELAJAR1 
 

PROKLAMASIKEMERDEKAANDANDASARNEGARA 
 

 
 

A. ProklamasiKemerdekaan 

 

   

 

PidatoProklamasi,17Agustus1945 

 

Saudara-saudarasekalian! 

 

Sayatelah mintasaudara-saudara 

hadir disiniuntukmenyaksikansatu 

peristiwamahapentingdalamsejarahkita. 

Berpuluh-puluh  tahun  kita bangsa 

Indonesia telah berjuang untuk 

kemerdekaantanahairkita.Bahkantelah 
 

 

beratus-ratustahun! 

Gelombangnya aksi kita untuk 

mencapaikemerdekaan kitaituadanaik 
 Gambar1Merdeka berarti bebas  untuk 

mengaktualisasikankecintaandan 

pengabdian  kita  demi  kejayaan  

bangsa dan   negara 

danturunnya,tetapijiwakitatetapmenuju 

kearahcita-cita. 

 Demikianlahsaudara-saudara! 

Kitasekarangtelahmerdeka! 

Tidakadasatuikatanlagiyangmengikattanahairkitadanbangsakita! 

Mulaisaat  inikitamenyusunnegarakita!NegaraMerdeka, Negara Republik 

Indonesia,- merdeka  kekal dan   abadi.  Insyaalaah, Tuhan  memberkati 

kemerdekaankitaitu. 

Makakami, tadimalamtelahmengadakanmusyawaratdenganpemuka- 

pemukarakyatIndonesia, dariseluruhrakyatIndonesia.Permusyawaratanitu 

seia-sekata berpendapat,bahwasekaranglahdatangsaatnyauntukmenyatakan 

kemerdekaankita. 

Jugadidalam jamanJepang,usaha kita  untukmencapai  kemerdekaan 

nasionaltidakberhenti-henti. DidalamjamanJepang ini,tampaknya  sajakita 

menyandarkan dirikepadamereka.Tetapipadahakikatnya,tetapkitamenyusun 

tenagakitasendiri,tetapkitapercayakepadakekuatansendiri. 
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Sekarangtibalahsaatnyakitabenar-benarmengambil  nasibbangsadan tanah 

airkitadidalamtangankitasendiri.Hanyabangsayangberanimengambil 

nasibdalamtangansendiri,akandapatberdiridengankuatnya. 

Saudara-saudara!Denganinikamimenyatakankebulatantekaditu. 

Dengarkanlahproklamasikami: 

 
 

Proklamasi 

KamibangsaIndonesiadenganinimenyatakan 
Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaandan 
lain-lain  diselenggarakan  dengan  cara  seksama  dan  dalam  tempo  yang 
sesingkat-singkatnya. 

 
AtasnamabangsaIndonesia, 

Jakarta,17Agustus1945 
Soekarno–Hatta 

 
(Sumber:MochSaid,1961.PedomanuntukMelaksanakanAmanatPenderitaan 
Rakyat 

 

 
 

Perhatikan gambar dan pahami isi wacana tersebut di 

atas!PidatoProklamasi oleh Pahlawan Proklamator bangsa 

Indonesia,presiden pertama Republik Indonesia, Ir.

 Soekarno, di atas merupakan wacana yang 

menarik dan penting untuk disimak dan dipahami 

isinyaolehgenerasibangsaIndonesiayangsaatinimewarisi 

kemerdekaanitu. 

ApayangSaudarapikirkansetelahmembacapidatoproklamasi 

tersebut di atas?  Apa  sebenarnya hakikat makna

 proklamasi kemerdekaan  itu bagi

 bangsa Indonesia? Bagaimana  bangsa Indonesia 

merebut kemerdekaan yang telah lama dirampas oleh penjajah? 

Dasar pikiran dan semangat apakah sehingga bangsa Indonesia 

melawandanrela berkorbandemimeraihkemerdekaannya? 

Bagaimanakah kemerdekaan itu dipersiapkan? Setelah 

 Indonesia meredeka,   bagaimana  seharusnya  peran  

generasi  muda,  pelajar Indonesia, 

dalammemberikanmaknakemerdekaanitusesuaidengan 
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Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  tentu   

akan memberikankesadaran kepada Saudara  tentang makna  

proklamasi 

kemerdekaanbagibangsadannegara.Haliturelevan(sesuai)dengansi

tuasidankondisisaatini,yaknikitasedangmelaksanakanreformasidala

msegalaaspekkehidupanberbangsadanbernegaramenujucita-citany

a.Cita-citaituadalahnegarayangmerdeka,bersatu,berdaulat, 

adil,danmakmur! 
 
 
 

MaknaProklamasiKemerdekaan 
 

PadahariJum‘atLegitanggal17Agustus1945jam10.00pagi di 

bagianmukarumahjalanPegangsaanTimurnomor56diJakartadibaca

kan   sebuah  ―Proklamasi  Kemerdekaan

 BangsaIndonesia‖.Apabila kitamerenung dan mengingat 

kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan 17Agustus 1945, maka 

ditunjukkanlahkepadakitasuatuperistiwabersejarahitu.Sederhana,k

hidmat,danpenuhkebanggaan!Betapasulitsuasanasepertiitukitatem

ukanlagidalamkehidupankesehariankita.Suasanadimanaorang-ora

ngtidaklagimemikirkankepentinganpribadinya,bahkanancamanjiwa

yang akan ditanggungnya atas tindakan melawan penjajah.

 Dengan perlengkapan sederhana namun di dalam jiwa 

mereka dipenuhi semangat kemerdekaan menunjukkan 

 kepada  dunia dengan keberanian  dan

 kebanggaan, bahwa bangsa Indonesia siap 

memegangnasibditangannyasendiri.Bebasterlepasdaripenjajahanb

angsa asingsekarangjugadansampaikapanpun! 

MasihkahSaudaramerasaterpanggiluntukmengikuti upacara 

peringatan hariproklamasidengankesadarandanpemahamanmakna 

proklamasiyangsebenarnya?Setelahupacaraselesaiapakahterjadi 

perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku kalian yang 

mengarahkepada makna proklamasi tersebut? Apakah



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-7  

 hakikat makna 
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Berdasarkan  apa  yang  kita  baca   dari   pidato   

proklamasi 

Soekarnodiatasdanpidato-pidatobeliaupadakesempatanyanglain 

dapatlahdipahami hakikat  makna proklamasi kemerdekaan  

bagibangsa  dan negara Indonesia. Dengan proklamasi 

kemerdekaan,berarti kita sebagai bangsa Indonesia

 haruslah memahami,menghayati,  dan 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

maknaproklamasiitu. 

DengandiproklamirkanKemerdekaanBangsaIndonesiaberarti

bahwa Bangsa Indonesia telah menyatakan dengan secara 

formal,baik kepadadunia luar maupun kepada bangsa Indonesia 

sendiribahwamulaisaatituBangsaIndonesiatelahmerdeka. 

Merdeka berarti mulai saat itu Bangsa Indonesia

 telah mengambilsikap untukmenentukannasib 

bangsa  

dannasibtanahairnyadalamsegalabidang.Dalamhalkehidupankeneg

araan,berartiBangsa 

Indonesiaakanmenyusunnegarasendiri.DalamhalhukumberartiBan

gsaIndonesiaakanmenentukanhukumsendiriyaituhukum 

BangsaIndonesiasendiri.Demikianpuladarisegitatanegara,bahwa 

padasaatituberdiripulatatanegaradantatahukumnya. 

Apayangmenjadidasarhukumdaritatahukumbaruitu.Dasarhuk

um bagi lahirnya tata hukum baru itu adalah

 Proklamasi 

Kemerdekaanitusendiri.ProklamasiKemerdekaanmerupakan―norma 

pertama‖  dari  tata  hukum  Indonesia.   Sebagai  norma  

pertama, 

proklamasikemerdekaanjugadapatdikatakansebagainormadasar. 

Proklamasi  Kemerdekaan  memiliki  makna  bagi   

kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Makna penting 
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1. BeraniMengambil NasibBangsadanNegarakedalamTangan 
 

KitaSendiri 
 

Proklamasi kemerdekaan bukan sekedar  bebas lepas  dari 

cengkeraman penjajah. Lebih daripada itu, proklamasi bermakna 

kesiapanfisikdanmentalbangsauntukmenggenggamsemuaresikoat

asnasibbangsadannegarakedepan.Kemerdekaanadalahsebuahtant

angan dan ujian yang mahabesar. Kita begitu mudah 

berucapmerdeka,tetapibelumtentumampumempertahankankemerd

ekaanyang kita miliki. Kitajuga belum tentu mampu memanfaatkan 

kesempatan yang datang darikemerdekaan yang kita miliki 

itu.Bahkan,mungkinsekalikitasulitmemegangamanahyangdiletakka

ndi pundak kita setelah kitamenyatakankemerdekaan. Untuk 

itudibutuhkan keberanian sebagaibangsa yang merdeka. 

Keberanian mengambil resikoyangpalingberatsekalipun. 

Contohkasus yang gampang dipahamiadalah bagaimana kita 

mempersatukanbangsaIndonesiayangberbhinekasuku,ras,agama,b

ahasa,dan budaya. Hal itu akan menjadi tugas mahaberat 

bagibangsa Indonesia sejakproklamasi  sampai sekarang, 

bahkanakanmakin berat di hari-hari

 mendatang. Sampai-sampai

 seorangsejarawanbesarInggris,Toynbee,menyatakan―Indon

esiaismiracle.‖ 

Indonesiaadalahkeajaiban.Ajaibdengansemboyanbhinekatunggal 

ikayangdijunjungtinggi,telahmampubertahandalamberbagaiujianya

ng berat, untuk bersatusebagai bangsa yang bulat dan utuh, 

termasukmenghancurkantaktikpenjajahBelandayangmenerapkan 

politik devide et impera, yaitu pecahbelah dan kuasai. 

Dengankeberanianyangdimiliki,ternyatabangsaIndonesiamampume

ngusirpenjajahdanmempersatukanbangsadantanahairdalamnaung

anNegaraKesatuanRepublikIndonesia(NKRI). 

Sejak Sumpah  Pemuda  tanggal   28  Oktober  1928,  

dunia 
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yangmajemuk.Namundemikian,saatinikemampuanbersatudalam 

diribangsaIndonesiamendapattantangandanujianyangberatlagi.Gej

aladisintegrasibangsaterjadidibeberapatempat,sepertidiAceh,Maluk

u,danPapua.Akankahkitamampumemegangamanahparaleluhur kita 

untukmempersatukan bangsa dan negara ini sampai kapan pun 

juga? Cobalakukan dialog bersama teman-temanmusekelompok, 

apa saja yangdapat Saudara lakukan untuk 

tetapmenjagakeutuhanNKRI? 

Keberanian mengambil nasib bangsa  di tangan sendiri  

juga terkandung   maksud  bahwa  kita  sebagai  bangsa  

harus  mampu 

menyusundanmembangunmasadepanIndonesiayangjaya.Bangsay

ang besardenganwilayahyangbegituluasadalahtanggungjawabkita 

untukmenjaga dan membangunnya. Bangsa Indonesia 

harusbangkituntukmewujudkancita-citaluhurnya,yaitumerdeka,bers

atu, berdaulat,adil,danmakmur. 

BangsaIndonesiatelahmerdekasecarapolitik,tetapibisajadibel

ummerdekasepenuhnyadibidanglain,sepertidibidangekonomidante

knologi.DibidangekonomipotensisumberdayaalamIndonesia 

begitubesar,namunsumberdayamanusiabangsakitamasihrendah.A

kibatnya,bangsakitamasihbanyaktergantung dariteknologidan 

modalasinguntukmembangun.Indonesiamasihmerupakanbangsa 

pengutangterbesardidunia.Jadisecaraekonomiskitabelummampu 

memegangsepenuhnyanasibkitaditangankitasendiri.Bagaimanatant

angan di bidang-bidang lainnya, seperti sosial,

 budaya,pertahanan, dan keamanan?Coba dialogkan 

masalah ini denganteman-temansekelompokmu! 

 
 

2. PenuhPercayakepadaKekuatanSendiri 
 

Setiapbangsamemilikiduamacamkekuatan,yaitukekuatan 

komparatif dan kekuatan kompetitif.  Kekuatan  komparatif adalah 

kekuatan yang sudah dimiliki sebagai anugerah Tuhan
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Mahakuasa. Kemampuan komparatif setiap bangsa berbeda 

sesuaidengan kondisi alamiah bangsa itu. Indonesia memiliki 

kekuatan 

komparatifyangbegitubesar,baikyangadadidarat,dilaut,dandi 

udara
. 

 

Kekuatan  kompetitif  adalah  kemampuan  daya  saing  

yang dimiliki suatu bangsa. Daya saing itu sangat tergantung 

daripadakualitas  sumberdaya manusianya. Daya saing 

(kompetitif) 

bangsaIndonesiaterletakpadakemampuankitamenguasaiilmupenge

tahuandanteknologi(iptek),sebabberbekaliptekakanmampumengola

hdan 

memanfaatkankekayaanalamyangbegitubesar.Tanpakemampuanp

enguasaan iptekyangbaik bangsa Indonesia tidak akan 

mampumenciptakan nilai tambah (value eded) untuk

 mewujudkankesejahteraan  rakyat.  Nilaitambah  

itu  secara  sederhana  dapat dinyatakan sebagai 

produksinasional yang dapat dihasilkan oleh seluruh bangsa 

Indonesia. Misalnya,bila kita memiliki  teknologi 

pertanianyangbaikmakakitaakanmampumemproduksihasil-hasilper

tanianuntukmencukupikebutuhansandangdanpangandidalamnegeri

. 

PotensidankekuatanbangsaIndonesiasangatbesar.Sudah 

selayaknyakitapercayadirisebagaibangsayangberkekuatanbesar.Ol

ehkarenaitu,berbekalkemerdekaandankekuatanyangbesaritu,bangs

aIndonesiaharusselaluingatpesanseorangpahlawanbesar,Jenderal

Soedirman,berikutini: 

―Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan sebuah 

negarayang 

didirikandiatastimbunanreruntuhanribuankorbanjiwa,hartabendadar

irakyatdanbangsanya,tidakakandapatdilenyapkanolehmanusiasiap
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3. RelaBerjuangdenganPenuhIdealisme 
 

Marilah, kalian simak cuplikan pidato Sang Pahlawan 
 

Proklamator, Ir. Soekarno, presiden pertama RI, pada tanggal 17 
 

Agustus1950berikutini! 
 

―Dan sekarang, segenap bangsaku, bangkitlah

 terus, berjuanglah terus dalam negara kesatuan yang telah 

berdiri lagi sekarangini. Berjuanglah terus dan bekerjalah lebih giat, 

sebab segala-galanya memang masih harus kita kerjakan. Jangan 

adaseorang  pun  diantara  saudara-saudara  mengira,  bahwa  

denganberdirinya  kembaliNegara Kesatuan ini hari (maksudnya 

berdirikembali negarakesatuan, sebab sebelumnya Indonesia 

menjadinegaraserikat(RIS),pen.)segalahalmenjadibereshariinipula.

...Hanyadenganpengerahansegalatenagayangbersatu-paduitulah, 

pengerahan tenaga habis-habisan,pengerahan tenaga mati-matian, 

yang dipergunakan secara rasional untukpembangunan 

produksi,beserta dengan kegembiraan bekerja 

yangsegembira-gembiranya,maka dapatlah kita merintis jalan

 yang menuju kemakmuran 

rakyat..............................................................................................

......... 

............................................................................................................. 
 

Semangatproklamasiadalahsemangatrelaberjuang,berjuang 

mati-matiandenganpenuhidealismedandenganmengesampingkans

egala  kepentingan diri sendiri....karena kita ikhlas berjuang 

danberkorban...,karena kita tak segan mengucurkan keringat untuk 

membentukdanmembangun....‖(Moch.Said,1961:1543-1544). 

Menyimak  penggalan  dari  naskah  pidato   Bung  

Karno   – 

demikianbeliausukadipanggil–tersebutdiatas,makakitaperolehmutia

ra hikmah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa 

dannegara.Secarasingkatdapatdisimpulkanbahwabangsayangbesa

r hanyalahbangsa 
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kemerdekaan tanggal  17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan 

perjuanganrakyatIndonesiadenganpengorbananhartabenda,darahd

an jiwa,yang berabad-abad lamanya, merebut kemerdekaan 

daritanganpenjajah.Namundemikian,setelahkemerdekaanitumasiha

daperjuangan  panjang untuk mengisinya. Perjuangan panjang 

untukmenuju cita-citanasional kita, yakni masyarakat adil dan 

makmurberdasarkanPancasila. 

 
 

4. PersatuanyangBulatdanMutlak 
 

SekarangkitasimaklagipidatoBungKarnopadatanggal17 
 

Agustus1950di bagianyanglain. 
 

―Berjuanglah terus dalam Persatuan Nasional yang sebulat- 

bulatnya!Benarkitadalamtahunyanglaluitumengalamikesulitan- 

kesulitan;benarkitadalamtahunyanglaluitumengalamikesedihan- 

kesedihan seperti meninggalnya Wolter Monginsidi dan 

PanglimaBesar Soedirman yang moga-moga Tuhan

 memberkati arwah- 

arwahnya;benarkitadalamtahunyanglaluitumengalamikitaterlalu 

berpanas-panashatisatusamalain;tetapidariseluruhpertumbuhanse

perti yang saya lukiskan di atas tadi nyatalah dengan 

senyata-nyatanya, 

bahwakitaakanbenar-benarbersatukembali,karenakitakuat.Danseb

aliknya, kita Insya Allahakantetapkuat,karena  

kitadapatmenunjukkandapatbersatu.‗Dharmaevahatohanti‘,-bersatu

karenakuat,kuat karenabersatu, –itulahkalimat  yangsayatidak 

bosan-bosan mengulangnyasamarevolusikitaini.  

Sebab,memangitulahrahasianyakemenangan,itulahWahyuCakrani

ngratnyasesuatubangsayanginginmenjadibesardaninginmenjadijay

a.Makaitu bersatulah!..................................................... 

Semangat proklamasiadalah 

semangatpersatuan,persatuanyangbulat-mutlakdengantiadamenge

cualikansesuatugolongandanlapisan....‖(Moch.Said,1961:1543-154
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Hikmah apa yang kalian dapat petik dari membaca naskah 

pidato Bung Karno di atas? Tak lain dan tak bukan adalah 

modalpersatuan. Bangsa  yang berbhineka  ini

 membutuhkan modal persatuan untuk dapat 

membangun dan mewujudkan cita-citanya. 

Persatuannasionalyangbulatdanmutlak!Saatinibangsainidiujidenga

nperpecahandimana-mana.Artinya,persatuannasionalsedangmend

apat 

tantangandanujianberat.Mampukahbangsainibersatu-padumelakuk

anreformasidanmembangunsepertiketikabangsakitamemproklamas

ikan diri pada tahun 1945? Kalian yang

 akanmenjawabnya! 

Tanpa persatuan nasional yang bulat dan mutlak bangsa 

initidak 

akanadaartinyaapa-apa.Tanpapersatuanbangsainimudahhancurleb

urberkeping-keping.Sebab,setiappersoalanyangdihadapibangsa ini 

tidakmungkin dipecahkan dan diselesaikan hanya oleh 

suatukelompokataugolongan.Misalnyasaja,ambilsatukasussaja, 

yaknipermasalahankorupsi.Korupsiyangmelandabangsainisudahsa

ngatparahdanhampirmeruntuhkansegalasendipembangunan,meru

ntuhkan sendi keadilan, dan menghancurleburkan sendi 

perikemanusiaan.   Korupsi  telah  menyengsarakan  rakyat   

dengan 

penderitaanakibatkemiskinandankebodohan.Olehkerenaitu,satu-sa

tunya cara adalah bersatu padu bulat-mutlak, semua 

komponenbangsaharusikutterlibatdalampemberantasankorupsiitu. 

 
 

5. Semangat Keikhlasan, Pengorbanan, Pembangunan, dan 
 

SemangatPancasila 
 

Kita masih akan menelaah pidato Bung Karno, sebab  dari 

pidatonya kita dapat menggali makna dari kedalaman

 hikmah 
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―.... Saudara-saudara...hal‗kemakmuran‘dan 

‗keadilansosial‘inicita-citakitabukancita-citayangkecil.Manakalarevol

usiPerancis,misalnya,adalahrevolusiuntukmembukapintubuatkapita

lismedanimperialisme, maka revolusi kita

 adalah justru untuk

 menjauhikapitalismedanimperialisme.Tetapisepertisu

dahpuluhan,ratusankali saya katakan:Revolusi bukan sekedar 

 kejadian sehari 

bukansekedarsatuevenement;revolusiadalahsuatuproses,suatupro

sesdestruktif dankonstruktif  yang gegap-gempitanya  

kadang-kadangmemakanwaktupuluhantahun.Prosesdestruktifkitab

olehdikatakan sudah selesai, proseskonstruktif kita, sekarang baru 

mulai. Dan 

ketahuilah,proseskonstruktifinimemekanbanyakwaktudanbanyakpe

kerjaan. 

Ya, banyak pekerjaan! Banyak pemerasan tenaga dan 

pembantingan tulang! Banyak keringat! Adakah di dalam 

sejarahtercatatsuatubangsamenjadibangsayangbesardanmakmurz

onderbanyakmencucurkankeringat? 

Tempoharisayamembacatulisannyaseorangbangsaasingyan

g mengatakan bahwa ―mempelajari sejarah adalah tiada 

guna.‖―Historyisbunk‖,demikiankatanya.Tetapisayaberkata:justruda

rimenelaahsejarahitulahkitadapatmenemukanbeberapahukumpasti

yang menguasaikehidupan bangsa-bangsa. Salah satu 

daripadahukum-hukumituialahtidakadakebesarandankemakmurany

angjatuh begitu saja dari langit.Hanya bangsa yang mau 

bekerjalahmenjadibangsayangmakmur.Hukuminiberlakubuatsegala

zaman,buatsegalatempat,buatsegalawarnakulit,buatsegalaagamaa

tauideologi.Ideologiyangmengatakanbahwabisadatangkemakmura

nzonder (tanpa, pen) kerja adalah ideologi yang 

bohong!.................................................................. 
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Semangat  17 Agustus   1945 adalah semangat 

keikhlasan. Semangatpengorbanan.  Semangat  

persatuan,semangatPancasila. 

Semangatpembangunan,-membangunnegaradanmasyarakatdari 
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ketiadaan. Pada tanggal  17 Agustus 1945 itu kita sungguh tidak 

mempunyai apa-apa melainkan rancangan Undang-undang 

Dasar,laguIndonesiaRaya,BenderaMerahPutih,secarikkertasprokla

masi.Tetapipadawaktuituhidupdalamkalbukita,-hidupbetul-betulsuci

murnidalamkalbukitasemangatPancasila!Karenaitulahkitapadawakt

uituikhlas.Karenaitulahkitapadawaktuitubersatudantidakdengkimen

dengkisepertisekarang.Karenaitulahkitapadawaktuitusediaberkorba

n.‖(Moch.Said, 1961:1568-1570). 

Untaian naskah pidato Bung Karno tersebut di atas 

serasamasih baru kita dengarkan. Apa yang disampaikan dalam 

pidatotersebut 

ternyatamasihrelevan,masihsesuai,masihcocokdengankondisibang

sakitadihari-hariini.Bangsa kitahari-hariinidankedepan  

masihmembutuhkan  semangat  keikhlasan,  pengorbanan, 

pembangunan,dansemangatPancasila.Kondisipersoalanbangsadi 

tahun-tahun belakangan inibegitu banyak, terasa sesak berdesak- 

desakingindipecahkan.Tetapipersoalankemarinbelumdapatdiatasi, 

ternyatatelahmunculberpuluh-puluhpersoalanbaruyanglebihrumitda

n susah dipecahkan. Sebuah contohkasus adalah 

persoalankemiskinanyangtakhabis-habisnyamenderamasyarakatkit

a.Segalausahatelahdilakukantetapibelummembuahkanhasil,bahka

nakhir-akhirinimunculpersoalanpenyakitbusunglapardiberbagaidaer

ah. 

Akan bangsa ini berputus asa dan tenggelam dalam 

permasalahan?Tentutidak,sebabsebenarnyatiadamasalahyangtakd

apatdipecahkan.Permasalahannya,untukmemecahkanmasalahitudi

butuhkan semangat keikhlasan, pengorbanan, pembangunan, 

dansemangatPancasilayangakhir-akhirinimulaimeluntur. 

 
 

6. JiwaMerdekaNasional 
 

Jiwa merdeka  nasional  berarti tidak   mau  dihinggapi   

oleh penjajahan
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 sedikitpunjuga.Caranyaadalahdenganmemilikirasa 

percayadiridankemampuanberdirisendiridiataskekuatansendiri. 
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Jiwa yang merdeka tidak tergantung dari sesuatu di luar dirinya, 

tentunya kecuali tidak terhindarkan. Misalnya, kita membeli 

bajukarena tidak bisamembuatsendiri,tetapi tohkitamembeli 

denganuang sendiridari hasil jerih payah sendiri. Hal itu jelas bukan 

ketergantunganyangdimaksud. 

Sikaptergantungadalahtidakmampuberbuatsesuatukecuali 

atasbantuandankemauanorang lain.Jadidengandemikian, 

jiwamerdeka   nasional  adalah  jiwa  kemandirian  di  dalam  

kehidupannasional,tidaktergantungsemata-mata  

daribantuandankehendak 

pihakasing.Sebab,ketergantunganterhadapbangsaataunegaralainit

usecaralangsungatautidaklangsungmerupakanbentukpenjajahanter

hadapbangsakita. 

Jiwayangmerdekaadalahjiwa yangpunyakebebasanuntuk 

berekspresi, untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran dan 

kemauankita.Kebebasanberekspresimerupakanhakasasimanusiay

ang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan.Jiwayangmerdekaitulahsalahsatuhakikatdari

maknaproklamasikemerdekaan.Sebagaimana dikemukakan oleh 

Bung Karno pada 

pidatoperingatanhariproklamasitanggal17Agustus1951sebagaiberi

kutini. 

Kembalisayabertanya:apasebabmasihadaperbedaanbegitub

esar 

antaraharapandankenyataan,antaraidealitasdanrealitas....Ah,sauda

ra-saudara,mautidakmausayaingatkembalikepadawaktukitamasihb

arudidalamrevolusi(bacaperjuangan,pen.).Ah,padawaktuitutidakad

asesuatuhalyangkitarasakanterlalutinggi.Apayang tidak 

kitalaksanakan waktu itu? .... Suatu benteng raksasa 

kolonialyangtersusunmahakuattidaratuslimapuluhtahunlamanya, 

kitagugurkandalamtempobeberapahari.Suatutentarabesaryangsud
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ah dilucuti Jepang padatanggal18 Agustus, kita bangunkankembali

 dalam tempo beberapa minggu.

 Tantangan-tantanganmahabesaryangdatangnyakadang-k

adang...hendakmenerkamkita, 
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...kitaatasidalambeberapahari....Sebabpadawaktuitukitatidak 

menghitungdengantahun,tidakdenganbulan,tidakdenganpekan,teta

pidenganhari. 

Dansekarang?Dimana-manatampakkelesuan.Dimana-mana 

tampakketidakpuasan, tetapi tanpa pikiran positif. 

Dimana-manaseperti tidak ada idealisme lagi. Dimana-mana 

kepentingan sendiri menjadidewayangmelambai. 

....padamula-mularevolusi,bersemayamlahdidalamdadakitaji

waproklamasi17Agustus1945....Dapatkahkitakembalikepadajiwa 

proklamasiitu?Kembalikepadasari-intinyayangsejati,yaitupertamajiw

amerdekanasionalyaitutakmaudihinggapiolehpenjajahansedikit 

punjua,....‖(Moch. Said,1961:1597). 

 
 

7. SumberHukumNasionaldanInternasional 
 

Makna proklamasi kemerdekaan sebagai sumber

 hukum nasional daninternasionalinidikemukakan 

olehMr.Moh.Yamin,yang menyatakan bahwa 

proklamasiialahmahasumber  daripada 

sumberhukumnasionalyangmenjadidasardaripadaperaturannegara

dalamNegara  Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 

Hal inibermakna 

bahwasetelahproklamasikemerdekaansegalaperaturanproduk 

kolonial,yang dibuat oleh pemerintahan   penjajah, 

harusditinggalkan dan digantidengan peraturan baru yang dibuat 

olehpemerintahanIndonesia. 

Proklamasi  kemerdekaan  juga   merupakan  sumber   

hukum internasional, yaitu untuk menyatakan kepada rakyat dan 

seluruhdunia  bahwa  bangsa  Indonesia  mengambil  nasibnya  

ke  dalamtangannya sendiri. Nasib untuk

 menggenggam seluruh hak kemerdekaan  yang 

meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan 

kebahagiaanrakyat.Setelah 
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Indonesiamerdeka,makabangsadannegara 

laindiduniadapatmemberikanpengakuandanmenjadikanbangsadan

negaraIndonesiabagiandalampergaulanantarbangsa 
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dannegara,baiksecarabilateral(antaraduanegara)maupunsecara 

multilateral(internasional,seluruhnegaradidunia). 

Dengan penyebutan yang  lebih singkat, bahwa proklamasi 

kemerdekaanmelahirkankedaulatan(kekuasaantertinggi)bangsadan

negara,yaitu  

kedaulatankedalam(internal)untukmengaturrakyatdan 

pemerintahan sendiri,dankedaulatan 

keluar(eksternal)untukmenjalinhubungantimbal-balikdenganbangsa

dannegaralainnya. 

 
B.  SuasanaKebatinanUUD1945 

 
Siapakah yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 

1945?KapandibentukPanitiaPersiapanKemerdekaanIndonesia(PP

KI)itu?ApasajahasilsidangPPKIpadasaatitu?Sejakkapanperumusan 

konstitusiatau UUDdiIndonesia?Siapayangmempersiapkandan 

merumuskan naskah UUD?Bagaimana suasana sidang 

penetapankonstitusi atauUUDtanggal18Agustus1945? 

Untuk lebih mendalami masalah tersebut, simaklah  

uraianmateriberikutinidankerjakantugas-tugasyangada! 

 
 

1.SuasanaKebatinanPerumusanUUDProklamasi1945 
 

PanitiaPersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI)

 adalah suatu  badan yang  dibentuk oleh 

Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan Badan

 Penyelidik Usaha-usaha

 Persiapan KemerdekaanIndonesia(BPUPKI). 

PembentukanBPUPKItanggal29April1945berkaitandenganja

njiPemerintahBalaTentaraJepanguntukmemberikankemerdekaanke

pada Indonesiakelakdikemudinhari.Janjitersebutdimaksudkanagar

 bangsa Indonesia  bersedia membantu  tentara 

 Jepang menghadapisekutudalam perang dunia II. 

 BPUPKI dilantikpada 
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tanggal28Mei1945.Badaninitidaksekedarmelakukanpenyelidikan 

usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tapi bahkan

 samapai 
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mempersiapkandanmenyusunRancanganhukumdasar(Rancangan 
 

UUD) 
 

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua

 membahas Rancangan  UUD dengan membentuk 

Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang

 diketuai oleh Ir.Soekarno. Panitia ini 

kemudian  membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun 

RancanganUUDyangdiketuaiolehMr.Soepomo.HasilkerjaPanitiaKe

cilinilahyangkemudiandisetujiolehPanitiaHukumDasarsebagaiRanc

anganUUDpadatanggal16Juli1945.Rancanganhukumdasar(UUD)n

egaraIndonesiayangterdiridari3bagian. 

• RancanganIndonesiamerdeka. 
 

• PembukaanUUD/PiagamJakarta(16Juli1945). 
 

• UUDyangterdiridari42pasal. 
 

Setelah  selesai melaksanakan tugasnya, maka

 BPUPKI 

dibubarkanlaludibentukPPKIolehPemerintahBalaTentaraJepang.P

PKIbertugasmenyiapkansegalasesuatuyangberhubungandenganke

merdekaan Indonesia. Menurut rencana PPKI yang diketuai 

Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja 

mulaitanggal9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 

diharapkansudahdapatdisahkan.Rencanatersebuttidakberjalankare

naJepangmendekatikekalahandan akhirnya menyerah kepada 

sekutu padatanggal14Agustus1945. 

PPKIdalamsidangnyatanggal18Agustus1945menetapkandan 

mengesahkanUUDyangrancangannyaberasaldarihasilkerjaPanitia

HukumDasarBPUPKIdenganbeberapaperubahan. 

 
 

2. SuasanaKebatinanUUDProklamasi1945 
 

Berbicara dengan suasana kebatinan berarti kita ingin 

mengetahuisuasanakejiwaanatauperasaan-perasaanyangmeliputih

atiparapendirinegara.Parapendirinegarayangdimaksudkanialahpara
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dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Suasana kebatinan itu 

meliputiseluruhjiwadaripasal-pasalUUD1945,yangdapatdisebutseb

agaikonstitusipertama. 

UUD1945ataukonstitusi pertamaitujugadisebutdenganUUD 

ProklamasiatauKonstitusiProklamasi.Sebab,UUD1945dirumuskans

ebagai 

penjabaranlangsungdarinilai-nilaidancita-citaproklamasikemerdeka

an RepublikIndonesia,tanggal17Agustus1945.Sebagaipenjabaran 

nilai-nilaidan  cita-cita  proklamasi,  maka  UUD  

1945mengandung jiwa,semangat,dan makna hakiki dari 

proklamasikemerdekaansepertiyangtelahdiuraikandiatas. 

PembukaanUUD1945dapatdikatakan mengandungsuasana 

kebatinan UUD 1945. Suasana kebatinan itu dijelaskan oleh 

PenjelasanUUD1945Proklamasisebelumdiamandemen.Meskipun 

penjelasanitusaatinitelahdihapusdariUUD1945,tetapiadahalyang 

dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah apa yang 

disebutdengan ―pokok-pokokpikiran‖ PembukaanUUD 1945, 

yangtidaklainadalahsuasanakebatinanUUD1945itu.Suasanakebati

naniniharustetapdipahamiagarkitatidakmenyimpangdarijiwaUUD 

1945ketikamenjabarkandanmelaksanakannya
. 

 

PembukaanUUD1945memuatempatpokokpikiran.Pertama,p

okokpikirannegarapersatuan.Dalampokokpikiraninidijelaskan,bahw

a ―negara‖melindungisegenapbangsaIndonesiadan seluruhtumpah 

darahIndonesia. Dengan berdasar atas persatuan, negara 

berkehendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

 rakyat Indonesia. 

Dalam  Pembukaan  UUD  1945  diterima  aliran  

pengertian ―negara persatuan‖  yang melindungi dan meliputi 

segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham 

golongan dan mengatasi segala  pahamperorangan.  Negara, 

menurutpengertiasn pembukaan itu, menghendaki persatuan 
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Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh 

dilupakan. 

Kedua,  pokok pikiran keadilan sosial, dimana

 negara menghendaki terwujudnya keadilan sosial

 bagi  seluruh  rakyat Indonesia. 

Pokokpikiraninipadaprinsipnyamenghendakipemerataan 

kesejahteraan dan penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa 

terkecuali.Kesejahteraandankeadilansosialharusbisadinikmatiolehs

eluruhrakyat,tanpamembeda-bedakangolongan,kedaerahan, 

ataupunalirankepercayaanyangdianutnya. 

Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran 

yangketiga yangterkandungdalamPembukaanUUD 

1945ialahnegarayang berkedaulatan rakyat berdasarkan

 atas kerakyatan dan permusyawaratan 

perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam 

UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan 

berdasarataspermusyawaratanperwakilan.Memangaliraninisesuaid

engansifatmasyarakatIndonesia. 

Keempat, pokok pikiranKetuhanan YangMaha Esa 

menurutdasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Pokok  

pikiran  

inimengandungkonsekuensi,bahwaUUDbagiIndonesiamerdekahar

usmengandung isiyang mewajibkan Pemerintah dan 

Penyelenggara Negara lainnya, untukmemelihara budi pekerti 

kemanusiaan 

yangluhurdanmemegangteguhcita-citamoralrakyatyangluhur. 

Berdasarkanpokok-pokokpikiranatausuasanakebatinanUUD 
 

1945  itu maka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 

merupakan   rangkaian  yang  tak  terpisahkan  dengan  

Proklamasi Kemerdekaan   17  Agustus  1945.  Proklamasi  

adalah  pernyataan 
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Indonesiatelahmerdeka.SedangkanPembukaanUUD1945adalah 

pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Sebagai

 pernyataan 

kemerdekaanyangterperinci,makaPembukaanUUD1945memuat 
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cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan, pembentukan Negara 
 

KesatuanRepublikIndonesia,dandasarnegarayangdidirikan. 
 

Apabilakitaperhatikandariaspekhistoris,prosesperumusandan  

pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkandengan 

prosesperumusandanpengesahanPembukaanUUD1945.Olehkaren

a itu,Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakansatu

 kesatuan yang fundamental, mempunyai hubungan

 asasi.Meminjam istilah Prof.Notonagoro, maka Pembukaan 

merupakan―Staatsfundamentalnorm‖ atau pokok kaidah 

 negara

 yangfundamental.PembukaanUUD1945danPancasila,dirumu

skanuntukmenyongsonglahirnyanegaraIndonesia. 

Marilah kita simak cuplikan uraian Prof. Notonagoro 

dalamPidatoPengukuhanDoktorHonorisCausauntukIr.SoekarnodiU

GM,sebagai berikutini. 

―Asas-asasyangterdapatdidalamPembukaanUUD1945yang 

termuatdalam kalimat keempat, apabila disusun dalam hubungan 

kesatuandantingkatkedudukandariunsuryangsatuterhadapunsuryan

g   lain,  maka  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  

bertingkatsebagai berikut: 

a. 

PancasilamerupakanasaskerohanianNegara(filsafat,pendirian,d

anpandanganhidup); 

b. Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara 
 

(kenegaraan)berupabentukRepublikyangberkedaulatanrakyat; 
 

c. Kedua-duanyamenjadibasis bagipenyelenggaraankemerdekaan 

kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan 

pokokhukumpositiftermuatdalamsuatuUndang-UndangDasar; 

d. 

SelanjutnyadiatasUndang-UndangDasarsebagaibasisberdiriben

tuk  susunan pemerintahan dan seluruh peraturan 

hukumpositif,yangmencakup segenapbangsaIndonesia  dan 
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tumpahdarahIndonesiadalamkesatuanpertalianhidupbersama, 

kekeluargaan,dangotong-royong; 
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e. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa 

Indonesiadenganbernegaraitu,ialahsingkatnyakebahagiaannasi

onal(bagisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah) dan 

internasional,baikrohanimaupunjasmani.‖ 

Dari rangkaian proses penyusunan dasar negara dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nyata dan 

jelasbahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 

dapatdilepaskandaridasarnegarayangdipersiapkandanPembukaan

UUD 

1945  sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Oleh karena 

itu, 

PembukaanUUD1945bersifatmelekatdenganNKRIyangdilahirkan.K

arena itu,sehubungandenganadanyaketentuanPasal37ayat(5)UUD 

1945,makaPembukaanUUD1945jugatidakdapatdiubah. 

 
 

C.HubunganAntaraProklamasiKemerdekaanDanUUD1945 
 

1. SekitarProklamasiKemerdekaan 
 

Menjelangkekalahannya dalamperangAsiaPasifik,Jepang 

mengumumkanjanjiIndonesia merdeka kelakkemudian 

hariketikaperang telah usai.Janjiinidibuktikandengan 

mengumumkan  akan dibentuknya 

BadanPenyelidikUsaha-usahaKemerdekaanIndonesia(BPUPKI)  

yangdalam  bahasa  Jepang  disebut  Dokuritsu  

JunbiChoosakai)padatanggal1Maret1945.Badaninikemudianterben

tukpadatanggal29April1945,namunbarudilantikpadatanggal28Mei 

1945danbarubekerjaseharikemudian. 
 

Dengan terbentuknya BPUPKI itu, bangsa Indonesia 

dapatsecara  sahmempersiapkan kemerdekaannya. Badan ini 

melakukantugasnyapertamapadatanggal29Mei1945denganbersida

nguntukmendengarkanpidatoMr.Moh.Yaminyangmengutarakanlima

asas 

dasaruntukNegaraIndonesiaMerdeka,yakniperikebangsaan,perike
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kesejahteraanrakyat. 
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Setelahberpidato beliaumenyerahkanusultertulismengenai 

RancanganUUDRI.DidalamPembukaandaripadaRancanganUUDitu 

tercantumrumusanlimaasasdasarnegarayangberbeda,yaitusebagai 

berikut. 

a).KetuhananYangMahaEsa. 
 

b).KebangsaanPersatuanIndonesia. 
 

c).RasaKemanusiaanyangadildanberadab. 
 

d).Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan  dalam 

permusyawaratanperwakilan. 

e).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 
 

Selanjutnya pada sidang tanggal 1 Juni 1945

 BPUPKI mendengarkan pidato  Ir. Soekarno. 

Pada  pidatonya Ir. Soekarno mengemukakan lima dasar

 Indonesia merdeka yang  disebut 

―Pancasila‖,yangrumusannyasebagaiberikut. 

1).KebangsaanIndonesia. 
 

2).Internasionalisme,atauperikemanusiaan. 
 

3).Mufakat,ataudemokrasi. 
 

4).Kesejahteraansosial. 
 

5).Ketuhananyangberkebudayaan. 

Secarasingkat,kemudianpadatanggal22Juni1945sembilantok

oh anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas 
 

pidatodanusul-usulmengenaiasasdasar 

negara yang  telah  dikemukakan 

 pada sidang-sidang 

BadanPenyelidik.Hasilnya tersusunlah

  Piagam  Jakarta,  yang 

kemudian diterima bulat  dalam

 sidang berikutnya,  tanggal 14 

Juli 1945. Piagam Jakarta  ini berisi

 tentang Rancangan 

Pernyataan Indonesia Merdeka dan 

 

9AnggotaPanitiaKecil 
 

1.  Ir.Soekarno 

2.  Drs.Moh.Hatta 

3.  Mr.A.A.Maramis 

4.  AbikoesnoTjokrosoejoso 

5.  AbdoelkaharMuzakkir 

6.  HajiAgusSalim 

7.  Mr.AchmadSoebardjo 

8.  KH.WachidHasjim 

9.  Mr.Moh.Yamin 
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RancanganUUD,yangdidalamnyajugamemuatasasdasarnegara. 

Rumusannyasebagaiberikut. 
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1).Ketuhanan,dengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemeluk- 

pemeluknya. 

2).Kemanusiaanyangadildanberadab. 
 

3).PersatuanIndonesia. 
 

4).Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  

dalam permusyawaratanperwakilan. 

5).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 
 

Pada tanggal  9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. 

Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 

orangtermasukketuadanwakil.Panitiainisangatpentingfungsinya,apa

lagisetelahproklamasikeanggotaannyadisempurnakan,sehinggabuk

anlagimerupakanbadanbuatanJepanguntukmenerimahadiahkemer

dekaandariJepang.SetelahJepangtaklukkepadaSekutudan 

kemudian diucapkanProklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  

17 

Agustus1945baganinikemudianmemilikisifatnasionalIndonesia. 
 

Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang 

kepadaSekutu, para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta secepatnya

 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa 

melalui rapat PPKI. Menurut kaum 

pemuda,PPKIadalahbuatanJepang.KalauproklamasidilakukanolehI

r.SoekarnodanDrs.Moh.HattaselakuketuadanwakilketuaPPKI,berart

inegara Indonesia nanti buatan atau bantuan Jepang, 

besarkemungkinannantiakanditumpasataudiserangkembaliolehsek

utu. Oleh karenanya,prokalamasi harus diucapkan atas nama 

bangsa Indonesia saja. Namundemikian, golongan tua tidak 

sependapat 

apabilaProklamasiKemerdekaandilakukantanpadipersiapkansecar

a 

matang.Perbedaanpendapatantaragolongantuadangolonganmuda 

yangdimotoriolehSoekarni,ChaerulSaleh,AdamMalik,danlain-lainm



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-29  

encapaipuncaknya. 

Demikianlah,menjelangpagiharitanggal16Agustus1945,Ir. 

SoekarnodanDrs.Moh.Hatta―diculik‖olehparapemudadandibawa 
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ke Rengasdengklok. Kedua tokoh ini baru dibebaskan, ketika 

Mr.Ahmad Soebardjo menjemput ke

 Rengasdengklok sehubungan 

denganadanyarapatPPKIuntukpersiapankemerdekaan.Kelompokp

emuda  memberikan  izin  dengan  jaminan  kemerdekaan  

segera diproklamasikan. 

Pada tanggal 16 Agustus malam hari sampai pagi, 

diselenggarakan rapat anggota PPKI di rumah Laksmana 

Maeda,dengan agenda utama ialah pembuatan  Teks

 Proklamasi 

Kemerdekaan.Setelahrapat,teksProklamasiyangkonsepnyadibuatol

ehIr.Soekarno,Drs.Moh.HattadanMr.AhmadSubardjokemudiandiper

baikidenganbeberapaperubahan. 

Padatanggal17Agustus1945jam10.00dijalanPegangsaanTim

ur No. 56. Ir. Soekarno didampingi  Drs.  Moh. 

 Hatta memproklamasikan  Kemerdekaan

 Indonesia atas nama bangsa Indonesia. 

Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa

 Indonesia, 

berartibahwabangsaIndonesiatelahmenyatakansecaraformal,baikk

epada  dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu 

sendiri,bahwamulaisaat itubangsaIndonesiatelahmerdeka. 

Proklamasimerupakantindakanpertama,ketentuan 

pertama,norma pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum 

Indonesia.Proklamasiadapalingpertamadaripadaaturan-aturanhuku

mlainnya 

yangakanmenjadipangkalberlakunyaaturantersebut.Dasarhukum 

proklamasitidakdapatdicari.Kekuatanberlakunyatergantungpadakek

uatan dan semangatbangsaIndonesia. Proklamasi 

melahirkannegaraIndonesia. 

Menurut Muhamad Yamin, proklamasi kemerdekaan adalah 
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sumberdarisegalasumberhukumyangmenjadidasarketertibanbaru 

di Indonesia. Proklamasi  merupakan tingkatan penutup  

perjuangan kemerdekaan yang hampir 400 tahun

 bergolak di Indonesia. 



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-32  
 
 
 
 
 
 

Proklamasi adalah permulaan zaman pembelaan negara merdeka 
 

RepublikIndonesia
. 

 
 

2. HubunganantaraProklamasiKemerdekaandanUUD1945 
 

Setelahmempelajarisejarahsekitarproklamasikemerdekaan, 

tahukahkalian hubungan antara proklamasi kemerdekaan 

denganUUD 1945? Apa langkah utama yang dilakukan bangsa 

Indonesiasetelah proklamasi? Mengapa

 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik   Indonesia  dikenal  dengan  UUD  Proklamasi?  

Apa  arti 

pentingnyaUUDbaginegarayangmerdeka?Untukitusimaklahuraian

materiberikutinidankerjakantugas-tugasyangada! 

Seharisetelahproklamasi,PPKIdalamsidangnyapadatanggal 
 

18AgustusmenetapkandanmengesahkanUUD1945.Naskahatautek

s resmi UUD Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya 

dimuatdalamBeritaRepublikIndonesiaNo.7tahunII(1946). 

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tersebut terdiriatas: 

a. Pembukaan (4alenia); 
 

b. BatangTubuh(16Bab,37pasal,4pasalaturanperalihan,dan2ayat 

aturantambahan);dan 

c. Penjelasan(UmumdanPasaldemipasal). 
 

Setiap negara, bagaimana pun sederhana 

 tingkat pertumbuhannya senantiasa

 memiliki UUD (konstitusi)

 sebagai 

perangkatkaidahyangmengaturorganisasinegara.Jaditiapnegarame

stimemilikikonstitusi.Tidakadadantidakpernahadanegaratanpakonst

itusi. 

Konstitusi itu mencakup keseluruhan peraturan, baik 
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yangtertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara 

mengikatbagaimana suatu pemerintahan

 negara diselenggarakan dalam masyarakat. 
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Pada masa sekarang istilah konstitusi dan UUD

 sering disamakan, 

karenadalampraktekketatanegaraandiberbagainegara 

menganggapbahwakonstitusiatauUUDitudibuatsebagaipeganganun

tukmenyelenggarakannegara. 

DengandemikianUUDmerupakansalahsatu bagiandarikonstitusi. 

KonstitusiatauUUDpadaumumnyamempunyaifungsiuntuk 

menjamin hak-hak anggota warga negara dari tindakan 

sewenang-wenangpenguasanya: 

a. Untuk dijadikan landasan struktural

 penyelenggaraan 

pemerintahanmenurutsuatusistenketatanegaraanyangpasti. 

Samahalnyadenganproklamasi,PembukaanUndang-Undang

Dasar 1945jugamerupakanpernyataankemerdekaan.AleniaIdan 

aleniaIIPembukaanUUD1945berisilatarbelakangbangsaIndonesiam

enyatakan 

kemerdekaan.AleniaIIIberisipernyataankemerdekaanbangsa 

Indonesia.Sedangkan alenia IV Pembukaan  UUD 1945memuat 

hal-hal  yangakandilakukan   setelah bangsa 

Indonesiamenyatakanmerdeka. 

Batang tubuh UUD 1945 merupakan salah satu hal  untuk 

mewujudkantujuannegara,disampingasaspoltiknegara(Republik),da

ndasarnegara(Pancasila).DengankatalainBatangtubuhUUD 

1945merupakanpelaksanaanataupenjabarandariPembukaanUUD 
 

1945. 
 

b. Untukdijadikansumberhukum 
 

c. Untukdijadikanhukumyangtertinggi 
 

 
 

D. Pancasilasebagaidasarnegaradanideologinegara 
 

SidangPPKItanggal18Agustus1945mengesahkanUUD1945 

sebagai UUD yang sah merupakan landasan konstitusional negara 

Republik  Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 
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ditegaskan  bahwa  pembentukan  pemerintahan  negara  

Indonesia dilandasioleh Pancasila. Selanjutnya Dekrit Presiden 5 

Juli 1959 
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menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti Pancasila 

ditetapkansebagaidasarnegaradanideologinegara. 

Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi 

Presidennomor12Tahun1968yangmenegaskantentangrumusanPan

casilayang benardan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai 

dasarnegaradanideologinegara.DitegaskanpuladidalamKetetapan

MPRNo.XVIII/MPR/1998tentangpencabutanKetetapanMPRRINom

orII/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan

 dan Pengamalan 

PancasiladanpenetapantentangPenegasanPancasilasebagaidasar

Negara dinyatakanbahwa  

PancasilasebagaimanadimaksuddalamPembukaan 

UUD1945adalahDasarNegaradariNegaraKesatuanRepublik  

Indonesiaharus  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam 

kehidupanbernegara.Catatandaririsalah/penjelasanyangmerupaka

nbagian tak terpisahkan dariketetapantersebut menyatakan 

bahwadasar negara yang dimaksuddalam ketetapan  ini di 

dalamnya 

mengandungmaknasebagaiideologinasionalsebagaicita-citadantuju

annasional. 

Ketentuan-ketentuandiatasdapatdirujuksebagaidasarhukumb

ahwa pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan 

ideologinegara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai 

dasarfilosofis untukmenata dan mengatur penyelenggaraan negara. 

Hal tersebut  dapatdijabarkan  bahwa  sebagai  dasar  negara  

berarti Pancasila dijadikansebagai dasar dalam penyelenggaraan 

negara, sebagaidasar dalampengaturan dan sistem  pemerintahan 

negara, serta merupakan sumberhukum dalam kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara.SemenatarsebagaiideologinasionaldariNegaraKesatuan 

RepublikIndonesiaPancasilamemilikifungsisebagaitujuanataucita-ci
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tadaribangsaIndonesiasertasebagaisaranapemersatubangsa. 
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Nilai-nilaiPancasilasebagaidasarnegara 
 

Pancasilasebagaiideologiataupandanganhidupberisikonsepd

asarmengenaikehidupanyangdicita-citakanolehbangsaIndonesia.Di  

dalamnyaberisi  atau  mengandung  konsep  dasar  

mengenaikehidupan yangdicita-citakan bangsa Indonesia dan 

terkandungpikiran serta gagasanyang mendasar mengenai 

kehidupan yang dianggapbaik, sesuaidengannilaiyang 

dimiliki.Nilai-nilaitersebuttelah dimurnikan/dipadatkan dalamlima 

sila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian sebagai 

ideologiatau pandangan hidupPancasila merupakan kristalisasi dari 

nilai-nilaiyangdimiliki 

danbersumberdarikehidupanbangsaIndonesia. 

Nilai-nilaidasardalamPancasilatersebutmerupakannilai-nilaiy

ang 

fundamentalbagibangsadannegara.Nilai-nilaidasartersebutadalah: 

1.KetuhananYangMahaEsa 
 

NilaiKetuhananYangMahaEsamengandungartikeyakinandan

pengakuanyangdiekspresikandalambentukperbuatanterhadapZat 

yangMaha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna 

sebagaipenyebabpertama(KausaPrima).EkspresidarinilaiKetuhana

nYang Maha  Esa,  menuntutmanusia  Indonesia  untuk  

bersikap  hidup, 

berpandanganhidup―taat‖dan―taklim―kepadaTuhandengandimbing 

olehajaran-ajaranNya.Taatmengandungmaknasetia,menurutapa, 

yangdiperintahkandanhormat/cintakepadaTuhan.Sedangkantaklim 

mengandungmaknamemuliakanTuhanmemandangTuhanteragung, 

memandangTuhantertinggi,memandangTuhanterluhur. 

Nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memebrikan  

kebebasan kepadapemeluk  agama  sesuai  dengan  

keyakinannya,  tak  

adapaksaandanantarpemelukagamayangberbedaharussalinghorm

at-menghormatidanbekerjasama. 



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-30  
 
 
 
 
 
 

2.NilaiKemanusiaanyangadildanberadab 
 

NilaiKemanusiaanyang adildan beradabmengandungmakna: 

kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

moraldalam 

hidupbersamaatasdasartuntutanmutlakhatinuranidengan 

memperlakukansesuatuhalsebagaimanamestinya. 

Yang perlu  diperhatikan  dan  merupakan  dasar  

hubungan 

sesamaumatmanusiadalammewujudkannilaikemanusiaanyangadild

an 

beradabadalah,pengakuanhakasasimanusia.Manusiaharusdiakuid

andiperlakukansesuaidenganharkatdanmartabatnyasesuaidengan

mahlukTuhanYang 

MahaEsayangsamaderajatnya,yangsamahakdankewajibanasasiny

a.Untukituperludikembangkanjuga sikap saling mencintaisesama 

manusia, sikap tenggang rasa atautepaslira. 

 
 

3.NilaiPersatuanIndonesia 
 

Nilai   Persatuan  Indonesia  mengandung arti  usaha 

kearah 

bersatudalamkebulatanrakyatuntukmembinanasionalismedalamne

gara  Indonesia.  Nilai  persatuan  Indonesia  yang  demikian  

inimerupakan suatuproses untuk menuju terwujudnya 

nasionalisme.Denganmodaldasarnilaipersatuan,semuawarganegar

aIndonesia 

baikyangaslimaupunketuruanasingdandarimacam-macamsukuban

gsa dapat menjalinkerjasama yang erat dal;am wujud 

gotongroyong,kebersamaan. 

Nilaipersatuanterkandungadanyaperbedaan-perbedaanyang 

biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik 

ituperbedaan 

bahasa,kebudayaan,adat-istiadat,agama,maupunsuku. 
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Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk 

berselisih,tetapi justru menjadi daya tarik ke arah

 kerjasama, kearah resultante/sintesa yang 

 lebih harmonis.  Hal ini sesuai dengan 

semboyan―BhinekaTunggalIka‖. 
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4.  NilaiKerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam 

permusyawaratan/perwakilan 

Nilaisilakeempatmengandungmakna:suatu 

pemerintahanrakyatdengancaramelaluibadan-badantertentuyangda

lamuntukmufakat,ataskebenarandariTuhan,selarasdenganakalseh

at,serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa 

kemanusiaan demi tercapainyakebaikanhidupbersama. 

Didalampengambilankeputusanlewatmusyawarah/mufakatini

yang 

menjadiprioritasutamaadalah:―kualitas‖itusendiri,yaituisi,bobotdariu

kuranyangdihasilkan.Meskipunusulanitudarigolonganmayoritas,teta

pijika isidan bobotdari usulanitu tidak berkualitasmaka tidak 

bisaditerima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas 

namun isi danbobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima.

 Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh

 sistem―Demokrasi Pancasila‖,yaitu demokrasi yang 

dipimipin oleh hikmatkebijaksanaan dalam 

 permusyawaratan/perwakilan. Karena titikberatnya 

musyawarahmufakat untuk kepentingan bersama, makademokrasi 

pancasilafahamnyaadalahkekeluargaan,kebersamaan. 

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi

 pancasila mengandungmuatan 

prinsipdasarmekanismedemokrasi,diantarnyaialah:(1)Berpahamne

garahukum;(2)Berpahamkonstitusionalisme; (3)

 Supermasi  ditangan MPR; (4) pemerintahan

 yangbertanggungjawab;(5)Pemerintahberdasarkanperwakila

n;(6)Sistem 

pemerintahanbersifatpresidensial;(7)Tidakmengenalmayoritasdan

minoritas. 

 
 

5.NilaiKeadilanSosialBagiSeluruhRakyatIndonesia 
 

Maknayangterkandungdidalamsilakelimainiadalahsebagai 
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berikut:Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah 

batiniah,yangsetiapwarganegaramendapatkansegalasesuatuyangt

elah menjadihaknyasesuai  denganesensiadildanberadab.Sila 
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keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

 wujud pelaksanannya adalah bahwa setiap warga harus 

mengembangkansikap  adil terhadap sesama, menjaga 

keseimbangan, keserasian,keselarasan antara hak dan kewajiban 

serta menghormati hak-hak oranglain. 

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif 

(keadilanantarWNIdenganWNI):keadilanlegal/taat(taatatauloyal 

terhadapnegara);dankeadilandistributif(keadilanmembagisebagai 

kewajibannegarakepadaWNI).Semuakeadilaniniperludiwujudkandal

amkehidupanbermasyarakatberbangsadanbernegara. 

Perlu juga dipupuk sikap solider, bekerja sama

 dengan 

sesamanya,membukadiribagikepentinganbersamamerupakansifat-

sifat perilakudalamkeadilansosialyangharusdijunjungtinggi. 

 
 
 
 

E.Latihan 
 

TugasDialogKewargaan 
 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beruntung. 

Sumberdaya 

alam(SDA)Indonesiasangatlahberlimpah.SDAyangberlimpahmeru

pakanpotensidanmodalbangsauntukmewujudkancita-citanya.Laku

kandialogkritisbersamateman-temanmu! 

Apakah  kita  sudah   percaya  diri   atas  kekuatan  

komparatif  dan kompetitif bangsa untuk menghadapi

 masa depan mengisi kemerdekaan? 

Apasajakahusahayangseharusnyadilakukanuntuk 

membangunbangsaatasdasarkekuatankitasendiri?Carilahdatadan 

informasidaribukudanmediacetaklainnyasebagaireferensi(sumber),

kemudianisilahtabelberikutini! 
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No Potensi 
Bangsa 

Jenisdan 
Bentuknya 

Pemanfaata
n 

Saatini 

Usaha 
Pengembangan 

yangSeharusny

a 1 SDA    

2 SDM    
 

 
 
 

Simpulan 

Bangsa 

Indonesia 

sepantas 

percaya 

diri(optimis) 

Alasan/argumentasi: 

BangsaIndonesi

a senapasnya 

pesimis 

Alasan/argumentasi: 

 
 
 

F.Rangkuman 
 

Merdeka berarti mulai saat itu Bangsa Indonesia telah 

mengambilsikap untuk  menentukannasib bangsa  

dannasibtanahairnyadalamsegalabidang.Dalamhalkehidupankeneg

araan,berartiBangsa 

Indonesiaakanmenyusunnegarasendiri.DalamhalhukumberartiBan

gsaIndonesiaakanmenentukanhukumsendiriyaituhukum 

BangsaIndonesiasendiri.Demikianpuladarisegitatanegara,bahwa 

padasaatituberdiripulatatanegaradantatahukumnya. 

Apayangmenjadidasarhukumdaritatahukumbaruitu.Dasarhuk

um bagi lahirnya tata hukum baru itu adalah

 Proklamasi 

Kemerdekaanitusendiri.ProklamasiKemerdekaanmerupakan―norma 

pertama‖   dari  tata  hukum  Indonesia.   Sebagai  norma  

pertama, 

proklamasikemerdekaanjugadapatdikatakansebagainormadasar. 

SidangPPKItanggal18Agustus1945mengesahkanUUD1945 

sebagai UUD yang sah merupakan landasan konstitusional negara 

Republik  Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 

ditegaskan  bahwa  pembentukan  pemerintahan  negara  

Indonesia dilandasi  oleh Pancasila. Selanjutnya Dekrit Presiden 5 

Juli 1959 menegaskan  berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti 
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Pancasila ditetapkansebagaidasarnegaradanideologinegara. 
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Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi 

Presidennomor12Tahun1968yangmenegaskantentangrumusanPan

casilayang benardan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai 

dasarnegaradanideologinegara.DitegaskanpuladidalamKetetapan

MPRNo.XVIII/MPR/1998tentangpencabutanKetetapanMPRRINom

orII/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan

 dan Pengamalan 

PancasiladanpenetapantentangPenegasanPancasilasebagaidasar

Negara dinyatakanbahwa  

PancasilasebagaimanadimaksuddalamPembukaan 

UUD1945adalahDasarNegaradariNegaraKesatuanRepublik  

Indonesiaharus  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam 

kehidupanbernegara.Catatandaririsalah/penjelasanyangmerupaka

nbagian tak terpisahkan dariketetapantersebut menyatakan 

bahwadasar negara yang dimaksuddalam ketetapan  ini di 

dalamnya 

mengandungmaknasebagaiideologinasionalsebagaicita-citadantuju

annasional. 

Ketentuan-ketentuandiatasdapatdirujuksebagaidasarhukumb

ahwa pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan 

ideologinegara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai 

dasarfilosofis untukmenata dan mengatur penyelenggaraan negara. 

Hal tersebut  dapatdijabarkan  bahwa  sebagai  dasar  negara  

berarti Pancasila dijadikansebagai dasar dalam penyelenggaraan 

negara, sebagaidasar dalampengaturan dan sistem  pemerintahan 

negara, serta merupakan sumberhukum dalam kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara.SemenatarsebagaiideologinasionaldariNegaraKesatuan 

RepublikIndonesiaPancasilamemilikifungsisebagaitujuanataucita-ci

tadaribangsaIndonesiasertasebagaisaranapemersatubangsa. 

Pancasilasebagaiideologiataupandanganhidupberisikonsepd
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asarmengenaikehidupanyangdicita-citakanolehbangsaIndonesia.Di  

dalamnyaberisi  atau  mengandung  konsep  dasar  

mengenaikehidupan yangdicita-citakan bangsa Indonesia dan 

terkandungpikiran serta gagasanyang mendasar mengenai 

kehidupan yang 
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dianggap baik, sesuaidengannilaiyang 

dimiliki.Nilai-nilaitersebuttelah dimurnikan/dipadatkan dalam lima 

sila sebagai dasar filosofisnegara.Dengan demikian sebagai 

ideologi atau pandangan hidupPancasila  merupakan kristalisasi 

dari nilai-nilai yang dimiliki 

danbersumberdarikehidupanbangsaIndonesia. 

Nilai-nilaidasardalamPancasilatersebutmerupakannilai-nilaiy

ang  

fundamentalbagibangsadannegara.Nilai-nilaidasartersebutadalahb

erikutini. 

NilaiKetuhananYangMahaEsamengandungartikeyakinandan

pengakuanyangdiekspresikandalambentukperbuatanterhadapZat 

yangMaha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna 

sebagaipenyebabpertama(KausaPrima).EkspresidarinilaiKetuhana

nYang Maha  Esa,  menuntutmanusia  Indonesia  untuk  

bersikap  hidup, 

berpandanganhidup―taat‖dan―taklim―kepadaTuhandengandimbing 

olehajaran-ajaranNya.Taatmengandungmaknasetia,menurutapa, 

yangdiperintahkandanhormat/cintakepadaTuhan.Sedangkantaklim 

mengandungmaknamemuliakanTuhanmemandangTuhanteragung, 

memandangTuhantertinggi,memandangTuhanterluhur. 

Nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memebrikan  

kebebasan kepadapemeluk  agama  sesuai  dengan  

keyakinannya,  tak  

adapaksaandanantarpemelukagamayangberbedaharussalinghorm

at-menghormatidanbekerjasama. 

NilaiKemanusiaanyangadildan beradabmengandungmakna: 

kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

moraldalam 

hidupbersamaatasdasartuntutanmutlakhatinuranidengan 

memperlakukansesuatuhalsebagaimanamestinya. 
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Yang perlu  diperhatikan  dan  merupakan  dasar  

hubungan 

sesamaumatmanusiadalammewujudkannilaikemanusiaanyangadild

an 

beradabadalah,pengakuanhakasasimanusia.Manusiaharusdiakuid

andiperlakukansesuaidenganharkatdanmartabatnyasesuaidengan

mahlukTuhanYang MahaEsayangsamaderajatnya,yang 
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samahakdankewajibanasasinya.Untukituperludikembangkanjugasi

kap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa 

atautepaslira. 

Nilai   Persatuan  Indonesia  mengandung arti  usaha 

kearah 

bersatudalamkebulatanrakyatuntukmembinanasionalismedalamne

gara  Indonesia.  Nilai  persatuan  Indonesia  yang  demikian  

inimerupakan suatuproses untuk menuju terwujudnya 

nasionalisme.Denganmodaldasarnilaipersatuan,semuawarganegar

aIndonesia 

baikyangaslimaupunketuruanasingdandarimacam-macamsukuban

gsa dapat menjalinkerjasama yang erat dal;am wujud 

gotongroyong,kebersamaan. 

Nilaipersatuanterkandungadanyaperbedaan-perbedaanyang 

biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik 

ituperbedaan 

bahasa,kebudayaan,adat-istiadat,agama,maupunsuku. 

Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk 

berselisih,tetapi justru menjadi daya tarik ke arah

 kerjasama, kearah resultante/sintesa yang 

 lebih harmonis.  Hal ini sesuai dengan 

semboyan―BhinekaTunggalIka‖. 

Nilai  silakeempatmengandungmakna:suatu 

pemerintahanrakyat 

dengancaramelaluibadan-badantertentuyangdalamuntukmufakat,at

askebenarandariTuhan,selarasdenganakalsehat,sertamempertimb

angkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi 

tercapainyakebaikanhidupbersama. 

Didalampengambilankeputusanlewatmusyawarah/mufakat 

iniyang 

menjadiprioritasutamaadalah:―kualitas‖itusendiri,yaituisi,bobotdariu
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kuranyangdihasilkan.Meskipunusulanitudarigolonganmayoritas,teta

pijika isidan bobotdariusulan itu tidak berkualitasmaka tidak 

bisaditerima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas 

namun isi danbobot usulan itu berkualitas maka bisaditerima.

 Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh

 sistem ―Demokrasi Pancasila‖, yaitu demokrasi yang 

dipimipin oleh hikmat 
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kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik 

beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka 

demokrasi pancasilafahamnyaadalahkekeluargaan,kebersamaan. 

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi

 pancasila mengandungmuatan 

prinsipdasarmekanismedemokrasi,diantarnyaialah:(1)Berpahamne

garahukum;(2)Berpahamkonstitusionalisme; (3)

 Supermasi  ditangan MPR; (4) pemerintahan

 yangbertanggungjawab;(5)Pemerintahberdasarkanperwakila

n;(6)Sistem 

pemerintahanbersifatpresidensial;(7)Tidakmengenalmayoritasdan

minoritas. 

Maknayangterkandungdidalamsilakelimainiadalahsebagai 

berikut:Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah 

batiniah,yangsetiapwarganegaramendapatkansegalasesuatuyangt

elah menjadihaknyasesuai  

denganesensiadildanberadab.Silakeadilan sosial bagi

 seluruh rakyat Indonesia dalam

 wujudpelaksanannya adalahbahwa setiap warga harus 

mengembangkan sikap adil terhadap sesama,menjaga 

keseimbangan, keserasian,keselarasan antara hak 

dankewajibanserta menghormati hak-hak oranglain. 

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif 

(keadilanantarWNIdenganWNI):keadilanlegal/taat(taatatauloyal 

terhadapnegara);dankeadilandistributif(keadilanmembagisebagai 

kewajibannegarakepadaWNI).Semuakeadilaniniperludiwujudkandal

amkehidupanbermasyarakatberbangsadanbernegara. 

Perlu juga dipupuk sikap solider, bekerja sama

 dengan 

sesamanya,membukadiribagikepentinganbersamamerupakansifat-

sifatperilakudalamkeadilansosialyangharusdijunjungtinggi. 
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G.TesFormatif 
 

PilihanGanda 
 

Berikanlahtandasilang(X)diantarapilihanjawaban,yaitupadah

urufa, b,c,atauddarimasing-masingjawabanpalingbenar! 

1. 

DengandiproklamasikankemerdekaanbangsaIndonesia,berarti….

a. bangsaIndonesiatelahsiapmenjadinegara 

b. negaraIndonesiatelahberdirisecaradefactoc.  

bangsa-bangsadiduniamengakuiIndonesiad. 

tidakadalagipenjajahandibumiIndonesia 

 
 

2.  Padatanggal17Agustus1945jam10.00dijalanPegangsaanTimur  

No. 56. Ir. Soekarno memproklamasikan 

KemerdekaanIndonesiaatas nama.... 

a. 

rakyatIndonesiab.b

angsaIndonesia 

c. ketuadanwakilketuaPPKI 
 

d. negaraIndonesia 
 

 
 

3. 

PPKImenetapkandanmengesahkanUUD1945dalamsidangnyap

adatanggal. a. 9Agustus1945 

a. 

16Agustus1945b. 

17Agustus1945c.  

18Agustus1945 

 
 

4.  PembukaanUUD1945merupakan.... 
 

a. 

pelaksanaandariproklamasikemerdekaanb. 

pernyataankemerdekaanyanglebihrinci 
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c. sumberdarisegalasumber hukum diIndonesia 
 

d. normapertama,tatahukumpertamadiIndonesia 
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5. 

 Dariseginorma,ProklamasiKemerdekaanIndonesiadapatdianggapse

bagai: 

a. 

hukumdasaryangtertulisb. 

normadasar 

c. normahukum 
 

d. hukumdasartaktertulis 
 

 
 

6. 

PernyataanIIdariproklamasikemerdekaandirincilebihlanjutdidala

mPembukaanUUD1945alenia.... 

a. I 

b.II c.  

III d. 

IV 

 
 

7.  SidangIBPUPKI 

padatanggal29Mei–1Juni1945agendanyaadalah. ... 

a. 

menyelidikiusahapersiapankemerdekaanIndonesiab. 

menyusundanmerumuskanrancanganhukumdasar 

c. 

merumuskanrancangandasarnegaraIndonesiamerdekad. 

menetapkandanmengesahkanrancanganUUD1945 

 
 

8. BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas 
 

RancanganUUDdenganmembentuk....a.

PanitiaPerancangHukumDasar 

b. PanitiaKecil 
 

c. 

PanitiaSembiland. 
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PiagamDjakarta 

 
 

9. 

Nilai-nilaidasaryangterkandungdalamPancasilasebagaidasarne

garabersifat: 

a. sementara 
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b. lokal 

c. tetap 

d. instrumental 
 

 
 

10.Sebagaidasarnegara,Pancasilamerupakan; 
 

a. Sumberdarisegalasumberhukum  

b. Pedomandalampenyelenggaraannegara 

c. Pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupa
n  bermasyarakat   

d. Sumbertertibhukum   



 

 
 

 
 
 

BABIIIKEGIATANBELAJAR2 
 

KONSTITUSI DANPERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 

A. KonstitusiNegara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar3.1Konstitusi mengaturpelaksanaan 

demokrasi,yaitu 

melaluisistemperwakilan.Diseluruhdunia,saatininegara-ne

gara telah memilikilembagaperwakilanitudengan 

berbagainamadansistemkerjanya. 

Suatu kehidupan 

berbang-sa    dan 

bernegara  agar

  tujuan 

yangdiinginkanterwujud, 

harus   ditopang  

dengan dasar negara

   dan 

konstitusi yang mantap. 

Dasar  negara  dan 

konstitusi   

 tersebut 

dirumuskan oleh pendiri 

negara atau bangsa itu 

sendiri.    

 Karena 

merekalah   

 yang 

memahami
 ka-rakteristi

k 
 

bangsanya.Konstitusi negara mempunyaiperan pentingdalamupaya 

mempertahankan keberadaansebuahnegaradaripengaruh berbagai 

perkembanganyangterusbergerakdinamis. 

Untuk mengikuti perkembangan, khususnya yang 

berkaitandengan 

keinginanhatinuranibangsa,makakonstitusisuatunegaraperludisusu

ndengansempurna. 



 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap 

warganegara,penguasaataupenyelenggaranegara,dansiapasajaya

ng 

setujupadakekuasaannegara,harusmengertidanmemahamiberbaga

i macamaturanyangberlaku.Aturan-aturanituharusditaatidan 

dijunjungtinggi agar tujuan hidup berbangsa dan bernegara 
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tercapai.Tujuanyanghendakdicapaiadalahkehidupanyangtertib, 

tenteram, adil,danmakmur. 

KonstitusiNegaraRepublikIndonesia 

yangdisebutUUD1945juga sebagai Konstitusi Negara Indonesia. 

Dalam UUD 1945 atauKonstitusi Negara itulah ―aturan main‖ untuk 

menjamin berjalannyakehidupan 

berbangsadanbernegaradirumuskan.Mengenaiaturan,tatanan,danh

ukumyangberlakudiIndonesiaitudituangkandalam 

berbagaiperaturanperundang-undangan.Iniberartipenyelenggaraan 

negaraIndonesiamengacupadakonstitusiatauUUD1945. 

Menurut sifat dan fungsinya Undang-Undang Dasar 

adalahsuatu  naskah yang  menjelaskan tentang kerangka dan 

tugas-tugaspokokdaribadan-badanpemerintahsuatu 

negaradanmenentukanpokok-pokokcarakerjabadan-badantersebut.

Olehkarenaitu,setiapwarganegara harus memahami dasar

 negara atau konstitusinegaranya. Sehingga  

setiapwarganegaradapatberpartisipasiaktifdalampemerintahan,ter

masukikutmembangundanmempertahankannegaranya 

dariberbagai ancaman dan gangguan, baik dari 

dalammaupundariluarnegeri. 

Disampingberlakuhukumdasaryangtertulis,yaituUUD,dalam 

praktik pemerintahan berlaku pula hukum dasar yang tidak 

tertulisyangdisebutkonvensi.Hukumdasaryangtidaktertulisitumerup

akanaturan-aturan  dasaryang  timbul  dan  terpelihara  dalam  

praktik penyelenggaraan negarameskipun tidak tertulis. Contoh 

konvensi yangdilaksanakandalampraktikdiantaranyaadalah: 

1. pengambilan  keputusan  diutamakan  berdasarkan  

musyawarahuntukmufakatdaripadamenggunakanpemungutans

uara(voting);dan 

2. 

pidatokenegaraanPresidenRIsetiaptanggal16Agustusdidalamsid
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angDPR. 

Dalam Bahasa Indonesia, konstitusi disamaartikan dengan 
 

Undang-Undang Dasar (grondwet, grundgesetz). Sehingga, dalam 
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praktikkenegaraan,Indonesiapernahmenggunakanistilah―konstitusi‖

sebagai pengganti UUD, yaitu ketika bernama Republik 

IndonesiaSerikat.SaatituUUDyangdipakaiadalahKonstitusiRIS. 

Konstitusiitumemuat3unsuryangpentingdalammaknanya, 
 

yaitu: 
 

1. konstitusidipandangsebagaiwujudperjanjianmasyarakat; 
 

2. konstitusiadalahpiagamyangmenjaminhak asasimanusia;dan 
 

3. konstitusiadalahkerangkabangunanpemerintahan. 
 

Konstitusi menurut makna katanya berarti ―dasar 

susunanbadan  politik‖ yang bernama negara. Konstitusi 

menggambarkanseluruhsistemketatanegaraansuatunegara,yaitube

rupakumpulan 

peraturanyangmembentuk,mengaturataumemerintahnegara. 

Dalam perkembangannya, istilah konstitusi  mempunyai dua 

pengertianberikutini. 

1. Dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari 

ketentuan-ketentuandasaratauhukumdasar(droitconstitunelle).S

eperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar juga 

tidakselaluberbentukdokumentertulis.Konstitusidapatpulaterdirid

ariunsur-unsur  tertulis, atau  dapat  jugaberupa campuran 

dari  duaunsurtersebut. 

2. 

Dalampengertiansempit(terbatas),konstitusiberartipiagamdasar

atauundang-undangdasar(loiconstitunelle),yaitusuatudokumenle

ngkap mengenaiperaturan-peraturan 

dasarnegara.Contohnyaantaralain: 

- UUD1945yangberlakudiIndonesia; 
 

- KonstitusiAmerikaSerikattahun1787; 
 

- KonstitusiPrancistahun1789; 
 

- KonstitusiFederasiSwisstahun1848. 
 

Jadi, konstitusi dalam arti sempit (terbatas) berarti sebagian 

darihukumdasar,yangmerupakansatudokumentertulisyanglengkap. 
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Dalam perkembangan pada umumnya konstitusi merupakan 

dokumenyangmemuataturan-aturanhukumdanketentuan-ketentuan

hukumyangpokok-pokokataudasar-dasar,yangsifatnyatertulisdantid

ak tertulis,yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan 

suatunegara.SedangUndang-undangDasarmerupakansuatukitab 

atau dokumen yang memuataturan-aturan hukum dan 

ketentuan-ketentuanhukumyangpokok-pokokataudasar-dasaryang

sifatnya tertulis dan menggambarkan tentang sistemketatanegaraan 

suatunegara. 

Dengan memperhatikan perbedaan tersebut di atas 

berartibahwa 

konstitusimemilikimaknayanglebihluasdaripadaUndang-undang 

Dasar.Konstitusi meliputi ketentuan-ketentuan dasar yangsifatnya 

tertulis dantidak  tertulis. Undang-Undang Dasar hanya 

meliputiketentuan-ketentuandasaryangtertulis.JadiUndang-undang 

Dasar  merupakan  bagian  darikonstitusi.  Undang-undang  

Dasaradalahkonstitusiyangtertulis. 

Namun demikian, dalam praktik sehari-hari,

 pengertian 

konstitusiseringdisamakandenganUUD.Konstitusisebagaihukumda

sar 

disamakanartinyadenganUUDsebagaihukumdasartertulis.Halitudis

ebabkanbahwadiIndonesiaUUDatauhukumdasaryangtertulislebihny

atakeberadaandanpenjabarannyadidalamperaturanperundang-und

angan nasional. Sedangkan konvensi

 hanyamenyangkutpersoalan-persoalanyangbersifat

seremonial. 

Olehkarenaitu,UUD1945sebagaihukumdasarataukonstitusi 

negaramengandungpengertian: 

1. 

UUD1945itubersifatmengikat,baikpemerintah,setiaplembaganeg



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-46  

ara, lembagamasyarakat,maupunwarganegaranya. 

2. UUD1945berisinorma-norma,kaidah-kaidah,aturan-aturanatau 

ketentuanyangharusdilaksanakandanditaatiolehsemuapihakyan

gterikatdalamnegara. 



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-47  
 
 
 
 
 
 

3. 

UUD1945berfungsisebagaisumberhukumsetiapprodukhukumse

pertiUU,PP,Perpu. 

4. UUD 1945 menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan 

berbagaikebijaksanaan. 

Peraturan daerah sebagimana yang dimaksud pada hirarki 

peraturan perundang-undangan tersebut meliputi tiga

 macam peraturan. 

1. Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  dibuat  oleh  DPRD  

Provinsi bersamaGubernur. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh

 DPRD Kabupaten/KotabersamaBupati/Walikota. 

3. PeraturanDesa/PeraturanyangsetingkatyangdibuatolehBadan 

PerwakilanDesaataunamalainnyabersamadenganKepalaDesaata

unamalainnya. 
 

 

 
 

 

Gambar3.2Dalamnegarayangberdasarsistemkonstitusional, rakyat 

berhakmenentukanjalannyapemerintahan.Jikarakyat 

tidakpuasdengankebijakanpemerintah,makarakyat 

bisaprotesdanmemperjuangkan nasibnya,termasukmelalui 

demonstrasi. 
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Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu 

membatasikekuasaan  pemerintah.Pendapat demikian 

menyatakan,bahwadidalam 

negara-negarayangmendasarkanpadademokrasikonstitusional,  

penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 

Gagasaninilah yang dinamakan konstitusionalisme, yaitu 

pemerintahanyangmengandungpengertiansuatukumpulankegiatan 

yangdiselenggarakanolehdanatasnamarakyat. 

Dalam sejarah kehidupan  bangsa Indonesia pada  

umumnya, khususnya  di Jawa, terdapat ungkapan ―Sabda Pandita 

Ratu‖. Arti ungkapan 

ituadalahapapunyangdikehendakiraja,itulahyangharus 

dilaksanakan. Menurut perkembangan rezim tradisional

 bahwa kekuasaan  dalam negara bersumber pada 

seorang raja. Penguasa menjalankan kekuasaan menurut

 keinginan sendiri. Apa yang 

dikehendakirajaitulahyangharusterjadi. 

Bagaimana dengan kekuasaan negara yang bersumber dari 

rakyat? Dalam kerangka pemahaman dan kesadaran

 tentang kekuasaan yang bersumber dari rakyat, 

terdapatlah pembatasan terhadap  kekuasaan

 pemerintah. Dengan  pembatasan itu 

pemerintahanyangberkuasatidakdapatmenjalankankekuasaannyad

engan   sewenang-wenang.  Lantas apa  yang  menjadi  

pembataskekuasaanpemerintahanitu? 

Pembatas kekuasaan pemerintah itu ialah konstitusi.  Dalam 

hubungan antara pemerintahan dan rakyat terdapat

 ketentuan 

mengenaihakasasiwarganegarayangharusmendapatperlindungand

ari  pemerintah.  Perlindungan  hak  asasi  ini  merupakan  

wujudpenghargaan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai 
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pemilikkekuasaan.Hakasasi 

inikemudiandiaturdalamkonstitusinegara. 
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B.Konstitusi-KonstitusiYangPernahBerlaku DiIndonesia 
 

SejakProklamasi17Agustus1945sampaisekarangIndonesiate

lahmengalamibeberapakalipergantianUndang-undangDasaratauKo

nstitusi.SecaraformalIndonesiatelahmengalami4(empat)periodeberl

akunyaUndang-undangDasaratauKonstitusi.Secaramateriilada 

3(tiga)macam konstitusiatau Undang-undangDasar yang 

pernahberlakudiIndonesia.. 

Masaberlakunyakonstitusi-konstitusitersebutdiatassebagai 

berikut: 

1. Undang-undangDasarProklamasiyangdikenaldenganUUD1945 
 

Periode pertama. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 

sampaidengan27Desember1949. 

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27 
 

Desember1949sampaidengan17Agustus1950. 
 

3. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya 17 
 

Agustus1950sampaidengan5Juli1959. 
 

4. Undang-undang Dasar1945Periode kedua. Masaberlakunya5 
 

Juli1959sampaidengantahun1998. 
 

5. 

Undang-undangDasar1945HasilAmandemen.Masaberlakunyam

ulaitahun1999sampaidengansekarang. 

Tabel3.1 

PerbandinganSistemKenegaraa
n 

antaraUUD1945,KonstitusiRIS,danUUDSementara1950 
 

 

No 
 

Aspek/Bidang 
 

UUD1945 

Proklamasi 

 

Konstitusi 

RIS 

 

UUDS1950 
 

UUD1945 

Amandemen 

1 

2 

3 

Bentuknegara 

Susunannegara 

Sistem 

pemerintahan 

negara 

Republik 

Kesatuan 

Presidensial 

Republik 

Serikat 

Parlementer 

Republik 

Kesatuan 

Parlementer 

Republik 

Kesatuan 

Presidensial 

 

1. Undang-undangDasar1945PeriodePertama 
 

Undang-undangDasar1945merupakanUUDyangpertamakali

berlaku  di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang 
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Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 

sampaidengan  27 Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi 

dandikenal dengannama UUD 1945. Undang-undang Dasar 

tersebuthanya merupakanbagiandari hukum dasar negara dan 

termasukhukumdasaryangtertulis. 

Undang-undangDasar1945tersebut 

diberlakukanberdasarkan 

ketetapanmelaluisidangPPKItanggal18Agustus1945.NaskahUUD 

1945 tersebut merupakan hasil kerja BPUPKI. Naskah resmi UUD 
 

1945itudimuatdalamberitaRINo7tahun1946.Keseluruhannaskahitu 

terdiridaripembukaan,batangtubuhUUD1945danpenjelasan.UUD19

45tersebutsebagaimanadikatakanolehIr.SoekarnoselakuKetuaPani

tiaperancangUUDpadatanggal18Agustus1945adalahsebagaiUUDy

angbersifatsementara. 

YangmenjadikanUUDitubersifatsementaraadalah: 
 

a. 

pembentukanUUD1945tersebutdirasabelummerupakanbadanya

ng 

sesuaidenganfungsinyasebagai―wakil‖untukmenetapkanUUD; 

dan 

b.berdasarkan pertimbanganbahwa perencanaan penetapandan 

pengesahannya dilakukandengantergesa-gesa. 

 
UUD1945secaraumumdalamkurunwaktu1945-1949belumda

pat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  itu  

dikarenakansegenapdayasertaperjuanganbangsadannegaradicura

hkandalamrangka pembelaandanpertahanan kemerdekaan yang 

baru sajadiproklamasikan.Lebih-lebih  dikarenakan  pihak  

kolonial  Belanda dengan memboncengtentara sekutu masih ingin 

menjajah kembali bekas jajahannya yang telahmerdeka. Disamping 

itu terjadi juga 

berbagaiperistiwapertentanganidiologiyangbermuarapadagerakan 
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rdasarkanPancasila,antaralain: 
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a. pemberontakanPKItahun1948olehkelompok revolusioneryang 

menghendakibentukdansistemkenegaraanmendasarkanpadaide

ologikomunis;serta 

b. pemberontakan  DI/TII oleh kelompok revolusioner yang 

menghendaki bentuk dan sistem ketatanegaraan yang 

mendasarkanpadaagamatertentusebagaiideologinya. 

Masainidapatdikatakanmasapancarobayangsegaladana,day

a,potensi,danperhatianbangsadicurahkanuntukmenenangkanperan

g kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untukperang  

kemerdekaan itu berpengaruh besar terhadap terciptanyasituasi 

nasionalyang sesuai harapan bangsa dan negara. Adapun 

situasidankondisiyangterjadiantaralainberikutini. 

a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang 

ditentukandalam  Undang-undang Dasar 1945 belum dapat 

dilaksanakansepenuhnya. 

b. LembagaMPRdanDPRbelumsempatdibentuk. 
 

c.AturanperalihanPasalIV yangmenyatakan,―SebelumMajelis 

Permusyawaratan Rakyat,DewanPerwakilanRakyatdanDewan 

PertimbanganAgungdibentukmenurutUndang-undangDasarini,s

egalakekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan 

bantuansebuahkomitenasional‖,terusdiberlakukan. 

Dengan berlakunya Aturan Peralihan Pasal IV  yang 

berkepanjanganberpengaruhnegatifterhadappelaksanaanUUD1945

yaituadanyakesenjanganuntukmemberikankekuasaanyangsangatb

esarkepadaPresidendemistabilitaspelaksanaanfungsinegaradan 

fungsi revolusi. Iniberarti roda pemerintahan sangat 

bergantungkepada Presiden, sedangkan

 lembaga-lembaga  lainnya kurangberperan, 

karena semua lembaga yang telah ada hanya 

sebagaipembantuPresiden.Dalamkondisisemacaminimenimbulkan

banyakpermasalahanpemerintahyangtidakterselesaikanberdasarka
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Untuk mengatasi  hal  tersebut, maka pemerintah 

mengambil kebijakan-kebijakanberikutini. 

1) Tanggal  16  Oktober 1945  Wakil

 Presiden  atas usul KNIP 

mengumumkanMaklumatWakilPresidenNo.Xuntukmembatasi 

kekuasaan Presiden yang sangat besar. Maklumat

 tersebut 

memberikankekuasaanMPRdanDPRyangsemuladipegangoleh 

Presiden kepada KNIP. Dengan demikian, yang semula 

KNIPsebagaipembantuPresidenberubahmenjadibadanyangdise

rahikekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN 

menggantikanfungsiMPRdanDPR. 

2) 

Tanggal3November1945dikeluarkanmaklumatpemerintah,yaknit

entangPembentukan Partai Politik sebagai sarana 

demokrasi.Kemudianberdirilahpartai-partaipolitikditanahair,sehin

ggalahirsistem  multipartai.Maklumat tersebut merupakan 

upaya untukmenunjukkan 

eksistensinyabahwanegaraIndonesiayangmasihmudabeliaituse

bagai negarademokrasi. 

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah

 demokrasi 

Pancasilayangartinyasistempemerintahannyaberdasarkannilai-n

ilaifilsafatyangterkandungdalamPancasila. 

3) Tanggal 11 November 1945 Badan Pekerja Komite Nasional 

IndonesiaPusat(BPKNIP)mengusulkanadanyaperubahansistem

kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Usul yang 

kemudian 

disetujuiPresidentersebutdiumumkandenganmaklumat 

pemerintahtanggal14November1945. 

Pada awal bangsa Indonesia menjalankan sistem 
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pemerintahannya, kedudukan Presiden disamping sebagai 

kepalanegara juga  sebagai kepala

 pemerintahan. Presiden dalam menjalankan 

tugasnya  dibantu   para  menteri  yang   diangkat  dan 

diberhentikan  oleh Presiden. Oleh karena itu, para menteri dalam 

menjalankantugasharusbertanggungjawabkepadaPresiden.Sistemi

ni dinamakan sistem pemerintahan presidensil atau sistem kabinet 
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Presidensil. Namun  demikian, sejak dikeluarkannya

 maklumat pemerintah tanggal 14

 November 1945, sistem pemerintahan 

presidensildiubahmenjadisistempemerintahanparlementer. 

Dalamsistemparlementer,kekuasaanpemerintahandipegang 

oleh  seorang  perdana  menteri  dan  atau  para  menteri.  

Dalammenjalankan  tugasnya  menurut  UUD  1945  para  

menteri  harusdipertanggung 

jawabkankepadaKNIPyangberfungsisebagaiDPRataupemegangke

kuasaanlegislatif.DalamsisteminiPresidentidak lagi menjadi   

kepalapemerintahan.  Para  menteri  pun  tidak  lagi 

bertanggungjawabkepadapresidensebagaimanaketentuanpasal17 

UUD1945. 
 

Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan  berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan makin 

meningkatnyaketidakstabilandibidangpolitik,ekonomi,pemerintahan

,dankeamanan.Tetapiberkatkebulatantekadseluruhrakyatwaktuitu,y

ang terusberjuang menegakkan kemerdekaan, akhirnya 

bangsaIndonesiadapatberhasilmempertahankankemerdekaannya. 

 
 

2. KonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS) 

 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan 

konstitusiyangkeduadanberlakusejak27Desember1949sampaitang

gal17 

Agustus1950,dalamjangkawaktukuranglebihdelapanbulan. 
 

Menurut pengalaman perjuangan kemerdekaan

 bangsa 

IndonesiabahwasejakawalkemerdekaanIndonesiasengketaantara 

Indonesia dan Belanda masih belum selesai. Dengan melalui 

perjuangan yang panjang akhirnya mengundang keterlibatan 

PBBuntuk  ikut serta menyelesaikan persengketaan  tersebut. 
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Dengandilaksanakan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang 

berlangsung diDen Haag 23Agustus 1949 sampai tanggal 2 

Nopember 1949,terpaksa Indonesiaharus menerima tiga buah 

persetujuan pokokberikutini. 
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a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak 

sesuaidengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 

1945.Karena yangdikehendaki bangsa Indonesia adalah 

kehidupan yangberkebangsaanIndonesia dalam  wadah 

kesatuan RI yangmerdeka,  bersatu, berdaulat,

 adil dan makmur

 berdasarkanPancasiladanUUD1945. 

b. BerdasarkanKonstitusiRISNegaraKesatuanRepublikIndonesia 

terpaksaberubahmenjadinegaraRepublikIndonesiaSerikat. 

c. Didirikan Uni-Netherland merupakan persetujuan pemerintah 
 

BelandadanpemerintahRepublikIndonesiaSerikat. 
 

DenganterbentuknyaNegaraRepublikIndonesiaSerikat,maka

sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi

 Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 tidak berlaku sebagai 

UUD NegaraFederal  melainkan  hanya  berlaku sebagai UUD  

Negara  BagianRepublik  Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, 

dalam 

rangkapemberlakuanKonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS). 

NegaraKesatuanRepublikIndonesiamenjadiNegaraFederasi 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS Ir. 

SoekarnoditetapkansebagaiPresiden.Undang-UndangDasar1945h

anya 

berlakudiNegaraRepublikIndonesiasebagainegarabagian,yang 

meliputisebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan 

ibukotaYogyakarta. 

SistemketatanegaraanmenurutkonstitusiRIS,bahwanegara 

federasimerupakan penggabungan dari beberapa negara 

bagiantanpa  menghapuskan ciri-ciri khas masing-masing negara 

bagian.Contohnya,negarakesatuanRIyangberibukotadiYogyakartad

anmerupakannegarabagiandarifederasiRIS,sistempemerintahanny

a masih berdasarkan padaUUD 1945 untuk kepentingan ke dalam. 

SedanguntukkepentingankeluarberdasarkankonstitusiRIS.Dalamha
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Presidensebagaipemegangkekuasaaneksekutifdanparlemenatau 
 

DPRsebagaipemegangkekuasaanlegislatif. 
 

MenurutKonstitusiRIS,Presidendalam menjalankantugas 

pemerintahanharusbertanggungjawabkepadaparlemen,sehinggasis

tempemerintahannyadinamakansistempemerintahanparlementer.A

dapunwilayahRepublikIndonesiaSerikatterdiriatasdaerah-daerahbe

rikutini. 

Negara bagian yang terdiri: Republik Indonesia,

 Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara 

Jawa Timur, Negara 

Madura,NegaraSumatraTimur,danNegaraSumatraSelatan. 

a. Satuan-satuan kenegaraan yang  tegak sendiri  terdiri  atas: 

Jawa 

Tengah,Bangka,Belitung,Riau,KalimantanBarat,DayakBesar,Da

erahBanjar,KalimantanTenggara,danKalimantanTimur. 

b. Daerah-daerahselebihnyayangbukandaerahbagian. 
 

Konstitusi RIS ini juga masih bersifat sementara, walaupun 

namanya tidak disebutkan sementara. Hal ini tampak dari amanat 

konstitusiagarmembentukkonstituante(badanpembentukUUD)yang 

bersama-samadenganpemerintahsecepatnyamenetapkankonstitusi 

RIS(Pasal186KonstitusiRIS). 

Bentuk susunan federasi (serikat) nampaknya bukan bentuk 

susunanyangdikehendakiolehrakyat.Haliniterbuktidenganadanyatu

ntutan  dari berbagai daerah untuk bergabung dengan 

NegaraRepublik  Indonesia(RI Yogyakarta) yang tetap 

memperjuangkanterbentuknya   Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia  sebagaimanadicita-citakan  

sejak17Agustus1945.Penggabungan-penggabungan 

semacamitumemangdimungkinkandandiaturdalamKonstitusiRIS 

(Pasal44).Sehingga sampaibulanMei1950,RIS hanyatinggal3 

negarabagiansaja,yaitu:RI,NegaraIndonesiaTimur,danNegaraSum

atraTimur. 
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 akhirnya 

diadakanpersetujuanantaraPemerintahRIS(yangmewakiliNegara 



ProklamasiKemerdekaan,DasarNegara,Konstitusi, danPerundang-undangan 3-58  
 
 
 
 
 
 

Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur) dengan Pemerintah 
 

RepublikIndonesia.Persetujuan ituditandatangani padatanggal19 
 

Mei 1950. Dalam piagam persetujuan itu, kedua belah pihak 

bersepakat   untuk  melaksanakan  negara  kesatuan  dengan  

cara 

mengubahKonstitusiRISmenjadiUndang-UndangDasarSementara. 

Untukmewujudkanpersetujuanitu,dibentuklahpanitiabersama

RIS 

danRI.PanitiainibertugasmenyusunRancanganUUDNegaraKesatua

nRepublikIndonesia.HasilkerjapanitiayangdiketuaiolehMr.Soepomo

dariRISdanA.HalimdariRepublikIndonesia,diterimabaik 

olehRISmaupunRI,sehinggadenganUUFederalNo.7Tahun1950, 

ditetapkanlah  perubahanKonstitusi  RIS  menjadi  

Undang-UndangDasarSementara(UUDS). 

Undang-undangNo.7Tahun1950menetapkanbahwaUUDS 
 

sebagaiperubahandariKonstitusiRISmulaiberlakusejaktanggal17 
 

Agustus1950.Jadi,NegaraKesatuanRepublikIndonesia(NKRI)yang 

berdasarUUDS1950inimulaisejak17Agustus1950. 

 
 

3. Undang-undangDasarSementara1950 
 

NegaraFederalRepublikIndonesiaSerikattidakdapatbertahanl

ama.Berkatkesadaranparapemimpin-pemimpinRepublikIndonesiaS

erikat,dengandipeloporiolehpemimpin-pemimpinyangrepublikan,pa

da tanggal17 Agustus 1950 susunan negara Federal Republik 

IndonesiaSerikatberubahkembalimenjadisusunannegarakesatuanR

epublik Indonesia.Tetapi masih  menggunakan 

Undang-UndangDasaryanglaindariUndang-UndangDasar1945,yait

umenggunakan Undang-undang DasarSementara Republik 

Indonesia tahun 

1950(UUDS1950).MenurutUndang-undangDasarinisistempemerint

ah yangdianutadalahsistempemerintahanparlementer. 

Sesuaidengannamanya,UUDSadalahbersifatsementara.Hali
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konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama

 dengan 
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pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan 

mengantikan UUDSini. 

Konstituante  sebagimana dimaksud pasal 134 ini berhasil 

dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang 

diselenggarakanpada   bulan  Desember  1955.  Pemilihan  

umum  ini  

dilaksanakanberdasarUUNo.7Tahun1953.Konstituantehasilpemilih

anumuminidiresmikanpada10November1956diBandung. 

Konstituante yang telah diresmikan ini  bekerja

 untuk 

menetapkanUUDsebagaipenggantiUUDS.Namundemikian,setelah

bekerja 

kuranglebihduasetengahtahun,ternyatabelumpuladapatmenyelesai

kan sebuahUUD.Perbedaanpendapat daripartai-partaiyang ada

 dalam konstituante sangat  tajam. Sementara

 itu,pertentangan pendapatdiantara partai-partai politik tidak 

hanya didalam badan konstituante, di dalam DPR, 

 dan Badan-badanPerwakilanlainnya,tetapijuga 

didalamBadan-badanPemerintahan. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka

 kesalahan ditimpakan pada  sistem  

ketatanegaraan  yakni  sistem  demokrasiliberal.  Sistem 

demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan 

yangcenderungdapatmemberikanperlindunganpadakepentinganind

ividuataukelompokterutamakaumliberal.Olehkarenaitu,kabinetkarya

dalam sidangnyatanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan 

untuk kembali ke UUD1945. Dalam rangka melaksanakan ide 

demokrasiterpimpin,yaitusistempemerintahanyangmemungkinkan 

munculnya pemerintahan otoriter.Keputusan ini berdasar 

asumsibahwa UUD 1945 cukup demokratis,sesuai dengan 

kepribadian 
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bangsaIndonesia,danlebihmenjaminpemerintahyangstabilsetiap5ta

hunkedepan. 

Dalam  sidang  pleno  konstituante  tanggal  22  April  

1959, Presiden Soekarno, atas nama pemerintah, berpidato yang 

berisianjurankepadakonstituanteuntukmenerimaberlakunyakembali

UUD 

1945,sebagaimanadimaksudKeputusanDewanMenteri19Pebruari 
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1959.Untukmenangggapianjuranpemerintahtersebut,konstituante 

kemudianmengadakansidanguntukmenentukansikap. 

Setelah melalui berbagai macam pandangan umum, maka 

akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai

 penerimaan kembali 

UUD1945.Namunbegitu,darihasilpemungutansuarayang 

dilaksanakansampai3kali,yaitupada30Mei1959,1Juni1959,dan 

2Juni1959,ternyatatidakdapatmenghasilkansuarayangdiperlukan,y

aitu diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari 

jumlahsuaraanggotayanghadir(pasal137ayat2UUDS). 

KeadaanitulahyangkemudianmendorongPresidenSoekarnou

ntuk mengeluarkan dekrit, yang kemudian dikenal dengan 

DekritPresiden5Juli1959.DekritPresidentersebutmemutuskan: 

a. 
menetapkanpembubarankostituante; 

 

b. menetapkan UUD 1945 berlaku  lagi bagi segenap

 bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

 darah Indonesia, dan tidak 

berlakunyalagiUUDS;serta 

c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Sementara 

 

(MPRS)danDewanPertimbanganAgungSementara(DPAS). 
 

PemberlakuankembaliUUD1945berdasarDekritPresiden5 
 

Juli1959ituternyataditerimaolehseluruhrakyatIndonesia.BahkanDP

R hasilPemilu1959,dalamsidangnyapada22Juli1959,secara 

aklamasimenerimadanbersediauntukbekerjaatasdasarUUD1945. 

Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di 

hadapanrakyatpada tanggal5 Juli  1959, pada hari Minggu pukul 

17.00. Dekrit tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No 

150tahun  1959  dan  diumumkan   dalam  Lembaran  Negara  

RepublikIndonesiaNo75 tahun 1959. Dengan demikian berlakulah 

kembaliUUD1945dalamkurunwaktusejak5Juli1959sampaitahun199
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4. Undang-undangDasar1945PeriodeKedua 
 

a).MasaOrdeLama(5Juli1959-11Maret1966) 
 

DengandiumumkannyaDekritPresiden5Juli1959,UUD1945 

berlaku  kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  

yang demokrasi. Demokrasi yang dimaksud

 adalah demokrasi yang konstitusional. 

DemokrasiKonstitusionalmerupakandemokrasiyangmencita-

citakan tercapainyapemerintahan yang kekuasaannyadibatasi  

olehkonstitusi. Demokrasi ini dicirikan oleh adanya pemerintahan 

yangkekuasaannyadibatasiolehkonstitusi(UUD)dantunduksepenuh

nyapadahukumdasar. 

Dalam  demokrasi yang  konstitusional, 

 penyelesaian perselisihan dimungkinkan  dicapai 

 dengancara damai dan 

melembaga.Kalaupunadaperubahanpolitik,halitudapatdilakukansec

ara damai.  Pergantian pimpinan terlaksana secara

 teratur. 

Kekerasandanpaksaandalampolitikdiminimisasi.Keanekaragamand

alam masyarakat dipandang wajar, yang tercermin dalam 

keanekaragamanpendapatmasyarakat. 

SetelahUUD1945kembalidiberlakukanmelaluiDekritPresiden 
 

5  Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan 

ketatanegaraan yang   stabil  dan  pemerintahan  presidensial  

yang demokratis.  Sehingga dapat kembali berfungsinya semua 

alat-alat 

perlengkapannegarasebagaiperwujudankehendakrakyat.Namun, 

kenyataanberkehendak lain.Kondisiketatanegaraandemokratisyang 

diharapkanseluruhrakyatIndonesiajustrumenjadipemerintahanyang 

otoriter. Pemerintahan otoriter tersebut terwujud dalam

 sistem pemerintahanDemokrasiTerpimpin. 

PenerapanDemokrasi Terpimpin 

menyebabkanpenyimpangan- penyimpangan terhadap Pancasila 
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tersebutdiantaranyaadalahsebagaiberikutini. 
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1) Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila

 berubah 

menjadikonsepsiNasakom(Nasionalis,Agama,danKomunis). 

2)  Pelaksnaaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi 

pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar 

RevolusidenganwewenangmelebihiyangditentukanolehUUD194

5. 

3) MPRSmelaluiKetetapanMPRSNo.III/MPRS/1963, mengangkat 
 

Ir.SoekarnosebagaiPresidenseumurhidup. 
 

4) Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh 

presidenkarenaRAPBNyangdiajukanpemerintahtidakdisetujuiole

hDPR.KemudiandibentukDPRGotong-royongtanpamelaluiPemil

u. 

5) Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 karena 

pemerintah  tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan 

persetujuan dariDPRsebelumberlakunyatahunanggaranyang 

bersangkutan. 

6) Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi 

(DPR)negara dijadikan  menteri negara, yangberartiberfungsi 

sebagaipembantupresiden. 

Kesemuaitumerupakancatatandanpengalamankhususbagi 

bangsa IndonesiaterhadappelaksanaanUUD1945.Penyimpangan- 

penyimpangantersebutbukansajamengakibatkantidakberjalannyasi

stem yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan juga 

mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta 

terjadinya  kemerosotan  di bidang ekonomi. Keadaan itu 

mencapai puncaknyadenganterjadinyapemberontakanG-30-S/PKI. 

Dalam  sejarah  kemerdekaan  Indonesia  PKI telah  3  

kali mengkhianati   negara  dan  bangsa  Indonesia  dengan  

melakukan pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara 

Pancasiladengan dasar negara lain. Dalam rangka mengatasi 
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Letnan  

JenderalSoehartoselakuPanglimaAngkatanDaratuntukmengambilla

ngkah- 

langkahyangdiperlukan.Karenasuratperintahitudikeluarkanpada 
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tanggal11Maret1966disebutlanSuratPerintah11Maret1966,yang 

disingkatSupersemar. 

 
 

b).MasaOrdeBaru(11Maret1966–21Mei1998) 
 

Denganberlandaskansuratperintah11MaretLetnanJenderal 

Soeharto mengeluarkan keputusan atas nama Presiden 

pimpinanbesarrevolusimembubarkanPKIdanormas-ormasnya.Kepu

tusaninidisambutolehseluruhrakyatIndonesia.Karenaitu,11Maret  

1966 oleh rakyat dianggapsebagai lahirnya orde baru yaitu orde 

atautatanan kehidupanmasyarakat,bangsa, dan negara atas 

dasarpelaksanaanPancasiladanUUD1945secaramurnidankonseku

en. 

Ordebarujugadisebutordepembangunankarenaordebarubertekad 

melaksanakan  pembangunan   nasional  sebagai  perjuangan  

untukmengisikemerdekaan. 

Ordebaru telahberhasilmenyalurkanaspirasirakyat dalam 

mengadakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan 

padajamanordelamadanmenggariskanpembaharuandengancaraya

ngkonstitusionalyaitumelaluisidang-sidangMPRS,yaitusepertiSidan

gUmumMPRSIVTahun1966,SidangIstimewaMPRStahun1967,dan 

SidangUmumMPRSVtahun1968. 

Sejumlah ketetapan MPRS yang bersifat prinsipiil telah 

dihasilkandalamSidangUmumMPRSIVtahun1966,antaralain: 

1) 

TapMPRSNo.IX/MPRS/1966,yangmenyatakanbahwasebelumM

PR 

hasilpemilihanumumterbentuk,MPRSberkedudukandanberfungs

isebagai MPR serta semua lembaga-lembaga negaradidudukkan 

kembali padaposisidanfungsisesuaiUUD1945. 

2) TapMPRSNo.XI/MPRS/1966, 

yangmenentukanbahwaPemiluyangbersifatlangsung,umum,beb

asdanrahasiadiselenggarakan 
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selambat-lambatnyapadatanggal5Juli1968. 

3) Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenai Pembaharuan 
 

KebijaksanaanLandasanEkonomiKeuangandanPembangunan
. 
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4) TapMPRSNo.XVIII/MPRS/1966, 

yangdenganpermintaanmaafmenarikkembalipengangkatanPemi

mpinBesarRevolusimenjadiPresidenseumurhidup. 

5)  Tap  MPRS   No.  XXII/MPRS/1966,  mengenai  

Penyerdehanaan kepartaian,keormasandankekaryaan. 

6) Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai 

Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai  OrganisasiTerlarang 

diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan 

setiapkegiatan untukmenyebarkan atau mengembangkan faham 

atau ajaran  Komunisme/Marxisme-Leninisme (semacam  

pengukuhankeputusan PengembanSupersemar). 

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai 

mengalamikrisis yang bersifat multi dimensi. Krisis ini 

mengakibatkan makinmenurunnya   kinerja  pemerintahan.  

Krisis  terus  berlangsung  dan memuncak  padatuntutan  agar  

Presiden  Soeharto  mundur  dari 

jabatan.PresidenSoehartoturundarijabatankepresidenantepatpadat

anggal21Mei1998danselanjutnyadigantiolehPresidenHabibie.Meski

punpemerintahansudahdigantitetapikepercayaanmasyarakat 

kepadapemerintahsemakinmenurun.Maka,MPRmenggelarsidang 

istimewapadaBulanNovember1998,yangmenghasilkanbeberapaKet

etapanMPR,sebagaiberikutini. 

1) Ketetapan  MPR RI  No.  VIII/MPR/1998,  tentang  

Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik IndonesiaNo. IV/MPR/1993tentangReferendum. 

2) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan 
 

NegarayangBersihdanBebasKorupsi,Kolusi,danNepotisme. 
 

3) KetetapanMPRRINo.XIII/MPR/1998,tentangPembatasanMasa 
 

JabatanPresidendanWakilPresidenRepublikIndonesia. 
 

4) Ketetapan MPRRINo.XV/MPR/1998, tentangPenyelenggaraan 

OtonomiDaerah;PengaturandanPembagian,danPemanfaatanSu

mber  Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan 
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KeuanganPusatdanDaerahdalamKerangkaNegaraKesatuan 
 

RepublikIndonesia. 
 

5) KetetapanMPRRINo.XVI/MPR/1998,tentangHakAsasiManusia. 
 

6) Ketetapan  MPR RI No. XVIII/MPR/1998,  tentang Pencabutan 

Ketetapan MPR RI  No. II/MPR/1978 tentang

 Pedoman Penghayatan dan  Pengamalan

 Pancasila (Ekaprasetya 

Pancakarsa)danPenetapantentangPenegasanPancasilasebagai

DasarNegara. 

 
 

c).MasaEraReformasi(Mulai21Mei1998–Sekarang) 
 

Peristiwasejarahtanggal21Mei1998,yaituketika  Presiden 

Soehartomenyatakanberhentidarijabatannya 

setelahterjadiunjukrasa besar-besaran, merupakan awal  dari  era 

reformasi. Reformasiyang dimotori mahasiswa dan

 pemuda itu menuntut adanya perubahan-perubahan,

 diantaranya  perubahan konstitusi  yang 

dipandang belumcukupmemuatlandasanbagikehidupandemokratis, 

pemberdayaanrakyat,danpenghormatanHAM.Olehsebabitu,UUD 

1945perludiubahuntukdisesuaikandengantuntutanperkembangan, 

kebutuhanmasyarakat,sertaperubahanzaman. 

Tuntutan reformasi total yang dilontarkan

 masyarakat, 

khususnyamahasiswamenjelanglengsernyaPresidenSoehartoadae

namhal. 

1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
 

Tahun1945. 
 

2) PenghapusandoktrindwifungsiABRI. 
 

3) 

Penegakansupremasihukum,penghormatanhakasasimanusia,se

rtapemberantasankorupsi,kolusidannepotisme(KKN). 

4) 
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Desentralisasidanhubunganyangadilantaraousatdandaerahatau

otonomidaerah. 

5) Mewujudkankebebasanpers. 
 

6) Mewujudkankehidupandemokrasi. 
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Tuntutanamandemen 

UUD1945terusberkembang.Komponen masyarakat, yang 

dipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara konsisten

 menuntut diagendakannya amandemen UUD

 1945. Pemerintah baru  didukungolehrealitas 

politikdiparlemenmaupunpartaipolitikpunmendorongdilakukannyaa

mandementerhadapUUD 

1945.Selanjutnyatuntutanyangdisertaiberbagaimasukantersebut 

ditampungdandirumuskanolehwakil-wakilrakyatyangadadidalam 

MPR. 
 

LangkahawalyangdilakukanMPRdalamprosesAmandemen 
 

UUD1945sebagaiberikut. 
 

1) MPR memutuskan untuk mencabut Ketetapan MPR

 Nomor IV/MPR/1983 tentang 

Referendum.DalamKetetapanMPRNomor IV/MPR/1983 

tersebutditegaskan bahwa MPRberketetapanuntuk 

mempertahankan  UUD  1945, tidak berkehendak dan tidak 

akan 

melakukanperubahanterhadapnya,sertaakanmelaksanakannyas

ecara 

murnidankonsekuen.NamunapabilaMPRberkehendakuntukmen

gubah UUD 1945, maka terlebih dahulu MPR harusmeminta  

pendapat rakyat   melalui  Referendum.  Karena  

itulahsebelummelakukanperubahanterhadapUUD1945,MPRterl

ebihdahulu mencabutKetetapan MPR NomorIV/MPR/1983 

tersebut,agarprosesperubahanUUD1945menjadilebihmudah. 

2)  

MPRmengeluarkanKetetapanMPRNomorXIII/MPR/1998tentang 

PembatasanMasaJabatanPresidendanWakilPresidenRepublik 

Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan 

―Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

memegangjabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya 
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kali masajabatan.‖ 

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 

tentangHakAsasiManusia.SelanjutnyapelaksanaanperubahanUUD 
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1945dilakukanolehMPRmelaluiempatkalipersidangandalamkurunw

aktu empattahun,yaitudaritahun1999sampaidengantahun2002. 

 
 

C.AmandemenTerhadapKonstitusiAtauUUD1945 
 

Undang-undangDasarmerupakansuatudokumennegarayang 

dinamisdan menjadi ukuran penyelenggaraan negara itu sendiri. 

Undang-UndangDasar1945padaperkembanganhidupbangsadan 

tantanganhidup,awalabadXXIdirasabelumcukupmenjadilandasanba

gi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan 

penghormatanHAM.

 Selainitudidalamnyamasihterdapatpasal-pasal  

yangmenimbulkan multitafsir dan membuka peluang 

bagipenyelenggarayangotoriter,sentralistik,tertutup,danKKNyangda

pat menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai 

bidangkehidupan. 

Dalamhaliniagarmemperolehaturandasarmengenaijaminand

anpelaksanaankedaulatanrakyatdanmemperluaspartisipasirakyata

gar sesuaidengan perkembangan paham demokrasi maka 

perludiadakan amandemenUUD1945.Selanjutnyasebagai 

konsekuensilogis  denganadanya  Tap  MPR  No.  

IV/MPR/1983  yang  isinya kehendakuntuk tidakakan melakukan 

perubahan UUD 1945 perlu 

dicabutterlebihdahulu.UntukmelakukanpencabutanTapMPRNo.IV/

MPR/1983perludikeluarkanketetapanMPRNo.VIII/MPR/1998. 

Tentangtatacaraperubahanundang-undangdasartelahdiaturd

alam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi ―untuk mengubah 

undang-undang dasarsekurang-kurangnya   2/3   daripada 

jumlah  anggota Majelis Permusayawaratan Rakyat harus hadir‖, 

sedangkan ayat 

2pasalyangsamamenyebutkanputusandiambildenganpersetujuans

ekurang-kurangnya2/3darijumlahanggotayanghadir. 

AdapunpelaksanaanperubahanUndang-UndangDasar1945s
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sampai empat kali perubahan konstitusi pada empat sidang MPR 
 

sebagaiberikutini. 
 

1. PerubahanpertamaUndang-UndangDasar1945dilakukanpada 
 

Sidang UmumMPR tahun 1999(tanggal14sampaidengan21 
 

Oktober1999). 
 

2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan 

padasidang tahunan MPR tahun 2000(tanggal7sampaidengan18 

Agustus2000) 
 

3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan 

padasidang tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 

9 

November2001) 
 

4. 

PerubahankeempatUndang-UndangDasar1945dilakukanpadasi

dang tahunanMPRtahjun2002(tanggal1sampaidengan11 

Agustus2002) 
 

BerkaitandenganperubahanUUD1945tersebutkesepakatand

asaryangdicapaiolehfraksi-fraksiMPRadalahsebagaiberikut: 

1. tidakmengubahpembukaanUUD1945; 
 

2. tetapmempertahankanNegaraKesatuanRepublikIndonesia; 
 

3. tetapmempertahankansistempemerintahanpresidensiil; 
 

4. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang

 normatif dimasukkankedalampasal-pasalUUD1945; 

5. perubahandilakukandengancara―adendum‖;dan 
 

6. 

pasal-pasaldalambatangtubuhmenjadi:21bab,73pasal,170ayat,3

pasal aturanperalihan,dan2pasalaturantambahan. 

Berdasarkan hasil kesepakatan dasar tersebut di atas 

PembukaanUUD1945tidakdiadakanperubahankarenaPembukaanU

UD 1945bagibangsaIndonesiamerupakansumbermotivasidan 

aspirasi,tekaddansemangatsertacita-citamoraldancita-citahukumya

nginginditegakkandalamlingkungannasionaldaninternasional.Selain
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1. Alineapertama. 
 

a. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela 

kemerdekaandalammelawanpenjajahdalamsegalabentuk. 

b. Pernyataan subyektif bangsa Indonesi  untuk menentang dan 

menghapuspenjajahandiatasdunia. 

c. 

PernyataanobyektifbangsaIndonesiabahwapenjajahantidaks

esuaidenganperikemanusiaandanperikeadilan. 

d. 

PemerintahanIndonesiamendukungkemerdekaanbagisetiapb

angsauntukberdirisendiri. 

2. Alineakedua. 
 

a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia 

adalahmelaluiperjuanganpergerakandalammelawanpenjajah

. 

b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk 

menyatakankemerdekaan. 

c. Bahwa  

kemerdekaanbukanlahakhirperjuangan,tetapiharusdiisi  

dengan mewujudkan negara Indonesia yang 

merdeka,bersatu,berdaulat,adildanmakmur. 

3. Alineaketiga. 
 

a. Motivasispiritualyangluhurbahwa 

kemerdekaankitaadalahberkatrahmatAllahYangMahaKuasa. 

b. Keinginan yang didambakanolehsegenapbangsaIndonesia 

terhadap   suatu  kehidupan  yang  berkesinambungan  

antara kehidupan  material  dan  spiritual  dan  

kehidupan  di  dunia maupundiakhirat. 

c. PengukuhanpernyataanproklamasiIndonoesia 
 

4. Alineakeempat. 
 

a. AdanyafungsidansekaligustujuannegaraIndonesia. 
 

b. Kemerdekaan kebangsaaan Indonesia yang disusun 
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dalamsuatuUndangUndangDasar. 

c. Susunan/bentukNegaraRepublikIndonesia. 
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d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan 

kedaulatanrakyat (demokrasi). 

e. DasarnegaraPancasila. 
 

PembukaanUUD 1945, selainmempunyaimaknayangsangat 

mendalam  juga  mengandung  pokok-pokok  pikiran  yang  

meliputisuasana  kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran 

tersebutmewujudkan  cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai 

hukumdasarnegara,baikhukumyangtertulis(UUD)maupunhukumtid

ak 

tertulis.Pokok-pokokpikiranyangterkandungdalampembukaanUUD 

1945adalahsebgaiaberikutini. 
 

1. 

NegaramelindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahd

arah Indonesia dengan berdasar atas persatuan

 dengan 

mewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 

2. Negara hendakmewujudkan keadilan sosialbagi seluruh rakyat 
 

Indonesia. 
 

3.  Negarayangberkedaulatanrakyatberdasarataskerakyatandan 

permusyawaratan/perwakilan. 

4. Negaraberdasar atasKetuhananYangMahaEsamenurutdasar 

kemanusiaanyangadildanberadab. 

Makna yang terkandung dalam amandemen terhadap UUD 
 

1945dapatdinyatakansebagaiberikutini. 
 

1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesiatahun 1945 yang dilakukan  oleh

 MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, 

juga sejalan dengan pidato Ir. 

Soekarno,ketuapanitiapenyusunUndangUndangDasarNegara 

Republik  Indonesia tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan 

KemerdekaanIndonesia  (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.Pada 

kesempatanituuamenyampaikanantaralain,―Bahwainiadalahsek
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, bahwa barangkali boleh  dikatakan pula, inilah 
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revolutiegrondwet.NantikitamembuatUndangUndangDasaryangl

ebihsempurna danlengkap. 

2. Perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 
 

1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya 

penyempurnaanaturandasargunalebihmemantapkanusahapenc

apaiancita-citaproklamasi 

kemerdekaan17Agustus1945sebagaimanatertuangdalam

 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

 Republik Indonesiatahun1945. 

3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik 

Indonesia tahun 1945 memenuhi sila keempat

 Pancasila ―Kerakyatan 

yangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam 

permusyawaratan/perwakilan‖,yangpenerapannyaberlangsungdi

dalamsistemperwakilanataupermusyawaratan.Orang-orangyang

dudukdidalammerupakanhasilpemilihanumumhalituselarasdeng

an perubahan Undang-Undang Dasar Negara

 RepublikIndonesiatahun 1945 mengenai pemilhan 

presiden dan wakil 

presidensertaanggotalembagaperwakilanyangdipiliholehrakyats

ecaralangsung. 

 
D. TataUrutanPeraturanPerundangan-UndanganNasional 

 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

suatuproses pembuatan peraturan

 perundang-undangan yang pada dasarnya  

dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan  dan 

penyebarluasan. 

Dalam pembentukan peraturan

 perundang-undangan 

hendaknyadiperhatikanprinsip-prinsipsebagaiberikut: 
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a. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu peraturan 

perundang-undangan 

b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat 

dijadikanlandasanyuridis. 



 

 
 
 
 
 
 

c. Peraturanperundang-undanganyangmasihberlakuhanyadapat 

dihapus,dicabut,ataudiubaholehperaturanperundang-undanga

nyangsederajatatauyanglebihtinggi. 

d. Peraturanperundang-undangan 

barumengesampingkanperaturan perundang-undanganlama. 

e. Peraturan perundang-undangan yang lebih

 tinggi mengesampingkan  peraturan  

perundang-undangan  yang  lebihrendah. 

f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat

 khusus mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan yang bersifatumum. 

g. Setiapjenisperaturan perundang-undanganmaterinyaberbeda. 
 

Karenafungsinya,UUD1945jugasebagaialatkontrol,papanuj

iataualatuntukmengecekkesesuaiannormahukumyangberadadiba

wahnya.UUD1945adalahperaturanhukumtertinggimenuruttataurut

annormahukumyangberlakudiIndonesia.AdapuntataurutanPeratur

anPerundang-undanganRImenurutUndang-undangRepublikIndon

esiaNo.10Tahun2004sebagaiberikutini. 

1. UUD1945; 
 

2. Undang-undang/PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang; 
 

3. PeraturanPemerintah; 
 

4. PeraturanPresiden; 
 

5. PeraturanDaerah. 
 
  



 



 

BABVKEGIATAN BELAJAR 3 

OTONOMIDAERAH 

 

 
 

A.KompetensidanIndikator 
 

Kompetensi
: 

 

Setelah  mempelajari materi   Otonomi  Daerah, diharapkan 

anda memahami   tentang  Otonomi  Daerah,  dan  pentingnya  

partisipasi masyarakat dalammerumuskankebijakanpublikdidaerah. 

 
 

Adapunindikatornyaadala
h 

 

1. MenjelaskansejarahperkembanganotonomidaerahdiIndonesia 
 

2. Menguraikantentangpenyelenggarapemerintahannegara. 
 

3. Menguraikan asas-asas umum penyelenggaraan

 pemerintahan negara, 

4. Menjelaskanasas-asaspenyelenggaraanPemerintahanDaerah, 

5. MenguraikanhakdankewajibanPemerintahDaerah, 

5. Menjelaskanartikebijakanumum. 
 

6. Menguraikanmacam-macamkebijakanumum 
 

7. Menguraikan peranan masyarakat dalam menetapkan 

kebijakanumum 

8. Menjelaskanperanpartaipolitikdalammenyerapkebijakanumum. 
 

 
 

B.UraianMateri 
 

1. LatarBelakangOtonomiDaerah 
 

NegaraIndonesiaadalahNegaraKesatuanyangterdiriberibu- 

ribu 

pulau,baikbesatmaupunkecilyangtersebardiseluruhNusantarayangs

angatluas.NegaraIndonesiaadalahnegaraheterogenyangmemiliki

 keberagaman suku bangsa dan kebudayaan.

 Dengan kemajemukan tersebut tentu akan berimplikasi

 terhadap berbagai 



 

masalahyangmendasar.Setiapdaerahmemilikipermasalahanyangtid

aksamadengandaerahyanglain.Kondisiitumemerlukanstrategidanpe

ndekatanyangberbedauntukpemecahannya.Olehkarenaitu 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

 pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan 

pendekatan yangsesuai dengankondisi 

permasalahanmasing-masingdaerah. 

Semasa pemerintahan oerde baru, kebijakan

 didaerah ditetapkan dari pusat (pendekatan top 

down). Banyak kebijakantersebut tidak sesuai dengan kondisi 

daerah. Misalnya, UU. No. 5 

Tahun1979tentangPemerintahanDesa,dimananama-nama desa 

diseragamkandiseluruhIndonesia.Olehkarenaitukebijakantersebutk

urang mendapat tanggapan dari masyarakat, sebab tidak 

sejalandengan 

keinginanatauharapanmasyarakat.Salahsatuupayauntukmengatasi 

ketidak sesuaian antara kebijakan pusat dengan kondisidaerah 

harussegera ditetapkan sebuah kerangka kebijakan yang 

sangatstrategis,yaituotonomidaerah. 

Sejaah otonomi daerah di Indonesia cukup panjang, yang 

diaturdenganundang-undangsebagaiberikut: 

1). UU.No.1Tahun1945 
 

2). UU.No.28Tahun1948 
 

3). UU.No.1Tahun1957 
 

4).

 UU.No.18Tahun1965e

.UU.No.5Tahun1974 

f. UU.No.22Thaun1999,yangdisempurnakandenganUU.No.32 
 

Tahun2004 
 

 

2. PenyelenggaraanPemerintahan 
 

PenyelenggarapemerintahanadalahPresidendibantuolehsatu

orang Wakil Presiden dan para Menteri Negara. 

 Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah 

pemerintah daerah danDPRD.Penyelenggaraan 
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 pemerintahan berpedoman pada Azas 

UmumPenyelenggaraanNegarayangterdiriatas: 

a. Asaskepastianhukum 
 

b. Asastertippenyelenggaranegara 
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c. Asaskepentinganumum 

d. Asasketerbukaan 

e. 

Asasproporsionalitasf.

 Asaakuntabilitas 

g. AsasEfisiensih. 

Asasefektifitas 

(Ps.3UU.No.28Tahun1999,yoPs19dan20UU.No.32Tahun 
 

2004) 
 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

 Pemerintah 

menggunakantigaasas,yaituasasdesentralisasi,tugaspembantuan,d

an dekonsentrasi. Khusus penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

Pemerintahan Daerah menggunakan asas  desentralisasi dan 

tugas pembantuan. 
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Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Ps.197ps20 

 
 

Penyelenggara 

Pemerintahan 
 

 
 
 
 
 
 

Presiden 

dibantu 

Wapres 

&Menneg 

AsasUmum 
1.KepastianHukum 

2.TertipPenyelenggaraan 

Negara 

3.KepentinganUmum 

4.Keterbukaan 

5.Proporsionalitas 

6.Profesionalitas 

7.Akuntabilitas 

8.Efisiensi 

9.Efektifitas 

(ps.3UU.28Th.1999 

Ps.20ayat1 

 

 
Penyelenggar 

aan 

pemerintahan 

daerah 
 
 
 
Pemerinta

h 

Daerah&D

PRD 

 

 
 
 

Ps. 20ayat2 
1.AsasDesentralisasi 

2.AsasDekonsentrasi 

3.AsasTugasPembantuan 
 
 
 

 

Ps. 20ayat3 

1. AsasOtonomi 

2. AsasTugas 

Pembantua
n 

 

 
 
 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahankepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  

mengurus  urusanpemerintahandalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi

 mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahanantaraPemerintahdenganDaerahOtonom.Pembagian

urusan pemerintahan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa 



OtonomiDaerah,PembelaanNegara,Prestasidiri danGlobalisasi 4-8  
 
 
 
 
 
 

selalu terdapat  berbagai urusan pemerintahan yang  tetap 

menjadi kewenangan 

Pemerintah.Urusanpemerintahantersebutmenyangkut terjaminnya

 kelangsungan hidup bangsa dan negara

 secara 

keseluruhan.UrusanPemerintahandimaksudmeliputi: 

Politik Luar Negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan 

menunjukwarga  negara  untuk dudukdalam  

lembagainternasional, menetapkan kebijakan luar negeri, 

melakukan perjanjian 

dengannegaralain,menetapkankebijakanperdaganganluarnegeri,da

nlainsebagainya. 

a. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk

 Angkatan Bersenjata,  menyatakan damai  dan  

perang, menyatakan negaraatau sebagian wilayah negara

 dalam keadaan behaya, 

membangundanmengembangkan sistempertahanannegaradan 

pesenjataan, menetapkan  kebijakan wajib militer, dan lain 

sebagainya. 

b. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk

 Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan 

keamanan nasional, menindak kelompok atau organisasi yang 

mengganggu kemanan nasionaldanlainsebagainya. 

c. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai 

matauang,mentukan kebijakan moneter, mengendalikan 

peredaran uang,danlainsebagainya. 

d. Agama,misalnyamenetapkanharilebirkeagamaan,

 pengakua

n terhadapkeberadaansuatuagama,danlainsebagainya. 

e. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, merngangkat 

Hakim dan Jaksa, mendirikan Lembaga
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 Pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman 

dan Keimigrasian, 

memberigrasi,amnesti,abolisi,danrehabilitasi,danlainsebagainya

. 

Sedangkan dalam urusan pemerintahan yang

 menjadi kewenangan Pemerintah  di luar 

keenam urusan pokok di atas, Pemerintah dapat: (a) 

menyelenggarakan sendiri sebagian urusan 
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pemerintahan;  (b) melimpahkan  sebagian urusan 

pemerintahankepada Gubernur selaku wakil

 Pemerintah  (dekonsentrasi), (c) 

menugaskan  sebagian  urusan  pemerintahan  kepada  

pemerintahdaerah dan/atau pemerintahan desa

 berdasarkan asas tugas 

pembantuan(medebewind). 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

 pemerintahanolehPemerintahkepadaGubernursebagaiwak

ilPemerintahdan/ataukepada instansi vertikal di wilayah

 tertentu. Sedangkan tugas 

pembantuan(medebewind)padadasrnyamerupakankeikutsertaanDa

erah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan 

ataukuasadariPemerintahataupemerintahdaerahuntukmelaksanaka

nurusanpemerintahdibidangtertentu. 

 
 

3. PenyelenggaraanPemerintahanDaerah 
 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas 

otonomidan tugas pembantuan (medebewind). Prinsip 

otonomidaerahmenggunakanotonomidaerahyangseluas-luasnyadal

amartidaerah 

diberikankewenanganmengurusdanmengatursemuaurusapemerint

ahandiluaryangmenjadiurusanPemerintahyangditetapkandalam

 Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan

 membuat 

kebijakandaerahuntukmemberipelayanan,peningkatanperanserta, 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat  yang bertujuan pada 

peningkatankesejahteraanrakyat. 

Pemberianotonomiluas diarahkanuntukmemacupemerataan 

pembangunandidaerah,dalamrangkameneingkatkankesejahtraanra

kyat.Disampingituotonomiluasjugaakanmeningkatkan 

prakarsadanperansertaaktifmasyarakatdalampemberdayaanpotens
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iyangadadidaerah.Sehubungandenganitumakapemberianotonomilu

aspada derah dimaksudkan untuk lebih

 mempercepat proses 

pembangunansosial,ekonomi,danpolitikdidaerah.Bukanbertujuan 
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untukmemperkuat kemampuan daerah agar dapatmelepaskan 

diridariNegaraKesatuanRepublikIndonesia(NKRI). 

Sejalandenganasasotonomiluas,dilaksanakanpulaprinsip 

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi 

nyataadalah suatu 

prinsipbahwauntukmenanganiurusanpemerintahandilaksanakan  

berdasarkan  tugas,wewenang,  dan  kewajiban  

yangsenyatanya telahadadan berpotensi untuk tumbuh, hidup 

danberkembangsesuaidenganpotensi dan kekhasan daerah. 

Dengandemikianisidanjenisotonomibagisetiapdaerahtidakselalusa

madengandaerahlainnya. 

Otonomi  bertanggungjawab adalah otonomi yang

 disertai dengan 

denganpertanggungjawabandaerahsebagaikonsekuensidari 

pemberiankewenangandanhakyangluaskepadadaerah.Dalamhalini 

pelaksanaanotonomi benar-benarharussejalandengan  

tujuandan maksud pemberian  otonomi  yang

 pada dasarnya  untuk pemberdayaan daerah termasuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang  merupakan bagian utama  

dari tujuan nasional. Pemberianotonomidaerahyang 

bertanggungjawab akan memperkokoh 

NKRI.Dengankatalainmemberikantanggungjawabkepadadaerahunt

uk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan  prinsip 

NegaraKesatuan. 

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

 peningkatan 

kesejahteraanmasyarakatdenganselalumemperhatikankepentingan

dan 

aspirasiyangtumbuhdanberkembangdimasyarakat.Selainitupelaksa

naan 
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otonomidaerahharuspuladapatmenjalinkerjasamadengandaerahlai

nnya,sehinggadapatmeningkatkankesejahteraanbersama, 

sertamencegah  terjadinya   ketimpangan   antar daerah. 

Selanjutnya otonomidaerah harus pula dapat menjamin 

hubunganyang serasiantaradaerahdenganpemerinta, 

artinyaharusdapatmemelihara dan  menjagakeutuhanwilayah  

negara  dan   tetap 
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tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

 rangka mewujudkantujuannasional. 

Dalamrangkapelaksanaanpemerintahandaerah,hakdaerahadalah: 
 

a. Mengaturdanmengurussendiri urusanpemerintahan; 
 

b. Memilihpimpinandaerah 
 

c. mengelolaaparaturdaerah 

d.mengelolakekayaandaerah 

e. memungutpajakdanretribusidaerah 
 

f.

 mendapatkanbagihasildaripengelolaansumberdayaalamdansu

mberdayalainnyayangberadadidaerah 

g. mendapatkansumber-sumberpendapatanlainyangsah 
 

h. mendapatkanhaklainnyayangdiaturdalamperaturanperundang- 

undangan. 

Sedang yangmenjadikewajibandaerah,meliputi: 
 

a.  melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan,

 dankerukunannasionalsertakeutuhanNKRI 

b. 

meningkatkankualitaskehidupanmasyarakatc.

mengembanmgkankehidupandemokrasi 

d. mewujudkankeadilandanpemerataan 
 

e. 

meningkatkanpelayanandasarpendidikanf.

 menyediakanfasilitaspelayanankesehata

n 

g. 

menyediakanfasilitassosialdanfasilitasumumyanglayakh.m

engembangkansistemjaminansosial 

i. menyusunperencanaandantataruangdaerah 
 

j.

 mengembangkansumberdayaproduktifdidaerah

k.  melestarikanlingkunganhidup 



OtonomiDaerah,PembelaanNegara,Prestasidiri danGlobalisasi 4-11  

l.

 mengelolaadministrasikependuduka

nm.melestarikannilaisosialbudaya 

n. membentuk dan menerapkan peraturan

 perundang-undangan 

sesuaidengakewenangannya 

o. kewajibanlainyangdiaturdalamperaturanperundang-undangan. 
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4. KebijakanUmum(KebijakanPublik) 
 

Kebijakanumum adalahprogram-program 

yangditetapkanoleh pemerintah (dalam arti luas) untuk mencapai 

tujuan masyarakat. Ketetapan MPR, Undang-undang,

 Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Daerah  merupakan bentuk-bentuk   kebijakan   umum di 

Indonesia.Kebijakanumummerupakanterjemahandari kata 

publicpolicy. 

Kebijakanumumdapatdibagimenjaditiga,yaitu: 
 

a. Kebijakanumumyangbersifatekstraktif 
 

Kebijakanumum yangbersifatekstraktifadalahkeputusanpoitik 

pemerintah yang berisi ketentuan untuk menyerap 

sumber-sumbermaterial maupun sumber daya manusia yang ada di 

masyarakat.Misalnya:UndangUndang dan Peraturan tentang pajak, 

retribusisebagai kebijakanumum  menyerap  sumberr daya   

material  dari masyarakat.  PeraturanPemerintah  tentang  

penerimaan  pegawai negeri sipil sebagai kebijakanumum yang 

mnyerap sumber dayamanusiadarimasyarakat. 

b. Kebijakanumumyangbersifatalokatifdandistributif 
 

Kebijakan umum yang bersifat  alokatif  dan distributif  

adalah kebijakan politik pemerintah berisi ketentuan untuk memilih 

dan membagikansumber-sumber  mareial kepadamasyarakat. 

Misalnya: kebijakan membangun jalan tol, memberi distribusi bahan 

bakarminyak.Memberibantuanlangsungtunai(BLT)kepadarakyatmis

kin,danlainsebagainya. 

c. Kebijakanumumyangbersifatregulatif 
 

Kebijakanumumyangbersifatregulatifadalahkebijakanpolitikya

ng  berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur perilaku 

anggotamasyarakat.Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin 

ketertibanmasyarakatdanmenjaminhak-hakasasiwargadaripenyala

hgunaan 
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kekuasaanolehparapenyelenggaranegaraataukelompok-kelompok 

dominandimasyarakat. 

Apakah perananmasyarakat dalam menetapkan kebijakan 

publik?Danbagaimanacaramenyalurkannya? 

Peranan  masyarakat  sangat diperlukan dalam

 merumuskan kebijakan umum/publik, agar ada 

 sinkronisasi antara keinginan 

masyarakatdengankebijakanyangditetapkanolehPemerintah.Hal-ha

lyangtermuatdalamkebijakanumummerupakanperpaduanantaraber

bagai  kepentingan yang berkembang di masyarakat. 

Berbagaikepentingan tersebut ada  klalanya  sejalan, 

 tetapi  sering pula bertentangan. Berbagai 

kepentingan itu kemudia dipadukan oleh partai-partai politik dan

 para  pembuat kebijakan umum agar 

memunculkankebaikanuntukbersama. 

Peranan masyarakat tentu sangat diperlukan, dan 

menyalurkannya pada partai-partai politik yang

 berperan mengumpulkan beragamaspirasi 

yangberasaldarimasyarakat,lalu 

memdukannyamenjadialternatifkebijakanumumuntukdiperjuangkan

melalui 

wakil-wakilmewrekadiDPR/DPRDataiPemerintahdan/atauPemda. 

Langkah-langkahPartaipolitikmenyerapaspirasimasyarakat,terdiriat

as: 

1. Pengumpulandata 
 

2. Pengolahandata 
 

3. Pengakjianbahanpustaka 
 

4. Klarifikasiaspirasi 
 

 

 
E.Latihan 

TugasKelompok 
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1. Bentukkelompok,setiapkelompokmaksimal5orang 

 

2. Diskusikandalamkelompok,apayangmelatarbelakangidilakukannya 

amanedementerhadpUUD1945. 

3. Buatlaporantiapkelompok 
 

4. Sampaikandalamdisikusikelas 
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F.Rangkuman 
 

1. Konstitusi merupakan dasar susunan badan politik negara. 

Konstitusi menggambarkan seluruh sistem  ketatanegaraan 

suatunegara,yaitu berupa kumpulan peraturan yang dipakai 

untukmembentuk, mengatur,ataumemerintahnegara. 

2. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara RI berfungsi 

sebagaisumberhukumtertinggidanjugasebagaialatkontrol.Sebagaiala

tkontrol  berartimenjadi  papan  uji atau  alat untuk   

mengecekkesesuaiannormahukumyangberadadibawahnya. 

3. UUD1945sebagaiperaturanhukumtertinggimenuruttataurutannorma  

hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun tata urutanPeraturan

 Perundang-undangan RI menurut

 Undang-undang 

RepublikIndonesiaNo.10Tahun2004sebagaiberikutini. 

a. UUD1945; 

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

 Undang- undang; 

c. PeraturanPemerintah; 

d. PeraturanPresiden; 

e. PeraturanDaerah. 

4. Konstitusi yang pernah berlakudan masaberlakunyakonstitusi- 

konstitusitersebutadalahsebagaiberikutini. 

a. Undang-undang Dasar Proklamasi yang dikenal

 dengan 

Undang-undang 1945 Periode pertama. Masa berlakunya 18 

Agustus1945sampaidengan27Desember1949. 

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27 

Desember1949sampaidengan17Agustus1950. 

c. Undang-undangDasarSementara1950.Masaberlakunya17 

Agustus1950sampaidengan5Juli1959. 

d. Undang-undangDasar1945Periodekedua.Masaberlakunya5 

Juli1959sampaidengantahun1998. 
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e. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Masa 

berlakunyamulaitahun1999sampaidengansekarang. 

5. Pada  hakekatnya  sistem  pemerintahan  yang  diberlakukan  di 

negara-negarademokrasiadalahsistem parlementeratau 

presidensiil.  Kriteria  yang  dipakai  untuk   membedakan  sistem 

pemerintahan  parlementer  dan  presidensiil  adalah  

tergantungprosesterbentuknyabadan/lembaganegarayangbersangkutan. 

6. BerkaitandenganperubahanUUD1945,terjadikesepakatandasaryangdica

paiolehfraksi-fraksiMPRsebagaiberikut: 

a. tidakmengubahpembukaanUUD1945; 

b. tetapmempertahankanNegaraKesatuanRepublikIndonesia; 

c. tetapmempertahankansistempemerintahanpresidensiil; 

d. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif 

dimasukkankedalampasal-pasalUUD1945; 

e. perubahandilakukandengancara―adendum‖;dan 

f.

 pasal-pasaldalambatangtubuhmenjadi:21bab,73pasal,1

70ayat,3 pasalaturanperalihan,dan2pasalaturantambahan. 

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas 

otonomidan tugas pembantuan (medebewind). Prinsip otonomi 

daerahmenggunakanotonomidaerahyangseluas-luasnyadalamartidaerah

diberikankewenanganmengurusdanmengatursemuaurusanpemerintaha

ndiluaryangmenjadiurusanPemerintahyangditetapkandalamUndang-und

ang. 

8. Sejalandenganasasotonomiluas,dilaksanakanpulaprinsip otonomi 

yangnyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyataadalah suatu 

prinsipbahwauntukmenanganiurusanpemerintahandilaksanakan  

berdasarkan  tugas,wewenang,  dan  kewajiban  yangsenyatanya 

telahada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 

berkembangsesuaidenganpotensidankekhasandaerah 
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9. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 

berorientasipadapeningkatankesejahteraanmasyarakatdenganselalu 

memperhatikankepentingandanaspirasiyang tumbuhdan 

berkembangdimasyarakat.Selain itupelaksanaanotonomidaerahharus  

pula  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan  daerah  

lainnya,sehinggadapatmeningkatkankesejahteraanbersama,serta 

mencegahterjadinyaketimpanganantardaerah. 

10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahankepada  

daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  

urusanpemerintahandalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan  desentralisasi  mensyaratkan  pembagian  urusan 

pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian 

urusan  pemerintahan  tersebut  di  dasarkan  pada  pemikiran  

bahwa selalu  terdapat  berbagai  urusan  pemerintahan  yang  tetap  

menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan  pemerintahan tersebut 

menyangkut terjaminnya kelangsungan  hidupbangsa dan negara 

secara keseluruhan. 

11. Kebijakan umum adalah program-program yang ditetapkan oleh 

pemerintah  (dalamarti luas) untuk mencapai tujuan 

masyarakat.Perananmasyarakatsangatdiperlukandalammerumuskankeb

ijakan umum/publik,  agar ada sinkronisasi antara keinginan masyarakat 

dengankebijakanyangditetapkanolehPemerintah. 

 

 
TesFormatif 

 
I. Pilihanganda 

JawablahSoal-soaldibawahinidenganmemberikantandasilang(X) 
padahurufa,b,cataudyangkaliananggapbetulataupalingtepat! 

 
1. Konstitusi dan Undang-Undang  Dasar  memiliki perbedaan 

yang sebenarnyatidakprinsip,yaitu: 

a. 

KonstitusimerupakanbagiandariUndang-UndangDasarb. 

KonstitusimencakupdidalamnyaUndang-UndangDasarc.  

Konstitusimerupakanhukumdasaryangtertulis 

d. Undang-UndangDasarmencakuphukumdasartaktertulis 
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2. 

Konstitusisuatunegaradirumuskanumumnyamengaturtentang,ke

cuali: 

a. bentuknegara
 c.bentukpemerintaha
n 
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b. dasarnegara d.sistempemerintahan 
 

3. 

Konstitusisuatunegaradisusunsesuaidengan....

a.wawasankebangsaannya 

b. 

karakteristikbangsanyac.  

falsafahbangsanya 

d. sistemketatanegaraannya 
 

4. Agardapatberpartisipasi 

aktifmembangunnegaranyamakasetiapwarganegaraharus.... 

a. mengetahuiisikonstitusi 
 

b. tahuartikonstitusinegaranya 
 

c. 

memahamikonstitusinegaranyad. 

berjiwabesarsebagaibangsa 

5. KonstitusidapatdisamakandenganUUD,karena.... 
 

a. 

baikkonstitusimaupunUUDituadayangtertulisdanadayangtida

ktertulis 

b. KonstitusidanUUDitudibuatuntuktujuanyangsama 
 

c. Konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai 

artiyangsama 

d. semuaperaturandasaryangdidokumentasikandapatdisebut 
 

KonstitusiatauUUD 
 

6. 

KonstitusiatauUUDitumemuathak-hakrakyatyangdiperintahkaren

a.... 

a. hak-hakrakyatituawallahirnyakonstitusi 
 

b. konstitusiitumemuatperaturanyangbersifatlegal 
 

c. konstitusimerupakansekumpulanasas-asashukum 
 

d. adanyajaminandanperlindunganhukumpadahak-hakrakyat 
 

7. 
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Konvensiadalahkonstitusiyangtidakbersifathukumsehingga....a

.konvensiitutidaktertulis 

b. konvensiitutidakdidokumentasikan 
 

c. konvensiituberbedadengankonstitusi 
 

d. jikaterjadipelanggarantidakdapatdituntutdimukapengadilan 
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8. KedudukankonstitusiatauUUD1945dalamperaturanperundang- 

undangannegaraIndonesia......... 

a. orangtabuuntukmemperbaharuiUndang-undangDasar 
 

b. melaksanakanUUD1945secaramurnidankonsekuenituyang 

dikehendaki 

c. Undang-undangDasar1945itumemangsudahbersifatsupel 
 

d. Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan

 peraturan 

perundanganyangtertinggidalamnegara 

9. Ketidakberhasilan UUD1945sebagai dasarpelaksanaanprinsip 

demokrasi,prinsipnegarahukumdankeadilansosialbagiseluruhrak

yat Indonesiakarena 

a. 

UUD1945memilikisifatsingkatb.U

UD1945tidakbersifatlengkap 

c. UUD 1945 tidak memuat sistem keseimbangan dan 

pengawasan 

d. UUD1945memberikankekuasaanyangseluas-luasnyakepada 
 

MPR 
 

10.Reformasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

menurutUUD 

1945setelahamandemenkhususnyadalamhakkekuasaaneksekut

ifadalah.... 

a. adanyaDewanPerwakilanDaerah(DPD) 
 

b. penghapusanDewanPertimbanganAgung 
 

c. 

pembatasanjabatanpresidendanpemilihanlangsungd. 

DewanPerwakilanRakyatdipilihmelaluiPemilu 

 
11. Siapakahyangdimaksuddenganpenyelenggarapemerintahan? 

 

A.PresidendibantuseorangWakilPresidendanparamenteringara 
 

B.Presiden,Gubernur,Bupati,danWaliKota 
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C.Presidendanparapenasihat-penasihatPresiden 
 

D.Presidendibantuolehparamenteri-menteri 
 

12. Sebutkanasas-asaspenyelenggaraanpemerintahandaerah! 
 

A.Desentralisasi,dekonsentrasi,dantugasperbantuan 
 

B.Sentralisasi,desentralisasi,dantugasperbantuan 
 

C.Otonomidantugasperbantuan 
 

D.Desentralisasi,otoinomi,dandekonsentrasi 
 

13. PenyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerah 

otonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandisebut…

. 

A.TugasPerbantuan 
 

B. 
Sentralisasi 

 

C.Dekonsentrasi 
 

D.Desentralisasi 
 

14. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada 
 

Gubernursebagaiwakilpemerintahdiwilayahtertentu,disebut….

A.Sentralisasi 

B.Dekonsentrasi 
 

C.Desentralisasi 
 

D.TugasPerbantuan 
 

15. SalahsatuhakPemerintahDaerahadalah…. 
 

A.Meningkatkankualitaskehidupanmasyarakat 
 

B.Mengembangkankehidupandemokrasi 
 

C.Memilihpimpinandaerah 
 

D.Mengelolaadministrasikependuduka
n 

 

16. Keputusanpolitikpemerintahyangberisiketentuanuntukmenyerap 

sumber-sumbermaterialmaupunsumberdayamanusiayangadadi 

masyarakat,disebut…. 

A.Kebijakanumumyangbersifatdeklaratif 

B. Kebijakanumumyangbersifatkonstitutif 

C. Kebijakanumumyangbersifatdistributif 

D. Kebijakanumumyangbersifatekstraktif 

17. Peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi. 
 

Termasuk….. 
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A.Kebijakanumumyangbersifatekstraktif 

B. Kebijakanumumyangbersifatkonstitutif 

C. Kebijakanumumyangbersifatdistributif 

D. Kebijakanumumyangbersifat regulatif 

18.  KebijakanumumpemberianBantuanLangsungTunai,termasuk…. 
 

A.Kebijakanumumyangbersifatekstraktif 
 

B.Kebijakanumumyangbersifatalokatifdandistributif 
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C.Kebijakanumumyangbersifatkonstitutif 
 

D.Kebijakanumumyangbersifat regulatif 
 

19.  Salahsatukewajibanpemerintahdaerahadalah…. 
 

A.Mengelolakekayaandaerah 
 

B.Mengelolaapraturdaerah 
 

C.Memilihpemimpindaerah 
 

D.Melestarikannilai-nilaisosialbudaya 
 

20. Pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah, termasuk 

pelaksanaanasas…. 

A.TugasPerbantuan 
 

B. Sentralisasi 
 

C.Dekonsentrasi 
 

D.Desentralisasi 
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BUKU 4  

 

SISTEM HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, 

DAN PERADILAN NASIONAL



 
BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. Deskripsi 

 

Buku  ajar  ini  akan  membahas  tentang  (1) sistem hukum nasional; (2) 

sistem peradilan nasional; (3) peranan lembaga-lembaga peradilan; (4) sikap yang 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku; (5) upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia; dan (6) peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sesuai ruang lingkup materi yang tercakup dalam buku ajar ini, maka 

penyajiannya dibagi ke dalam empat kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas 

sistem hukum di Indonesia; kegiatan belajar 2 membahasa perundang-undangan 

nasional; kegiatan belajar 3 membahas sistem peradilan nasional; dan kegiatan 

belajar 4 membahasa pemberantasan korupsi di Indonesia.   

 

 

B. Prasyarat 

 

-- 

 

C. Petunjuk belajar 

 

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan agar Anda mengetahui   

kemampuan   yang   diharapkan   dapat   dicapai   dan kegiatan belajar 

yang akan disajikan. 

2.   Bacalah sekilas uraian dalam setiap kegiatan belajar dan carilah istilah-istilah 

yang Anda anggap baru. Carilah makna istilah-istilah itu dalam glosarium. 

3.  Pelajari  secara  rinci  pengertian-pengertian  dalam  setiap kegiatan belajar, 

diskusikan sesama peserta. 

4.  Jawablah semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajar sebagai 

latihan, diskusikan dengan sesama peserta, teman sejawat guru atau instruktur 

Anda. 

5.  Kerjakan soal-soal Tes Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar, diskusikan  



 
dengan  sesama  peserta  PLPG,  teman  sejawat  guru atau   instruktur  

Anda.  Cocokkan  jawaban  Anda  dengan  Kunci Jawaban Tes Formatif pada 

akhir modul ini. 

6.  Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul ini berdasarkan 

RPP di sekolah Anda. 

 

 

D. Kompetensi dan Indikator 

 

Kompetensi umum yang diharapkan setelah Anda mempelajari buku  ajar  

ini  adalah  dapat  menguasai  konsep  kedaulatan rakyat, demokrasi, hak azasi 

manusia, dan kemerdekaan berpendapat serta penerapannya di dalam kehidupan  

bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan Anda dapat: 

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi hukum; 

2. mengidentifikasi jenis-jenis hukum nasional;  

3. membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum; 

4. menjelaskan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia; 

5. mendeskripsikan hirarki pengadilan umum;  

6. menjelaskan fungsi lembaga peradilan;  

7. menunjukkan perbedaan proses antara peradilan sipil,  

8. peradilan militer, dan proses peradilan khusus korupsi;  

9. mendeskripsikan proses perkara pidana dan perdata dalam lingkungan peradilan umum;  

10. menghormati setiap keputusan pengadilan; serta  

11. mampu mendemonstrasikan proses peradilan perkara di pengadilan. 



 

 

 

Gambar 2.1 Polisi memeriksa barang bukti tentang dugaan 

kejahatan.   

BAB II SISTEM HUKUM DI INDONESIA 

  

      

A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Kompetensi 
 

a.  Memahami konsep tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 
 

b.  Memahami jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia. 
 

2.  Indikator 

a.  Mendeskripsikan pengertian hukum dan sistem hukum. 

b.  Menyimpulkan tujuan dan fungsi hukum. 

c.  Menunjukkan jenis-jenis hukum Indonesia. 

d. Memeberikan contoh subjek, objek, peristiwa, sanksi, dan sumber hukum. 

 

B. Uraian Materi 
     

1. Sistem Hukum Indonesia 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara 

hukum. Dapatkah Anda mengartikan negara hukum? Bagaimana ciri-ciri negara hukum 

itu? Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana pemerintahannya berdasarkan 

hukum. Pada prinsipnya negara hukum memiliki tiga azas, yaitu: 

a. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); 

b. peradilan yang bebas dan 

tidak memihak; dan 

c. adanya kepastian hukum 

(legalitas hukum).   

Dalam negara hukum, 

segala tindakan pemerintah 

dan warganegara harus selalu 

berdasarkan hukum yang berlaku. 

Hukum digunakan sebagai 

dasar dan pedoman untuk 

mengatur kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspek. 

Perhatikan gambar 2.1  Apa yang dilakukan polisi terhadap pelanggar lalu lintas? 

Mengapa demikian? 

Dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan ber-negara ada berbagai jenis 



 
peraturan/hukum.  Misalnya, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur 

ketertiban berlalu lintas di jalan. Peraturan tersebut bersifat memaksa. Artinya yang 

melanggar peraturan dapat dipaksa menerima sanksi, baik berupa kurungan maupun 

denda. Contoh lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur 

ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. 

 Keseluruhan hukum yang berlaku dalam negara Indonesia saling berkaitan, 

saling melengkapi, dan saling menentukan secara fungsional sehingga merupakan suatu 

sistem. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara  itu disebut sistem hukum. 

Apakah sistem hukum itu? Sistem hukum merupakan unsur-unsur hukum dan berlakunya 

hukum dalam kehidupan. Secara umum dapat disebutkan unsur-unsur sistem hukum yang 

terdiri atas tiga hal. 

a.  Substansi hukum atau materi hukum, yaitu peraturan yang dipakai oleh para pelaku 

hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan hukum yang terjadi. Materi 

hukum terkait dengan aturan hukum menurut jenisnya, seperti hukum pidana, perdata, 

dagang, tata usaha negara, dan hukum yang didasarkan kepada keyakinan agama 

(hukum Islam). Materi hukum juga terkait dengan bentuk formal dari hukum yang 

meliputi peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UUD, UU/Perppu, Peraturan 

Pemerintah, dan sebagainya.  

b. Struktur hukum atau susunan hukum, yaitu pola yang memperhatikan bagaimana 

hukum dijalankan menurut ketentuan hukum formal serta proses hukum dijalankan. 

Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga hukum dan para penegak hukum 

yang bekerja di dalamnya. 

c. Kultur hukum atau budaya hukum, yaitu kebiasaan dalam praktik hukum yang berlaku. 

Budaya hukum terkait dengan kepentingan akan berlakunya hukum secara baik, yaitu 

lahirnya ketertiban dan keadilan yang menjadi tuntutan dan harapan dari rakyat atau 

pemakai hukum.  

Sebelum Anda memahami lebih lanjut terhadap unsur-unsur sistem hukum 

nasional, maka perlu memahami lebih dulu mengenai : 

a ).Unsur-unsur yang melekat pada pengertian hukum. Hukum itu merupakan suatu yang 

abstrak, sehingga untuk memahami arti hukum yang sebenarnya, maka Anda dapat 

mengenali dari unsur-unsur hukum itu. Unsur-unsur yang melekat pada hukum terdiri atas 

empat hal, yaitu: 

1) peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat, 

2) peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang, 



 

 
 
Gambar 2.2 Dewi Keadilan 
sebagai lambang pengadilan. 
Dalam sistem hukum negara mana 
pun, keadilan selalu menjadi 
dambaan, harus diperjuangkan 
dan ditegakkan. 

3) peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan 

4) sanksi terhadap pelanggar peraturan itu tegas. 

Berdasarkan unsur-unsur yang melekat pada konsep hukum itu, maka sekarang 

Anda bisa memahami apa itu hukum. Coba, Anda kemukakan pengertian hukum 

berdasarkan unsur-unsur tersebut!  

 

b).Ciri-ciri 

hukum. 

Apabila 

Anda 

membaca 

peraturan tata tertib sekolah sebagai hukum yang berlaku di sekolahmu, maka Anda akan 

segera mengenali ciri-ciri yang terdapat dalam peraturan sekolah tersebut. Ada dua unsur 

yang menjadi ciri sebuah hukum (peraturan), yaitu: 

1) adanya perintah atau larangan, dan 

2) perintah atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang dengan akibat diberikannya 

sanksi hukum bagi yang tidak mentaatinya. 

c).Tujuan hukum. Hukum dibuat oleh masyarakat atau negara, yang sebenarnya adalah 

mencerminkan keinginan rakyat, termasuk Anda dan 

teman-temanmu sebagai warga 

masyarakat dan warganegara. Setiap orang 

berbuat sesuatu pasti memiliki tujuan. Hukum 

yang dibuat dan berlaku juga memiliki tujuan 

yang pasti, yaitu:  

1) untuk mewujudkan tertib hidup bersama di 

dalam masyarakat (kepastian hukum) secara 

damai, serta 

2) mencapai keadilan (memelihara rasa keadilan) 

dalam masyarakat. 

 

2. Jenis–jenis  Hukum Nasional 

Apa saja jenis-jenis hukum yang berlaku di negeri ini? Hukum nasional kita dapat 

dikelompokkan menurut beberapa sudut pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 

Hukum bisa dilihat dari dimensi bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya kerjanya, 

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku 
……………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



 
fungsinya, isinya, dan wilayah berlakunya. 

a.  Menurut bentuknya terbagi atas dua macam hukum.  

1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 

Anda bisa melihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan buku-buku 

perundang-undangan lainnya. 

2)  Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berada dalam keyakinan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia pada 

umumnya meyakini bahwa menipu atau berbohong itu tidak baik. Karena berbohong itu tidak baik, maka bagi pembohong 

akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Dalam pengertian yang lebih formal, terdapat prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik, walaupun tidak dituangkan dalam hukum, seperti prinsi keterbukaan, kejujuran, kepastian hukum, dan tidak melebihi 

kewenangan di dalam mengambil keputusan. 

b. Menurut waktu berlakunya terbagi atas dua macam hukum. 

1) Hukum positif / ius konstitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. 

2) Hukum cita/ide/ius konstituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang 

akan datang. 

c. Menurut sifat atau daya kerjanya terbagi juga atas dua macam. 

1) Hukum pemaksa, yaitu hukum yang bersifat memaksa, harus ditaati. 

2)  Hukum pelengkap, yaitu hukum yang sifatnya melengkapi dan mengatur. 

d. Menurut fungsinya hukum juga terbagi atas dua macam. 

1) Hukum material, yaitu hukum yang fungsinya memuat isi hukum. 

2)  Hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya memuat tata cara menegakkan hukum 

material (disebut juga hukum acara). 

e. Menurut isinya atau kepentingan yang diaturnya terbagi atas hukum publik dan hukum 

privat. 

1) Hukum Publik, yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan umum, yaitu 

mengatur hubungan hukum antara warganegara dan negara (pemerintah). Hukum 

publik terdiri atas empat macam. 

 Hukum Pidana. 

 Hukum Tata Negara. 

 Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara. 

 Hukum Internasional. 

2) Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan 

perseorangan atau hubungan hukum antara sesama warganegara. Hukum privat 

terdiri atas dua macam.  

 Hukum Perdata. 

 Hukum Perniagaan (Dagang). 



 

 
 

Gambar 2.3 Di negara mana pun hukum berfungsi sama, yaitu melindungi, 
menegakkan keadilan, dan membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera. 

f. Menurut wilayah berlakunya, hukum digolongkan menjadi tiga macam. 

1) Hukum Lokal, yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, 

wilayah adat). 

2)   Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku secara nasional. 

3) Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi dua negara atau lebih.  

4)   Hukum Asing,yaitu hukum yang berlaku bagi orang asing  

 

3. Fungsi Hukum 

Apakah fungsi hukum itu? Bagaimana kehidupan masyarakat seandainya tidak 

ada hukum? Mungkinkah warga masyarakat merasa aman dan memperoleh keadilan? 

Berdasarkan tujuan hukum yang telah dibahas di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

hukum memiliki tiga fungsi. 

a. Fungsi perlindungan, artinya melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan 

tindakan yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan sebagai 

pribadi maupun kelompok/lembaga. 

b. Fungsi keadilan, artinya menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi hukum 

yang tidak adil apabila hukum yang bersangkutan melanggar nilai-nilai dan hak-hak 

yang kita percayai. 

c. Fungsi 

pembangunan, 

artinya alat 

tercapainya 

tujuan 

pembangunan 

sekaligus alat 

kontrol 

pembangunan 

agar 

dilaksanakan 

secara adil. 

 

4. Subjek, Objek, Peristiwa, dan Sanksi Hukum 

a. Subjek Hukum 



 

 

Gambar 2.4 Anak-anak termasuk yang wajib dilindungi 

oleh hukum, tetapi mereka bukanlah subjek hukum. 

Sebab, anak bukan golongan orang yang telah cakap 

hukum. 

Apakah yang dimaksud subjek hukum? Siapa saja yang termasuk subjek hukum 

itu? Subjek hukum adalah segala 

sesuatu yang dapat 

memperoleh hak dan kewajiban 

dari hukum, atau sebagai pemegang 

atau penyandang hak dan kewajiban. 

Subjek hukum dalam sistem hukum, 

meliputi manusia dan badan hukum. 

1) Manusia. Setiap manusia 

dipandang dan dilindungi oleh 

tatanan hukum sebagai subjek 

hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap orang mampu melakukan perbuatan 

hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum (handeling bek waamheid). Adakah 

orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum?  

Perhatikan gambar 3 di samping! Apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam 

gambar tersebut? Apakah anak-anak tersebut memiliki hak dan kewajiban? Apa saja 

hak mereka? Apa pula kewajiban mereka? Apakah seorang anak kecil juga dianggap 

sebagai subjek hukum? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? 

Pada kenyataannya ada golongan orang yang tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum. Golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum 

(handeling son bek wame) dibagi menjadi orang yang masih di bawah umur dan orang 

dewasa yang ditempatkan di bawah pengampuan (curatele). 

2) Badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang 

mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Apakah 

semua organisasi merupakan badan hukum? Bagaiman ciri-ciri badan hukum itu? 

Apakah OSIS juga bisa disebut sebagai badan hukum? Mengapa demikian? 

Diskusikan hal tersebut dengan teman sekelompokmu! 

 Tidak semua organisasi merupakan badan hukum. Organisasi yang memiliki 

ciri-ciri sebagai badan hukum dapat menyandang hak dan kewajiban hukum. Adapun 

ciri-ciri badan hukum meliputi: 

a) memiliki kekayaan yang menjalankan kegiatan dari badan hukum;  

b) memiliki hak dan kewajiban terpisah dari orang yang menjalankan badan hukum; 

dan 

c) terdaftar sebagai badan hukum pada departemen hukum dan HAM setelah memiliki 

Akte Notaris pada pendiriannya. 



 

 
 
Gambar 2.5 Jual-beli merupakan perbuatan 
hukum dua pihak (ganda), yang pada 
umumnya berkaitan dengan peristiwa 
perdata. 

b. Objek Hukum 

Dapatkah Anda mengartikan objek hukum? Coba perhatikan  suatu  kasus 

berikut. Bapak Taufik membeli seperangkat komputer di toko ―Silcom Komputer‖ 

Semarang. Pembayaran dilakukan secara tunai sesuai dengan kesepakatan. Pada kasus 

tersebut, apa yang dapat dikuasai oleh Bapak Taufik? Apa yang menjadi urusan pada 

kasus tersebut? Nah, seperangkat 

komputer merupakan objek hukum. 

Demikian juga urusan jual beli. Jadi apa 

yang dimaksud objek hukum itu? 

Objek hukum adalah segala 

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan 

merupakan sarana atau alat dalam 

hubungan hukum antarmanusia atau 

antarbadan hukum. Jika objek hukum itu 

merupakan barang (kebendaan), 

maka objek hukum itu dapat dikuasai oleh 

subjek hukum serta dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Namun demikian, 

objek hukum dapat berupa urusan (zaken) dalam hubungan hukum diantara subjek 

hukum, misalnya jual-beli, kontrak kerja, pewarisan, dan sebagainya. 

c. Peristiwa Hukum 

Pada kasus di atas, apa yang dilakukan oleh Bapak Taufik? Apa akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan bapak Taufik? Apa hak dan kewajiban bapak Taufik pada 

peristiwa itu? Apakah perbuatan bapak Taufik merupakan peristiwa hukum? Jika 

jawabanmu ya, apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum? 

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau perbuatan orang yang oleh peraturan 

hukum yang dihubungkan dengan akibat hukum. Akibat hukum dapat berupa timbulnya 

atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subjek hukum yang terkait pada peristiwa 

tersebut. 

Peristiwa hukum dibagi dua yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. 

1) Perbuatan hukum, dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum tunggal atau 

sepihak, dan perbuatan hukum berganda (ada dua pihak).  

2)  Bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak 

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, misalnya mencuri, merampok, 

melanggar lalu-lintas, atau melanggar tata-tertib sekolah.  



 

 
 
Gambar 2.6  Ada beberapa metode hukuman 
mati, di antaranya di Indonesia dengan 
ditembak (seperti terlihat di gambar), 
sedangkan di AS disetrum di atas kursi listrik. 

d. Sanksi Hukum 

 Apa akibat yang ditimbulkan 

jika seseorang melanggar peraturan? 

Setiap orang yang melanggar 

peraturan/hukum akan menerima 

hukuman. Hukuman yang dijatuhkan 

pada seseorang yang melanggar hukum 

disebut sanksi hukum. Apa saja bentuk 

hukuman atau sanksi hukum itu? 

Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman 

meliputi hukuman pokok dan hukuman 

tambahan. Hukuman pokok, meliputi: 

hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan 

hukuman tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penempatan dalam rumah 

kerja pemerintah, penyitaan barang-barang tertentu, dan publikasi (pengumuman) 

keputusan hakim.  

5. Sumber Hukum 

Dari manakah hukum itu berasal? Apa yang yang menjadi sumber berlakunya suatu 

hukum? Sumber hukum memiliki beberapa arti atau makna sebagai berikut. 

a. Sebagai sumber berlakunya (dasar hukum), yang memberi kekuatan berlaku secara 

formal kepada peraturan hukum. 

b. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. 

c. Sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menimbulkan hukum. 

d. Sebagai azas hukum, yaitu sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum. 

e. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang 

sekarang berlaku. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat digolong-golongkan 

sumber hukum itu menjadi dua.   

a.  Sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum diambil, seperti tradisi, 

agama, hukum alam, akal sehat, kehendak penguasa. 

b.  Sumber hukum formal, yaitu tempat/sumber dari mana peraturan itu memperoleh 

kekuatan hukum. Sumber ini menyangkut bentuk/cara yang menyebutkan peraturan 

hukum itu secara formal berlaku. Sumber hukum formal meliputi: 

a). Undang-undang; 

b). Perjanjian/traktat; 



 
c). Kebiasaan; 

d). Yurisprodensi; dan 

e). Doktrin/pendapat ahli hukum. 

 

Tugas  Mandiri 

1. Coba Anda simpulkan pengertian hukum! 

2. Sebutkan unsur–unsur hukum! 

3. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional? 

4. Sebutkan jenis-jenis hukum nasional dengan contohnya masing-masing! 

5. Apakah yang mempengaruhi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia? 

 



 
BAB III PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL 

 

      

A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Kompetensi 

a.  Menganalisis Indonesia sebagai negara hukum. 

b.  Memahami tata urutan perundang-undangan nasional. 

 

2.  Indikator 

a.  Menyimpulkan bahwa Indonesia negara hukum hukum. 

b.  Menyimpulkan Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan sistem 

konstitusionalisme. 

c.  Menjelaskan tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 

Tahun 2011. 

 

B. Uraian Materi 
 

1. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM 

Sebagaimana dirumuskan di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), bahwa ―Negara 

Indonesia adalah negara hukum.‖ Indonesia sebagai negara hukum berarti negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. 

Hukum dalam hal ini diartikan sebagai semua peraturan terhadap tingkah laku manusia 

yang harus ditaati, bersifat mengikat, dan dipaksakan.  

Disebut mengikat, karena semua orang atau warga negara tidak dapat menghindar 

dari ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan itu. Hukum berlaku umum untuk semua 

orang, baik warga biasa maupun pejabat negara. Hukum itu mengikat semua warga 

negara, semua penyelenggara negara, dan pelaksana pemerintahan. Hukum berlaku 

bagi pelaksana pemerintahan, baik di pemerintahan pusat (nasional), pemerintahan 

daerah, maupun pemerintahan desa. Hukum juga berlaku bagi perilaku warga negara 

dalam hidup sehari-hari, baik di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, maupun di 

keluarga. Peraturan hukum tidak pandang bulu  dan berlaku dimana saja manusia 

berada. 

Hukum dikatakan sebagai aturan yang memaksa, artinya siapa saja yang 

melanggar hukum akan dikenai sanksi atau hukuman. Jadi tanpa kecuali, warga negara 

harus tunduk, taat, dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap 



 
warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga 

negara juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.  

Menjunjung tinggi hukum mengandung maksud dan sejumlah konsekuensi, yaitu:  

a. setiap orang wajib mengerti hukum atau ―melek hukum‖, yakni mengetahui dan 

memahami peraturan hukum yang mengatur perilakunya dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

b. sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pelaku yang 

bertanggung jawab atas terjaganya aturan hukum yang ada,  

c. taat dan patuh terhadap semua aturan hukum yang ada, yaitu tidak sengaja 

melanggar hukum apapun alasannya; serta  

d. bersedia bertanggung jawab di depan hukum apapun akibatnya, yaitu apabila 

melanggar hukum maka siap untuk menerima sanksi seberapa pun beratnya. 

Suatu negara yang menyatakan sebagai negara hukum harus menganut 

prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip negara 

hukum ini berlaku bagi seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Prinsip-prinsip ini 

merupakan unsur-unsur yang harus ada dan dimiliki oleh negara hukum, baik negara 

maju maupun negara berkembang, negara besar maupun negara kecil, negara yang baru 

merdeka maupun negara yang sudah lama merdeka.  

Unsur-unsur pokok negara hukum itu antara lain: (1) menghormati dan melindungi 

hak-hak dasar kemanusiaan (HAM); (2) adanya suatu mekanisme kelembagaan  negara 

yang demokratis; (3) adanya suatu sistem tertib hukum; dan (4) adanya kekuasaan 

kehakiman yang bebas (independen). 

Uraian lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip negara hukum ini dapat dicari 

rujukannya di dalam materi UUD 1945. Di dalam keseluruhan pasal-pasalnya dapat 

diketemukan unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia tersebut. 

a. Perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) manusia, yaitu sebagaimana telah 

dirumuskan secara rinci dan tegas (eksplisit) di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 

28J. 

b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis dapat ditemukan di dalam pasal 

22E tentang pemilihan umum dan pasal-pasal lainnya yang mengatur kelembagaan 

negara (tersebar di banyak pasal), termasuk di dalamnya pemerintahan daerah seperti 

termaktub pada pasal 18, 18A, dan 18B.  

c. Sistem tertib hukum dapat dilihat pada pasal-pasal tentang sistem kostitusional pasal 1 

ayat (2), perubahan UUD pasal 37, peraturan peralihan pasal I-III, serta peraturan 

tambahan pasal I dan II.  



 
d. Adapun mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas diatur dalam pasal 24, 24A-C, 

dan pasal 25.  

Menurut teori negara hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machtstaat), tetapi harus berdasarkan atas hukum (rechtstaat). 

Menurut ajaran para pakar atau ahli hukum, bahwa negara berdasarkan hukum harus 

didasarkan atas hukum yang baik dan adil.  

HUKUM YANG BAIK HUKUM YANG ADIL 

Hukum yang baik adalah hukum 

yang demokratis yang didasarkan  

atas kehendak rakyat sesuai 

dengan kesadaran hukum rakyat. 

 

Adapun hukum yang adil adalah 

hukum yang sesuai dan memenuhi 

maksud dan tujuan setiap hukum, 

yakni keadilan. Keadilan ditonjolkan 

agar hukum tidak diselewengkan atau 

dijadikan alat oleh penguasa untuk 

kepentingan tertentu diluar 

kepentingan seluruh rakyat. 

 

Perlu diketengahkan pula, bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum 

dalam arti luas atau sering disebut sebagai negara hukum kesejahteraan (welfare state). 

Di dalam negara hukum kesejahteraan ini, tugas pemerintah tidak sekedar menjaga 

keamanan dan ketertiban rakyat semata-mata. Menjaga keamanan dan ketertiban 

merupakan hal penting, tetapi yang lebih menentukan adalah tugas pemerintah untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.  

Ada sejumlah syarat tentang ada dan berlakunya suatu peraturan hukum. Artinya, 

setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan hukum akan 

bekerja secara efektif (sesuai dengan tujuan atau sasarannya) dalam masyarakat apabila 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah: 

Peraturan yang dibuat bukan sekedar keputusan-keputusan yang bersifat 

sementara. Misalnya peraturan tata-tertib sekolah tidak berlaku hanya untuk hari ini atau 

seminggu ini saja. 

a. Peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan. Diumumkan artinya bukan 

sekedar dipasang di papan pengumuman. Diumumkan artinya dimuat dalam lembaran 

negara dan disebarluaskan kepada masyarakat, atau disosialisasikan. Sosialisasi 

adalah kegiatan pendidikan atau penyuluhan agar masyarakat paham dan sadar 



 
terhadap hak dan kewajibannya, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari 

peraturan tersebut. 

b. Peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut. Artinya, peraturan tidak berlaku terhadap 

perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu dibuat. Peraturan hukum hanya 

berlaku sekarang dan yang akan datang. Kalau berlaku surut, maka peraturan itu tidak 

dapat dijadikan pedoman tingkah laku manusia. 

c. Peraturan harus dirumuskan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Peraturan hukum 

haruslah jelas dan tegas. Tujuannya supaya tidak ditafsirkan dalam pengertian yang 

bermacam-macam (multi-tafsir). Hal ini untuk menjaga agar tetap ada kepastian hukum 

dalam masyarakat. 

d. Peraturan tidak boleh mengandung ketentuan yang saling bertentangan. Isi sebuah 

peraturan harus saling terkait dan mendukung, sebab kalau saling bertentangan  akan 

membingungkan dalam penerapannya. 

e. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 

Peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, oleh sebab itu tidak boleh 

menuntut perbuatan yang melebihi apa yang dapat dilakukan manusia.   

f. Peraturan harus cocok dengan kenyataan sosial budaya yang ada di dalam 

masyarakat. Peraturan itu sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal tertentu masih berlaku hukum 

adat. 

g. Peraturan harus menjamin keadilan dalam pelaksanaannya. Suatu aturan akan 

dipatuhi apabila memenuhi prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan 

tidak boleh diskriminatif, yaitu perlakuan yang berbeda terhadap individu dan kelompok 

masyarakat yang berbeda. Disamping itu dalam aturan harus pula menjamin pelaksana 

atau aparat penegak hukum tidak berlaku pilih kasih. Bahkan tak kalah pentingnya, 

adalah peraturan harus memuat pula sanksi bagi aparat hukum yang melanggar 

peraturan itu. 

 

2. SISTEM KONSTITUSIONAL 

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tegas itu dapat ditemukan pada pasal 

1 ayat (3) UUD 1945: ―Negara Indonesia adalah negara hukum.‖ Salah satu unsur penting 

negara hukum adalah adanya sistem tertib hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 

(Konstitusi Indonesia), kita dapat menemukan sistem tertib hukum itu, yaitu pada pasal 1 

ayat (2) tentang sistem kostitusional atau sistem berdasarkan UUD. ―Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.‖ Jadi sistem tertib 



 
hukum dapat disebut juga sistem konstitusional.  

Sistem tertib hukum tersebut menghendaki adanya kehidupan kemasyarakatan 

dan kenegaraan yang menempatkan hukum atau aturan perundang-undangan pada 

tempat tertinggi. Sistem demikian juga disebut sebagai sistem supremasi hukum. 

Supremasi artinya keunggulan atau yang tertinggi. Oleh karena itu, supremasi hukum 

dimaknai bahwa hukum menjadi pemimpin yang tertinggi atau menjadi ―panglima 

tertinggi‖ kehidupan, baik dalam sistem kemasyarakatan maupun kenegaraan. 

Sistem konstitusional, yang menghendaki supremasi dan tertib hukum itu 

sebenarnya lahir sebagai gagasan negara hukum yang sangat mendasar. Konstitusi 

adalah alat atau instrumen pembatasan kekuasaan. Artinya, setiap pemerintah dan 

penyelenggara negara lainnya dalam suatu negara tidak boleh berkuasa mutlak, tanpa 

batas. Demikian pun dengan organanisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, para 

pemimpinnya tidak boleh berkuasa tanpa batas terhadap para anggotanya. Jadi 

kekuasaan apa pun dan di tingkatan mana pun menurut sistem konstitusi harus dibatasi. 

Pembatas kekuasaan itu adalah hukum, dan hukum yang tertinggi adalah konstitusi 

(UUD). 

Mengapa kekuasaan itu perlu dibatasi oleh hukum? Pertanyaan sederhana ini 

jawabannya tidak sederhana. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, 

kekuasaan yang dijalankan oleh para raja atau para pemimpin negara selalu tidak 

terbatas dan mutlak (absolut). Absolut artinya tidak dapat diganggu gugat. Di masa lalu, 

titah atau perintah raja adalah hukum, tak boleh dibantah, tidak peduli benar atau salah. 

Yang terjadi kemudian, para raja atau pemimpin negara menggunakan kekuasaan itu 

dengan sewenang-wenang. Akibatnya, para raja atau pemimpin negara berlaku lalim atau 

kejam. Mereka berbuat seenaknya yang menyengsarakan rakyatnya. Hak asasi manusia 

dilanggar dan prinsip-prinsip demokrasi dihancurkan. 

Berkenaan dengan prinsip demokrasi ini perlu mendapat penjelasan. Coba 

camkan benar-benar nalar berfikir berikut ini ! Demokrasi mengakui bahwa raja atau 

pemimpin negara berkuasa karena rakyatnya. Karena kekuasaan raja berasal dari rakyat, 

maka raja harus melingdungi hak-hak rakyat dan mempertanggungjawabkan 

pemerintahannya kepada rakyat. Pemimpin negara sepatutnya menjadi pengayom, 

pelingdung, serta pemberi kesejahteraan dan keadilan. Pemimpin negara yang tidak 

mampu menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan, atau bahkan sengaja 

untuk menyengsarakan rakyatnya, maka rakyat boleh protes. Rakyat secara 

bersama-sama berhak  menarik kembali kekuasaan yang telah diberikan kepada 

pemimpinnya. Berlakulah pepatah Melayu, bahwa ―raja adil raja disembah, raja lalim raja 



 
disanggah.‖ 

 

3. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL 

Di negara manapun, begitu sebuah pemerintahan terbentuk, maka Ia (pemerintah) 

harus segera mengambil tindakan yang bertujuan untuk kepentingan (kemaslahatan) 

seluruh masyarakat. Selanjutnya pemerintah harus mampu memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak rakyatnya, tanpa terkecuali.  Berdasarkan prinsip ini, maka pemerintah 

sendiri tidak bebas. Pemerintah terikat oleh tanggung jawab untuk menjamin rasa aman, 

kesejahteraan, dan keadilan bagi semua rakyatnya. Oleh karenanya kekuasaan 

pemerintah untuk bertindak pun dibatasi dan dirinci dengan jelas dan tegas. Disinilah 

dibutuhkan adanya aturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan ini berlaku secara nasional, dan meliputi semua 

bidang kehidupan rakyat dan negara. Peraturan perundang-undangan nasional ini 

biasanya dibuat pokok-pokoknya di dalam UUD (konstitusi). Demikian juga dengan UUD 

1945 yang berlaku di negara kita, di dalamnya memuat sistem peraturan 

perundang-undangan. 

Sistem peraturan perundang-undangan tersebut, dalam UUD 1945 diatur secara 

lengkap. Ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang disebut secara 

tegas (eksplisit) di dalamnya, yaitu Undang-Undang Dasar (sebagai hukum yang 

tertinggi), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, 

dan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, keempat bentuk peraturan perundang-undangan 

tersebut belum merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

secara nasional. Masih banyak peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah, baik 

yang berlaku di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.  

Untunglah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara rinci jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden;  

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 



 
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 

Desa atau yang setingkat.   

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. 

Menurut pasal 9, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia    Tahun 1945, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di 

bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, 

 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 

UUD merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber hukum yang tertinggi. Ini 

berarti, bahwa di Indonesia semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan 

lainnya harus bersumber, sesuai dan cocok, serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 

1945. Adapun kekuasaan yang secara khusus harus dijalankan menurut UUD, di dalam 

UUD 1945 disebutkan antara lain tentang: 

1) Pelaksanaan kedaulatan  rakyat, pasal 1 ayat (2). 

2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR, 

pasal 3 ayat (3). 

3) Kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden, pasal 4 ayat (1). 

Mengapa ketiga macam kekuasaan tersebut di atas harus dijalankan menurut 

UUD? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Jika kalian belum menemukan jawaban 

yang memuaskan, Anda boleh bertanya kepada orang yang mampu memberikan 

jawaban secara memuaskan. Jangan lupa laporkan hasilnya kepada bapak/Ibu gurumu. 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya (UU No. 10 

Tahun 2004), terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratutan Perundang-undangan, yaitu 



 
penambahan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai salah satu 

jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah    

Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik Indonesia Tahun 1945. 

Yang dimaksud dengan ―Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat‖ adalah 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

2  dan  Pasal  4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum   Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat   Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 

c. Undang-Undang (UU) 

UUD 1945 secara eksplisit (tegas) menyebutkan keharusan adanya 39 masalah 

yang harus diatur dengan UU.  UU yang dibuat berdasarkan ketentuan eksplisit di dalam 

UUD 1945 biasanya disebut UU Organik. Ketiga puluh sembilan UU yang diperintahkan 

pembuatannya secara eksplisit oleh UUD 1945 itu antara lain tentang: 

1) Susunan MPR, pasal 2 ayat (1).  

2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6 ayat (2). 

3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6 ayat (5). 

4) Perjanjian internasional, pasal 11 ayat (3). 

5) Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan oleh Presiden, pasal 15. 

6) Dan seterusnya, untuk yang ke-6 sampai dengan ke-39, cari di dalam UUD 1945. 

Namun demikian, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-Undang harus 

mengandung materi muatan atau berisi hal-hal yang:  

a   mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: 

1) hak-hak asasi manusia; 

2) hak dan kewajiban warganegara; 

3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 

negara; 

4) wilayah negara dan pembagian daerah;  

5) kewarganegaraan dan kependudukan; 

6) keuangan negara. 

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. 

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), memerintahkan adanya pengaturan oleh Undang-Undang 



 
sebanyak 2 Undang-Undang.  Salah satu Undang-Undang yang dibuat menurut 

perintah Undang-Undang Sisdiknas tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal itu memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (4) 

Undang-Undang Sisdiknas, bahwa mengenai guru diatur dengan undang-undang 

tersendiri. 

d. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Sebagaimana diatur oleh pasal 22 ayat (1) UUD 1945, bahwa dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah 

sebagai Pengganti Undang-Undang. Perpu mempunyai kedudukan setingkat dengan UU, 

meskipun pembuatannya dilakukan oleh Presiden sendiri, tidak dilakukan bersama atau 

atas persetujuan DPR. Menurut Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pebentukan 

Peraturan perundang-undangan, materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.   

Dasar universal pemberian kewenangan istimewa kepada Presiden ini adalah 

prinsip hukum yang berbunyi: ―salus populi suprema lex‖, yang artinya ―keselamaan 

rakyat adalah hukum yang tertinggi.‖ Sedangkan pertimbangan khusus pemberian 

kewenangan ini adalah agar Presiden dapat mengambil tindakan cepat jika negara dalam 

keadaan genting (gawat).  

Karena dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa, maka Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, pada waktunya harus memperoleh 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 22 ayat (2), bahwa Peraturan 

Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

persidangan berikut. Bahkan, pasal 22 ayat (3) menggariskan dengan tegas, bahwa jika 

tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.     

Contoh-contoh Perppu yang disahkan menjadi UU adalah UU No. 56/PRP/1960 

tentang Lendreform, UU No. 52/PRP/1960 tentang Perubahan UU No. 23/PRP/1959 

tentang Keadaan Bahaya, dan UU No. 15/PRP/2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, serta UU No. 16/PRP/2003 tentang Pemberlakuan Perppu No. 

01/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa Bom Bali 

tanggal 12 Oktober 2002. Namun begitu, Undang-Undang No. 16/PRP/2003 tersebut 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Juli 2004, sehingga UU 

tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. 

e. Peraturan Pemerintah (PP)  

Sebagaimana diatur oleh pasal 5 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden menetapkan 

Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Dengan demikian, 



 
PP bukanlah satu peraturan yang berdiri sendiri, sebab ia dibuat untuk melaksanakan UU 

yang telah ada. Konsekuensinya, bahwa bentuk maupun isi sebuah PP tidak boleh 

bertentangan dengan UU. Misalnya, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 

merupakan pelaksanaan dari  UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Dalam hal ini, isi PP No. 65 Tahun 2001 sudah semestinya tidak 

bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Hal itu ditegaskan oleh pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004, menyatakan bahwa materi 

muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang 

sebagaimana mestinya. Meskipun fungsinya untuk menjalankan Undang-Undang 

sebagaimana mestinya, mengingat banyaknya perintah UU untuk mengatur suatu hal 

dalam PP, seringkali pemerintah tidak dapat segera menyelesaikan tugasnya menyusun 

PP dimaksud. Suatu contoh, UU Sisdiknas No. 20/2003 memerintahkan pengaturan 

hal-hal tertentu dalam PP sebanyak 38 buah.  

f. Peraturan Presiden 

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh 

Presiden. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 10/2004, materi muatan Peraturan 

Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk 

melaksanakan Peraturan Pemerintah. Salah satu contoh hal yang harus diatur oleh 

Peraturan Presiden sebagai perintah Undang-Undang adalah mengenai tatacara 

penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional, yang diatur pada pasal 16 ayat 

(4) UU No. 10 Tahun 2004. Dalam UU tersebut memerintahkan adanya 4 Peraturan 

Presiden. Coba Anda cari! 

g. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang 

terendah. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Peraturan 

Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan 

Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. Adapun materi muatan Peraturan Daerah 

adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang 

kedudukannya lebih tinggi, dan seterusnya sampai kepada UUD sebagai sumber hukum 

tertinggi. 



 
Setelah mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, 

maka jelaslah bagi kita bahwa hukum harus mengatur dan melingkupi semua masalah 

yang dihadapi rakyat dan negara. Di dalam negara hukum Indonesia tidak boleh ada 

masalah yang terlewatkan oleh peraturan hukum. Singkatnya dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah 

keniscayaan yang harus nyata adanya. Kita tidak boleh hidup dalam ketidakpastian, 

sebab bisa timbul kekacauan. Oleh karena itu, satu hal penting dalam negara hukum, 

adalah jaminan agar tidak terjadi kekosongan (kepakuman) aturan hukum.  

 

4. MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   

Seorang filsuf berkata, ―Vox populi vox dei‖ (suara rakyat adalah suara Tuhan). 

Apakah undang-undang yang dibuat atau dirumuskan telah sesuai dengan atau 

menyimpang  dari hati nurani dan keinginan rakyat? Apabila suara rakyat tidak didengar, 

apabila kepentingan rakyat dikhianati, maka yang terjadi seperti tercermin dalam gambar 

di atas. Rakyat jelata pun berani protes dan mengkritik anggota DPR. Kelakuan para 

wanita desa tersebut dengan bebek-bebek mereka adalah sindiran bagi anggota DPR 

yang tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, tetapi malah ―cuek bebek‖ atau tidak mau 

peduli. 

Selanjutnya coba perhatikan dengan seksama UUD 1945 pasal 27 ayat (1), 28, 

28C ayat (2), 28D ayat (1), 28F, 28H ayat (1), (2), dan (3), 28I ayat (2) dan (5), serta  

pasal 34 ayat (1), (2), dan (3). Ketentuan apa saja yang Anda temukan dalam pasal-pasal 

tersebut, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban? Berdasarkan temuan-temuan 

itu, apa konsekuensinya bagi warga negara Indonesia jika menemukan peraturan 

perundang-undangan yang mengandung penyimpangan terhadap kepentingan rakyat? 

Apa saja yang dapat dilakukan warga negara untuk mengontrol pembuatan peraturan 

perundang-undangan? Melalui saluran apa saja partisipasi warga negara dalam 

mengontrol perumusan aturan perundang-undangan? 

Baiklah, marilah secara berturut-turut kita jawab pertanyaan-pertanyaan di atas. 

Apabila ternyata Anda sudah memperoleh jawaban sendiri, maka ada baiknya pula Anda 

mencocokkan dengan apa yang akan dibahas di bagian ini. Anda tetap harus kritis. 

Apabila ada kejanggalan atau ada hal-hal yang sulit Anda pahami segera konsultasikan 

hal itu kepada gurumu.  

a. Kesadaran akan Kedudukan yang Sama dalam Hukum  



 
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. 

Warga negara merupakan subjek hukum. Pasal 27 ayat (1) dengan tegas menetapkan, 

bahwa: ―Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya.‖  Dalam hal ini tegas, bahwa tidak ada diskriminasi di dalam hukum, baik 

yang menyangkut hak maupun kewajiban. Salah satu bentuk perwujudan tentang hal ini 

tampak jelas dalam keikutsertaan warga negara pada pemililhan umum yang jujur dan 

adil. Perhatikan sekali lagi, mantan Presiden  pertama RI, Ir. Soekarno, ikut antri 

menunggu giliran untuk memberikan suaranya/pilihannya pada Pemilu Petama tahun 

1955.  

Ketika berhadapan dengan hukum seseorang tidak akan dipertimbangkan pangkat 

dan jabatan yang disandangnya. Di hadapan hukum setiap orang tidak dibedakan 

keturunan dan asal-usulnya. Hukum membe-baskan diri dari memper-hitungkan 

kekayaan yang dimiliki seseorang yang berperkara. Hukum juga tidak memihak kepada 

jenis kelamin, keyakinan agama, aliran politik, dan asal-usul kedaerahan. Setiap warga 

negara dihargai sama dan ditempatkan pada posisi yang sama di depan hukum. 

Apabila berhubungan dengan hak seseorang warganegara, maka hukum akan 

melindungi dan menjaga agar hak itu tetap terjaga dan sedapat mungkin dapat terpenuhi. 

Orang atau pihak lain, siapa pun dia oleh hukum akan dipaksa untuk menghormati dan 

tidak menganggunya. Sedangkan apabila berkaitan dengan kewajiban, maka hukum 

akan memaksa semua orang untuk menunaikannya. Penyimpangan dari aturan tersebut, 

maka hukum akan memberikan sanksi dengan tegas dan tidak pandang bulu. 

Mungkin Anda bertanya: ―Apakah cita-cita dan fungsi hukum yang begitu mulia itu 

telah terwujud dalam dunia kenyataan?‖  Mungkin Anda juga menyaksikan dalam 

kehidupan sehari-hari banyak orang yang dilanggar hak-haknya oleh orang lain atau 

bahkan oleh pihak penguasa, tetapi hukum tidak dapat melingdungi sepenuhnya. 

Sebaliknya, banyak juga kita saksikan kejahatan tetap merajalela, baik yang dilakukan 

oleh orang seorang maupun oleh kelompok orang, tetapi hukum belum mampu 

mengatasi. Itulah masalahnya. Hukum baru akan berfungsi apabila ada kesadaran hukum 

dari semua warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah aturan yang 

baru berfungsi jika kita semua mematuhinya. Tanpa kesadaran dan kepatuhan terhadap 

aturan, maka hukum akan mandul. Bekerjanya hukum sangat tergantung kepada sikap 

dan perilaku manusia sebagai subjek hukum. 

b. Kepatuhan dan Penegakan Hukum 



 
Sebagaimana dikekukakan sebelumnya, bahwa kepatuhan hukum merupakan 

bentuk perwujudan dari kesadaran hukum warga negara. Orang yang sadar akan hak dan 

kewajiban akan berjuang menuntut pemenuhan hak-haknya, begitu pula akan secara 

konsekuen memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kesadaran dan kepatuhan hukum itu 

berlaku untuk siapa saja dan dalam keadaan apa pun juga. Termasuk bagi warga negara 

yang cacat seperti tampak pada gambar tersebut. 

Kesadaran dan kepatuhan hukum itu tidaklah muncul dengan sendirinya. Ada dua 

faktor yang membuat hukum tegak atau dipatuhi. Pertama adalah faktor internal, yaitu 

faktor pertimbangan dari orang untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Kedua 

adalah faktor internal, yaitu kondisi penegakan hukum yang ada di masyarakat yang 

dilakukan oleh penguasa (penegak hukum) dan lembaga peradilan.  

Dilihat dari faktor internal, menurut Soerjono Soekanto, ada empat sebab yang 

dominan orang mau mentaati aturan hukum, yaitu: (1) karena perhitungan untung-rugi; (2) 

karena ada tujuan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia atau dengan 

penguasa/pejabat tertentu; (3) karena hukum itu sesuai dengan hati nuraninya; dan (4) 

karena ada tekanan-tekanan tertentu. Keempat hal itu merupakan pertimbangan rasional 

dari masyarakat terhadap hukum. 

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal, maka dibutuhkan suatu prasarat atau 

kondisi tertentu agar kesadaran dan kepatuhan hukum itu terwujud. Prasarat itu adalah 

adanya penegakan hukum yang efektif di dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan berwajib yang bertujuan 

untuk menegakkan hukum. Kegiatan yang membuat semua orang taat dan patuh kepada 

aturan hukum, aturan perundang-undangan.  

Penegakan hukum ini melibatkan para aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, 

dan hakim. Polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa 

tugasnya menyusun dakwaan atau tuntutan hukum bagi pelaku kejahatan. Adapun hakim 

bertugas untuk memberikan putusan, apakah seseorang benar-benar secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. 

c. Mengoreksi Perundang-undangan yang Tidak Akomodatif 

Undang-undang memang seharusnya akomodatif. Akomodatif artinya 

menampung kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. Rakyat dari golongan mayoritas 

(besar) maupun golongan minoritas (kecil) semua harus diakomodasi kepentingannya. 

Namun demikian dalam kenyataan tidak semudah itu. Sebab di dalam kenyataan suatu 



 
golongan (kelompok) dalam masyarakat selalu ingin diutamakan. Golongan (kelompok) 

mayoritas dan kelompok yang kuat pengaruh/kekuasaannya, biasanya mendominasi 

keputusan ketika undang-undang disusun. Kepentingan merekalah yang harus 

dimenangkan, sehingga kepentingan kelompok minoritas dan lemah sering 

dikesampingkan. Dengan demikian, undang-undang hanya menampung kepentingan 

kelompok mayoritas. Terjadilan dominasi mayoritas atas minoritas. 

Dalam negara demokrasi persaingan kepentingan dianggap wajar dan sah-sah 

saja. Setiap golongan (kelompok) masyarakat berhak memperjuangkan kepentingannya. 

Tetapi sistem demokrasi tidak membenarkan kelompok besar menekan atau meniadakan 

kepentingan kelompok kecil. Salah satu prinsip dalam demokrasi menekankan bahwa 

berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat  harus diperhatikan, khususnya 

kelompok minoritas. Oleh sebab itu, jika ada undang-undang yang tidak menghargai 

kepentingan kelompok minoritas harus dikoreksi. Dikoreksi artinya diubah atau diganti.  



 
BAB IV SISTEM PERADILAN INDONESIA 

 

      

A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Kompetensi 
 

 Memahami sistem peradilan di Indonesia. 
 

2.  Indikator 

a.  Membedakan berbagai peran lembaga peradilan di Indonesia. 

b.  Menjelaskan proses peradilan pidana dan perdata. 

c.  Menjelaskan proses peradilan militer. 

 

B. Uraian Materi 
 

Pernahkah Anda mengunjungi atau melihat gedung Pengadilan Negeri? Jika pernah, 

tahukah Anda di mana alamat Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kotamu? Menurut Anda, 

untuk apa diadakan gedung pengadilan itu?  Samakah pengertian peradilan dengan 

pengadilan? Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan 

merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.  

Sistem peradilan adalah suatu sistem penyelesaian perkara melalui proses peradilan 

pada lembaga-lembaga hukum yang berwenang di lingkungan kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan, misalnya di lingkungan peradilan umum 

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak di Mahkamah 

Agung. Setiap jenis lembaga peradilan menyelenggarakan proses hukum menurut sistem 

peradilan yang berlaku di lingkungan masing-masing.  

 

1. Badan-Badan Peradilan 

Menurut Undang-undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 

4 lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

1. Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum memeriksa dan memutus semua perkara 

perdata dan pidana atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan 

peradilan khusus, seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha 

negara, dan peradilan tindak pidana korupsi.  

2. Peradilan Agama. Badan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khusus 

(Special court),  pada saat ini diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Badan 



 
Peradilan Agama diadakan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. 

3. Badan Peradilan Militer. Badan Peradilan Militer diatur oleh Undang-Undang No. 31 

Tahun 1997. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 

a.  Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu 

melakukan tindak pidana. 

1)  Prajurit. 

2) Yang bedasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit. 

3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan 

atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang. 

4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1), nomor 2), dan nomor 

3) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman 

harus diadili suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

b.  Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan 

Bersenjata. 

c. Menggabungkan perkara guagatan ganti rugi dalam perkara pidana yang 

bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus 

memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan (Undang-Undang No.31 

Tahun 1997, pasal 9). 

4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Tata Usaha Negara 

(PERATUN) disebut juga peradilan Administrasi Negara (Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986, pasal 144). Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus yang 

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara 

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau 

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat 

maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dengan demikian objek Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata 

usaha negara. Yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah ―penetapan 

tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 



 

PENGADILAN KHUSUS (PASAL 15 UU NO. 4 TH. 2004) 

* PENGADILAN ANAK 
* PENGADILAN NIAGA 
* PENGADILAN HAM 
* PENGADILAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI 
* PENGADILAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 
* PENGADILAN SYARIAH 

(DI ACEH) 
 

PENGADILAN 
TINDAK 
PIDANA 

PERPAJAKAN 

PENGADILAN 
SYARIAH (DI 

NANGGROE ACEH 
DARRUSSALAM) 

(Khusus perkawinan; 
kewarisan, wasiat, dan 
hibah yang dilakukan 
berdasarkan hukum 

Islam; wakaf dan 
shadaqah). 

No. 
Lingkungan 

Peradilan 

Badan-badan Pengadilan 

Tingkat I Tingkat II Tingkat Kasasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Peradilan Umum 

Peradilan Agama 

Peradilan Militer 

Peradilan Tata 

Usaha Negara 

PN 

PA 

PM 

PTUN 

PT 

PTA 

PM Tinggi 

PTTUN 

MA 

MA 

MA 

MA 

 

seseorang atau badan hukum.― 

 

2. Hierarkhi Badan Peradilan 

Pasal 11 ayat 1 UU No. 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa badan-badan 

peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, 

administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi secara 

umum badan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan adalah 

Mahkamah Agung (MA). 

Badan-badan pengadilan pada setiap lingkungan peradilan secara hierarkhis 

dapat 

digambarkan 

sebagai 

berikut. 

 

  

PERADILAN 

UMUM

       

PERADILAN 

TUN  PERADILAN 

AGAMA 

 

3. Peran Badan-Badan Peradilan 

Berdasarkan uraian di atas maka Badan Peradilan di Indonesia secara garis 

besar ada 2, yaitu  Peradilan Umum dan  Peradilan Khusus. Masing-masing badan 

peradilan memiliki fungsi dan menjalankan perannya sesuai dengan jenis perkara dan 

pihak-pihak yang berperkara.  

a. Peradilan Umum 

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik 

mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum berfungsi 



 
memeriksa dan memutuskan semua perkara perdata dan pidana atau 

permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus (peradilan 

agama, militer, dan tata usaha negara). Jadi peran badan peradilan umum adalah 

menyelenggarakan peradilan perdata dan pidana bagi rakyat pada umumnya 

serta pada kasus-kasus hukum pada umumnya.  

b. Peradilan Khusus 

Peradilan Agama,  Militer, dan tata Usaha Negara merupakan peradilan 

khusus, karena mengadili pekara-perkara tertentu atau mengenai golongan 

rakyat tertentu.  Peradilan khusus berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan 

perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (lihat 

penjelasan Undang-Undang No.14/1970, pasal 10). 

a. Peradilan Agama. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, peradilan agama 

dijalankan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan 

sodaqoh berdasarkan hukum Islam. Pada tingkat banding dilaksanakan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung 

sebagai puncak peradilan agama. Pengadilan Syariat Islam di Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam 

lingkungan peradilan agama.  

b. Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 9 Tahun 2004, Pengadilan 

Tata Usah Negara merupakan pelaksana peradilan tingkat pertama yang 

menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum 

Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentang Surat 

Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

agar supaya Surat Keputusan tersebut dibatalkan. Selanjutnya perkara di 

tingkat banding ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan di 

tingkat kasasi ditangani oleh Mahkamah Agung. 

c. Peradilan Militer. Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 

Tahun 1997. Pengadilan Militer menjalankan peradilan pada tingkat pertama 

yang menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang berstatus militer atau 

orang yang dipersamakan dengan militer. Pada peradilan militer tingkat 

banding ditangani oleh Pengadilan Militer Tinggi, dan pada tingkat kasasi oleh 

Mahkamah Agung. 

 



 
4. Proses Peradilan Perkara Pidana 

Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum)  diatur 

dalam UU No. 8  tahun 1981 tentang KUHAP dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (penyidik polisi dan penyidik PNS). 

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan penyidik dalam penanganan 

perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya. 

Dalam melakukan penyidikan semua POLRI diberi kewenangan oleh 

Undang-Undang (KUHAP), untuk melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. 

b. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Tahap ini dilakukan 

oleh jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai 

dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan 

penyidikan menyerahkan berkas perkara beserta tersangkanya kepada penuntut 

umum untuk dilakukan penuntutan. 

Penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negari yang berwenang dengan permintaan supaya 

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.  

Dalam tahap ini penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk perkara 

pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterima dari 

penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan terhadap tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk 

waktu paling lama 30 hari.   

c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim. 

Untuk melakukan pemeriksaan, maka penuntut umum melimpahkan 

berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dengan 

memohon agar perkara yang bersangkutan diperiksa dan diputuskan oleh hakim 

sidang pengadilan. Adapun prosedurnya sebagai berikut. 

a. Hakim membuka sidang untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan, atau 

terdakwanya anak-anak. 

b. Yang diperiksa pertama kali adalah terdakwa. 

c. Hakim Ketua Sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat 

dakwaan. 



 
d. Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang 

memberatkan terdakwa maupun saksi yang meringankan terdakwa. 

e. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan 

tuntutan pidana (Requisitor). 

f. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya 

(pledoi). 

g. Selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan 

terdakwa atau penasehat hukumnya dan sebaliknya. 

h. Jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan 

pemeriksaan ditutup (musyawarah hakim). 

i. Setelah itu sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum hakim ketua 

membacakan putusannya.    

d. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di 

bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan. Setelah hakim 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan jika putusan itu berupa putusan 

pemindanaan yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka jaksa dapat menahan 

terdakwa. Bila penahanan terdakwa sudah dilakukan maka segera terdakwa ke 

lembaga pemasyarakatan. 

Siapa saja pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri? 

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Bagaimana prosesnya? 

Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah 

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim, dan Panitera/Panitera Pengganti. Sedangkan 

pihak-pihak yang terlibat adalah Saksi/Tersangka/Terdakwa dan Penasihat Hukum 

(pembela). Adapun prosesnya secara ringkas sebagai berikut. 

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hakim mengecek/memeriksa 

kebenaran identitas terdakwa; 

2. Hakim menyuruh membacakan surat dakwaan kepada Penuntut Umum; 

3. Hakim memeriksa saksi-saksi berikut barang buktinya dan menanyakan 

kebenarannya kepada terdakwa; 

4. Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat hukum 

untuk bertanya, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa. 

5. Penuntut Umum menyampaikan tuntutan hukuman (rekuisitor) tertulis atau lisan, 

dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada terdakwa dan/atau 

Penasehat Hukum/Pembela untuk menyampaikan pembelaannya (pleidoi), dan; 



 

Info Penting 
 

 Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti  
yang dengan bukti itu membuat terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 

 Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 

 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang. 

 Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak 
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk meyerahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 
sidang pengadilan. 

 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk mengadili. 

 Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 
memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 
sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang. 

 

6. Hakim memberikan/menjatuhkan putusan. 

Proses penyelesaan perkara pidana di Pengadilan Negeri dapat digambarkan 

dengan bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEJAHATAN POLISI 
Pengusuta

n 

JAKSA 
Penuntu
t Umum 

PENGADILAN  
NEGERI 

Memeriksa dan 
 Mengadili 

PUTUSAN 

Dilepas dari 
segala 

tuntutan 
Dibebaska

n 
Dihukum 



 
Tugas kelompok 

1. Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan dalam kelompokmu pengertian dari istilah-istilah tersangka, terdakwa, laporan, 

pengaduan, saksi, keterangan saksi dan keterangan ahli. Buatlah laporannya! 

2. Carilah contoh-contoh perkara yang dapat digolongkan dalam perkara pidana! 

3. Apakah peranan polisi, jaksa, hakim, dan pembela dalam proses peradilan pidana dalam 

lingkungan peradilan umum? 

4. Diskusikan dalam kelompok Anda mengenai kemungkinan putusan hakim: dihukum, dibebaskan, dan dilepas dari segala tuntutan! 

 

5. Proses Peradilan Perkara Perdata 

Perkara-perkara apa saja yang termasuk perkara perdata? Siapa saja pejabat 

yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri? Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat? Bagaimana prosesnya? 

Perkara-perkara perdata dapat timbul dalam perselisihan hukum seperti yang 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata mengatur tentang orang, kebendaan, perikatan serta pembuktian dan 

daluwarsa. 

Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah 

hakim dan panitera/panitera pengganti.  Hakim tugasnya memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara. Sedangkan tugas panitera adalah mengikuti semua sidang serta 

musyawarah Pengadilan. Panitera mencatat semua hal yang dibicarakan. Selain itu ia 

harus membuat berita acara sidang dan bersama-sama menandatangani dengan 

ketua sidang. Berita acara ini merupakan dasar untuk membuat keputusan. 

Pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses persidangan perkara perdata 

di Pengadilan Negeri adalah penggugat/kuasanya, tergugat/kuasanya, penyumpah, 

dan saksi-saksi. Proses penyelesaian perkara perdata, dapat digambarkan dengan 

bagan berikut ini. 
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Tugas kelompok 

1. Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan dalam kelompokmu pengertian dari istilah-istilah panitera/panitera 

pengganti, penggugat/kuasanya, penggugat/kuasanya, dan penyumpah. Buatlah laporannya! 

2. Carilah contoh-contoh perkara perdata! 

3. Diskusikan dalam kelompok Anda mengenai kemungkinan putusan hakim: tidak diterima, ditolak, dan dikabulkan! 

 

6. Proses Peradilan Militer 

Pernahkah Anda melihat atau mendengar berita tentang tindakan 

kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh tentara/militer? Apakah tentara/militer  

yang melakukan tindakan jahat bisa diproses dalam pengadilan? Apa nama badan 

peradilannya? Apa yang dimaksud dengan perkara pidana militer itu? Siapa yang 

menyelidiki dan yang menuntut? Siapa yang memeriksa, mengadili dan 

memutuskan? Bagaimana proses penyelesaiannya? 

Setiap warga negara yang melakukan tindakan pidana akan diproses di 

pengadilan. Demikian juga tindakan pidana yang dilakukan oleh warga negara yang 

menjadi tentara/militer. Pengadilan yang menangani perkara itu disebut Pengadilan 

Militer atau Mahkamah Militer. Pengadilan ini berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara pidana militer. Perkara pidana militer dilakukan oleh orang yang pada saat itu 

anggota militer/tentara. Termasuk oleh anggota suatu golongan yang dipersamakan 

dan dianggap anggota militer/tentara. 

Pihak-pihak yang hadir dalam proses persidangan perkara pidana militer di 

Mahkamah Militer meliputi terdakwa militer/sipil, oditur militer, hakim militer, penasihat 

hukum, dan panitera. Selain itu hadir saksi-saksi dan ahli untuk memberikan 

keterangan. 

Adapun pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan 

Militer, yaitu Hakim, Oditur Militer, dan Panitera. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat, 

yaitu tersangka/ terdakwa/terpidana, dan penasihat hukum. 

Tahap-tahap dalam hukum acara pidana Militer menurut Undang-Undang 

No.31 Tahun 1997, sebagai berikut. 

1. Penyidikan oleh hukum, polisi militer atau oditur. 

2. Penuntutan/dakwaan oleh oditur militer. 

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan. 

4. Pelaksanaan putusan. 

Prosedur penyelesaian perkara pidana militer dapat dilihat melalui skema 



 
sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda menyimak uraian  materi di atas, sekarang kerjakan tugas dan 

latihan berikut ini! 

 

Tugas Kelompok 

Kerjakan dalam diskusi kelompok! 

1. Apa perbedaan antara proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum 

dengan peradilan pidana dalam lingkungan peradilan militer? 

2. Apa perbedaan proses perkara perdata dengan perkara pidana dalam lingkungan 

peradilan umum? 

3. Bagaimanakah proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan 

bersama-sama oleh orang sipil dan anggota TNI atau Polri? 

   

7. Sikap Terhadap Putusan Pengadilan 

Pelaksanaan 
putusan 
penjara/ 

kurungan di 
laksanakan di 

Mahmil. 

Ter-san
gka 

 Pemeriksaa
n 

 Penyelidika
n 

 Penyidikan 

oleh POM & 
Otmil 

 Membuatkan 
BAP 

 Dikirim kepada 
Papera dan Otmil 

Pemeriksaan 
dapat disertai 

penahanan guna 
keperluan 

pemeriksaan 

Otmil membuat 
dakwaan/ tuntutan 

Menghadirka
n saksi-saksi 
dan alat bukti 
yang 
berkaitan 
dengan 
perkara 
Pemeriksaan 

di persidangan 
oleh Mahmil 

Putusan: 

 Bebas dari segala dakwaan/tuntutan. 

 Pidana bersyarat 

 Pidana penjara 

 Pidana kurungan/denda 

 Pidana tambahan (diberhentikan dari 
dinas militer) 



 
a. Sikap Menghormati terhadap Setiap Putusan Pengadilan 

Simak baik-baik selintas kisah berikut ini. Di Jalan Keadilan,  di Kota 

Hukum, terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara 

sepeda motor yang mendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm melaju 

dengan kecepatan tinggi. Tanpa sengaja ia menabrak seorang warga. 

Pengendara sepeda motor tersebut dipukuli oleh para warga yang berada di 

tempat kejadian. Tidak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian perkara 

(TKP) dan langsung mengamankan tersangka (pengendara sepeda motor).  

 Selanjutnya tersangka diproses dalam peradilan pidana sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. Dalam persidangan di pengadilan, setelah 

mendengarkan tuntutan jaksa, keterangan para saksi, dan pembela terdakwa, 

sesuai ketentuan yang berlaku (UU Lalu Lintas, KUHP, dan KUHAP), hakim 

menjatuhkan vonis pidana kurungan 11 bulan baginya.  

Setelah Anda menyimak kasus di atas, cobalah jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk menentukan sikap (posisi diri) Anda. 

a.  Manakah yang termasuk pelanggaran dan kejahatan pada kasus di atas? 

b.   Bagaimana pendapat Anda  terhadap kasus yang terjadi tersebut? 

c.   Apakah yang harus Anda  lakukan bila hal itu terjadi di kota anda? 

d.   Bagaimana sikap Anda  terhadap polisi tersebut? 

e.   Bagaimana pendapat Anda terhadap keputusan pengadilan tersebut? 

 

b. Bermain Peran 

Perankan/demonstrasikan cerita di atas di depan kelas dengan menggunakan 

percakapan yang Anda ciptakan sendiri!  Para pemain: seorang tersangka atau 

terdakwa, polisi, jaksa penuntut umum, pembela, dan seorang hakim. 

 

Cerita:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



 
………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 



 

BAB V UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 

 

      

A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi 

Menganalisis pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

2.  Indikator 

a.  Mendeskripsikan pengertian korupsi dan kasus-kasus korupsi di Indonesia. 

b.  Menjelaskan instrumen hukum pemberantasan hukum di Indonesia. 

c.  Menjelaskan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. 

d. Berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

B. Uraian Materi 

1. Kasus Korupsi di Indonesia 

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara korup yang 

cukup rawan. Kalau pada masa Orde Baru kebocoran uang negara masih berkisar 30 

persen, maka setelah Era Reformasi indikasi korupsi semakin memprihatinkan, 

bahkan pada tahun 2004, BPK melaporkan terjadinya penyimpangan mencapai 50 

persen dari keuangan negara dalam APBN 2003.  

Selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia tergolong ―the most currupt 

country in Asia‖. Sesuai data Transparency International yang berkantor pusat di 

Berlin, The 2004 Transparency International Corruption Perceptions Index, Indonesia 

menempati peringkat 133, dengan CPI (Corruption Perceptions Index): 2,0, bersama 

Angola, Congo, Georgia, Tajekistan, Turkmenistan. Negara yang paling korup adalah 

Bangladesh dan Haiti dengan CPI 1,5 dan 1,4. Pada tahun 2005 CPI Scores 

Indonesia meningkat menjadi 2,2 jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan 

Filipina.   

Kondisi Tahun 2012, Saat Ini, Masih Juga Memprihatinkan, Transparency 

International, Rabu (5/12), Merilis Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012, Yang 

Menetapkan Peringkat Korupsi Negara-Negara Dalam Skala Dari Satu Sampai 100. 

"Tahun Ini Skor Indonesia Adalah 32, Pada Urutan 118 Dari 176 Negara Yang Diukur. 

Indonesia Sejajar Dengan Negara-Negara Lain Seperti Ecuador, Mesir, Madagaskar 

Dan Republik Dominika Yang Sama-Sama Berada Di Urutan 118. Di Tingkat ASEAN 



 
Sendiri, Indonesia Hanya Berada Di Urutan Ke-6. Indonesia Tertinggal Jauh Dari 

Negara-Negara Tetangganya, Yakni Singapura Dengan Skor 87 Di Urutan Pertama, 

Diikuti Brunei Darussalam Di Urutan Kedua Dengan Skor 55 Dan Malaysia Di Urutan 

Ketiga Dengan Skor 49. Kondisi Ini Lebih Buruk Dari Tahun 2011. Berdasarkan 

Corruption Perception Index (CPI), Tingkat Korupsi Di Asia Tenggara Indonesia 

Menempati Posisi Keempat Setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Dan 

Thailand Dengan Skor Indeks Persepsi Korupsi 3,0. Sementara Di Tingkat Dunia, 

Indonesia Berada Di Rangking 100. Artinya Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di 

Tanah Air Masih Harus Terus Kita Tingkatkan. Jadi, Korupsi Di Indonesia Semakin 

Menjadi Ancaman Besar Bagi Upaya Penciptaan Kesejahteraan Dan Keadilan 

Sosial.  

Lembaga pengamat korupsi Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), 

menilai bahwa hukum masih memberikan keuntungan kepada koruptor daripada rasa 

keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, seperti masih 

macetnya penanganan kasus korupsi yang ada di kepolisian dan kejaksaan, 

dihentikannya penyidikan bagi tersangka korupsi, pemberian putusan bebas bagi 

sejumlah koruptor oleh pengadilan, dan sejumlah koruptor yang kabur ke luar negeri.  

 

Tugas 

Buatlah ringkasan berita dalam kasus yang Anda temukan! Selanjutnya identifikasi kasus 

tersebut dengan memperhatikan siapa pelaku, jumlah kerugian negara, peraturan yang 

dilanggar, dan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku. Akhitnya berikan komentar 

singkat tentang perasaan dan sikap Anda terhadap pelaku! Tulis laporannya pada tabel 

berikut ini! 

Ringkasan 

Kasus 

Pelaku Kerugian 

Negara 

Hukuman Komentar 

 

 

 

 

 

    



 

Korupsi adalah setiap perbuatan 
yang dilakukan siapapun juga untuk 
kepentingan diri sendiri, untuk 
kepentingan orang lain, atau untuk 
kepentingan suatu badan yang 
langsung menyebabkan kerugian 
bagi keuangan dan perekonomian 
negara. 

Kolusi adalah permufakatan atau 
kerja sama secara melawan hukum 
antar-Penyelenggara Negara atau 
antara Penyelenggara Negara dan 
pihak lain yang merugikan orang lain, 
masyarakat, dan atau negara. 

Nepotisme adalah setiap perbuatan 
Penyelenggara Negara secara 
melawan hukum yang 
menguntungkan kepentingan 
keluarganya dan atau kroninya di atas 
kepentingan masyarakat, bangsa, 
dan negara. 
 

 

 

 

Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan perilaku yang 

merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan 

eksistensi negara. Hal ini terjadi karena perilaku 

korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak berbagai 

macam tatanan, seperti tatanan hukum, tatanan 

politik, tatanan sosial budaya dari negara yang 

bersangkutan. Prinsip-prinsip keadilan diabaikan, 

pembodohan terhadap masyarakat, ekonomi 

biaya tinggi, dan etika kemasyarakatan diabaikan. 

Apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme itu? 

Korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia 

biasanya hanya dianggap sebagai perbuatan 

tindak pidana. Padahal korupsi (praktik koruptif) seringkali meliputi perbuatan atau 

perilaku yang lebih luas daripada tindakan, kelalaian atau perbuatan yang dihukum 

oleh peraturan Hukum Pidana. Bahkan bila seorang pegawai negeri atau pejabat 

negara atau hakim enggan menerima seseorang yang ingin membicarakan 

kepentingannya yang merupakan tugas kewenangan pejabat negara itu, ia pun 

sudah melakukan praktik koruptif. Menunda-nunda pemberian pelayanan publik yang 

menjadi kewajiban pegawai negeri/pejabat negara, juga termasuk praktik koruptif, 

sekalipun hal tersebut belum dikategorikan sebagai tindak pidana. 

Klasifikasi perbuatan koruptif dalam arti luas, termasuk di dalamnya tindakan 

yang tidak sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas KKN. Menurut laporan yang diterima Komisi Ombudsman Nasional, Tahun 

2000-2005 adalah: penyimpangan prosedur, imbalan/praktik KKN, nyata-nyata 

berpihak, penyalahgunaan wewenang, inkompetensi, penanganan berlarut,  

intervensi, pemalsuan, melalaikan kewajiban, bertindak tidak layak, dan penggelapan 

barang bukti. 



 

“Malu Aku Jadi Orang Indonesia”  

 
Di negeriku, keputusan pengadi lan 

secara rahasia dan t idak rahas ia dapat 

ditawar dalam bentuk jual-be l i , 

kabarnya dengan sepotong SK suatu hari  

akan masuk Bursa Efek Jakarta secara 

resmi.(Penggalan puisi karya Taufiq 

Ismail) 

Korupsi, kolusi, dan 
nepotisme dianggap 
oleh sebagian orang 

sudah menjadi budaya 
bangsa yang membuat 

negeri ini semakin 
terpuruk ke dalam 
kerendahan mutu 

sumber daya 
manusianya. Benarkah?  

Tidak dapat disangkal bahwasannya korupsi di negeri Indonesia bukan saja 

disebabkan karena lemahnya upaya penegakan hukum, tetapi aparat-aparat 

penegak hukum itu sendiri merupakan 

bagian dari kerawanan korupsi, termasuk di 

pengadilan. Kepercayaan masyarakat 

terhadap dunia peradilan selama ini 

menurun. Hukum dan keadilan telah 

diperjualbelikan di pengadilan.   

Fakta lain dapat dilihat dari 4600 

laporan yang diterima Komisi Ombudsman 

Nasional periode Maret 2000 s/d Maret 2005, diklasifikasi terlapor bahwa 35% 

merupakan Badan Peradilan, 13% Kepolisian dan  9% Pemerintah Daerah dan 

Instansi Pemerintah. Dari tiga besar klasifikasi tersebut, terlihat 16% merupakan 

penundaan berlarut, 15% penyimpangan prosedur, dan 15% penyalahgunaan 

wewenang. Sedangkan lainnya yang tak kalah menarik 12% imbalan/praktik KKN 

yang juga tidak sedikit dilakukan oleh oknum pejabat publik. 

 

2. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 

Permasalahan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN) yang melanda bangsa Indonesia 

sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan 

yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Sejak tahun 1998, masalah korupsi, 

kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan oleh Mejelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, 

tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan. 

Bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?  

Apakah pemberantasan KKN melalui jalur peradilan saja dapat mengurangi 

praktik koruptif? Bagaimana upaya yang paling efektif yang harus dilakukan agar 

percepatan pemberantasan KKN itu berhasil? Siapa saja pihak-pihak yang berhak 

atau wajib mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia? 



 
Salah satu arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, 

dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan 

pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektifitas pelaksanaan 

pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi: a) Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); b) perlindungan saksi dan korban; c) 

kejahatan terorganisasi; d) kebebasan mendapatkan informasi; e) etika 

pemerintahan; f) kejahatan pencucian uang; dan g) Komisi Ombudsman. 

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan 

berwibawa, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dihilangkan. Oleh 

karena itu, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Pada tahun 2002, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum ada KPK, sudah terbentuk  

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yakni berdasarkan 

Undang-Undang No. 29 Tahun 1999. 

Pemberantasan korupsi melalui jalur peradilan saja, tidak pernah akan dapat 

menanggulangi praktik koruptif secara memuaskan. Disamping itu pemberantasan 

korupsi melalui jalur peradilan, walaupun sangat perlu, tetapi membutuhkan waktu 

yang lama sekali.  Hanya beberapa kasus korupsi yang diselesaikan melalui jalur 

peradilan. Banyak kasus korupsi yang besar dan penting sampai sekarang belum 

juga ada penyelesaian melalui jalur peradilan. 

Pengurangan praktik koruptif harus dilakukan bersama-sama dengan upaya 

pencegahan praktik koruptif, yaitu melalui perubahan struktur organisasi birokrasi 

dan melalui perbaikan birokrasi, baik kinerja maupun etikanya. Jelaslah bahwa 

peradilan saja tidak mampu sepenuhnya memberantas apalagi mencegah korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). Lagi pula proses peradilan saja juga tidak akan 

menghasilkan good governance (praktik pemerintahan yang baik). Pada dasarnya, 

good governance akan dapat mencegah dan memberantas praktik koruptif, termasuk 

kolusi dan nepotisme. Pencegahan dan pemberantasan KKN hanya dapat dicapai 

melalui suatu strategi yang sistemik dan yang melibatkan semua sektor kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara searah, serentak, dan simultan. 



 

 
 

Gaambar 2.7 Pemberantasan korupsi 

melalui jalur peradilan saja, tidak pernah 

akan dapat mengurangi praktik koruptif 

secara memuaskan. 

Itulah sebabnya pencegahan dan pemberantasan KKN tidak mungkin hanya 

dibebankan pada para penegak hukum saja. Agar gerakan percepatan 

pemberantasan KKN itu 

berhasil, maka gerakan ini 

harus merupakan ―conterted 

effort” oleh legislatif, eksekutif, 

yudikatif, lembaga pengawasan 

(seperti BPK dan 

Ombudsman) maupun 

lembaga swadaya masyarakat 

dan seluruh masyarakat 

dan warga negara Indonesia, 

agar tercipta suatu budaya 

hukum. Sehingga Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang bersih, modern, adil dan 

sejahtera.  ―Asal mau, pasti bisa!‖, demikian kata-kata Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara. 

Di samping itu, kita patut menyambut niatan baik dari pemerintahan Presiden 

SBY yang mengagendakan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda 

utama dalam pemerintahannya. Namun, niat baik tersebut tidak cukup, perlu 

langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan pemberantasan korupsi. Kita semua 

berharap lembaga negara yang ada saat ini dan memiliki kewenangan untuk 

memberantas korupsi, baik upaya represif maupun preventif, dapat melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga  pemberantasan korupsi dapat berhasil 

atau minimal dikurangi. 

Untuk lebih memahami bagaimana upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia,  bacalah wacana berikut dan kerjakan tugas-tugas yang ada! 

 

Wacana  



 

―Ini jihad saya. Kalaupun saya mati saya mati syahid.‖  Kata-kata itu mengemuka dari 
mulut Khairansyah Salman, auditor investigatif BPK yang mengungkap dugaan korupsi 
yang melibatkan anggota KPU dan aktivis LSM Mulyana W. Kusumah (Republika 13/4). 
Terkesan, bahwa Khairansyah amat serius mengungkap kasus korupsi di lembaga 
―terhormat‖ tersebut.  Namun ketua BPK, Prof.Anwar Nasution justru akan menindak 
tegas Khairansyah, karena dinilai sebagai tindakan yang tidak prosedural. Terlepas dari 
ancaman terhadap karir Khairansyah, yang jelas ada ancaman keselamatan dan 
keamanan fisik yang lebih serius bagi Khairansyah dan keluarganya.  Pasalnya, Indonesia 
hingga kini belum memiliki UU Perlindungan Saksi.  Kemudian nasib para saksi pelapor 
korupsi (witness ataupun whistleblower) pada kasus-kasus sebelumnya juga tidak begitu 
indah. Bukannya disebut pahlawan, mereka malah mengalami kekerasan fisik hingga 
digugat balik atas dasar pencemaran nama baik.(Kompas,18/4). 

Harian Republika edisi 16 Maret 2005, menyuguhkan data 11 saksi dan pelapor kasus 
korupsi yang malah balik diadukan dengan pasal pencemaran nama baik (Sumber ICW). 

Pasal 15 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa 
KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 
menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. 
Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari 
kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan 
perlindungan hukum. 

Pasal 5 ayat 1 PP No.71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat 
dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi, menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak atas 
perlindungan hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman.  

Pasal 6 ayat 1 PP tersebut, menyebutkan bahwa penegak hukum atau komisi wajib 
merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, 
atau pendapat yang disampaikan. 

Pengamanan fisik  kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan  
atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi. 

Apakah kedua peraturan tersebut dapat menjamin perlindungan hukum bagi saksi atau 
pelapor kasus korupsi? 

 

 

Setelah mencermati wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Perlukah diadakan undang-undang tentang Perlindungan Saksi? Apa alasannya? 

2. Bagaimana caranya Anda melaporkan dugaan praktik koruptif? 

3. Siapa saja yang seharusnya berhak mendapat perlindungan saksi? Apa alasannya? 

 

Tugas Pengamatan 

1. Lakukan pengamatan melalui surat kabar, televisi, radio, dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan kasus KKN dan penanggulangannya! 

2. Tunjukkan empat kasus yang diindikasikan termasuk dalam kategori korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN)! 

3. Bagaimana dampak kasus-kasus tersebut bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia 

dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya? 

4. Bagaiman upaya yang dilakukan untuk menanggulangi KKN tersebut? 

 

3. Instrumen Hukum Dan Lembaga Anti Korupsi 



 

 
 
Gambar 2.8 Seragam tahanan korupsi. Suatu 
Instrumen agar orang berfikir panjang untuk 
melakukan tindak pidana korupsi. 

a. Pengertian Anti Korupsi 

Istilah ―anti‖ mempunyai arti menentang, mencegah, tidak setuju, 

melawan, benci, dan menolak.  

Misalnya obat anti mabok, artinya 

obat untuk mencegah supaya 

tidak mabok. Contoh lain, 

misalnya sikap anti Israel, artinya 

sikap menentang, membenci, dan 

tidak setuju  dengan tindakan 

bangsa Israel. Anti pornografi, 

artinya sikap dan tindakan 

menentang, mencegah, tidak 

setuju, membenci, menolak sikap, 

perbuatan, penayangan gambar 

yang berbau pornografi. 

Berdasarkan contoh di atas, coba Anda simpulkan sendiri pengertian anti 

korupsi itu! Dalam arti yang lebih luas, anti korupsi meliputi juga anti KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme 

sudah Anda pahami, bukan? 

Sekarang, perhatikan gambar 4.7! Apa yang ditunjukkan pada gambar 

tersebut? Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti itu? Apakah unjuk rasa 

masyarakat yang menentang putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan 

tersangka dugaan korupsi, termasuk sikap anti korupsi? Kalau jawabanmu ya, 

apa alasannya? 

Kegiatan Ombudsman Perwakilan dewasa ini aktif melakukan kunjungan 

ke instansi pemerintah dan media massa untuk mengkampayekan good 

governance dan anti korupsi. Lembaga ini melibatkan dalam berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan oleh LSM maupun lembaga pendidikan. Mereka juga 

melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun talk show di beberapa 

radio dan televisi lokal. Di samping itu juga membangun kerjasama dengan 

Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta untuk bersama-sama mendorong 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. 

 

Tugas Individu 



 

1946 Awal kemerdekaan  - KUHP 
1957 Peraturan Penguasa Militer  - Tidak terstruktur 
     - Perpu Nomor 24 Tahun 1960 
1967 Tim Pemberantasan Korupsi - Preventif & Represif 
1971UU Anti Korupsi    - UU Nomor 3 Tahun 1971 
1977 Opstib (Operasi Tertib)  - Preventif & Represif 
1987 Operasi Khusus Perpajakan  - Preventif & Represif 
1998 Krisis Multidisiplin melahirkan - Tap MPR XI/1998 dan VIII/2001 
     - UU Nomor 28 Tahun 1999 
     - UU Nomor 31 Tahun 1999 
     - UU Nomor 20 Tahun 2001 
2000 TGPTK     - PP Nomor 18 Tahun 2000 
2003 KPK    - UU Nomor 30 Tahun 2002 
2004 Pengadilan  Tipikor   - Kepres Nomor 59 Tahun 2004 
2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 
2005 Tim Tastipikor   - Keppres Nomor 11 Tahun 2005 
 

 Carilah informasi dari berbagai sumber ( koran, televisi, radio, internet) tentang berbagai 

sikap dak kegiatan anti korupsi, termasuk anti KKN! 

 Tulislah sedikitnya lima contoh sikap dan perbuatan anti korupsi! 

 Laporkan secara lisan di depan kelas. 

 Kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada guru untuk mendapatkan penilaian! 

 

b. Instrumen Hukum Anti Korupsi 

a.  Perundang-undangan Anti Korupsi 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu 

menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung 

jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan 

agar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merusak sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dicegah. Oleh karena itu diperlukan 

landasan hukum pencegahan dan pemberantasan KKN. 

 

Anda Perlu Tahu 

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan Dasar Hukumnya 

 

 

1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Pada tahun 1998, MPR RI telah menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor XI 

/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pelaksanaan ketetapan MPR ini dijabarkan dalam 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 



 
Undang-undang No. 28 Tahun 1999 memuat ketentuan yang berkaitan 

langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara 

negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara. 

Undang-undang ini dinamakan juga undang-undang anti-korupsi, terdiri atas 

10 bab dan 24 pasal. Di bawah ini dikutipkan sebagian isi UU tersebut secara utuh 

dan apa adanya. Anda dapat membaca dan mencermati isi dari UU dari pasal-pasal 

yang ada. Berdasarkan pengamatan itu, Anda bisa menyimpulkan bahwa UU tersebut 

dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi di Indonesia.  

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas dilaksanakan melalui  

5 instrumen hukum yang terdiri dari 4 Peraturan Pemerintah dan 1 Keputusan 

Presiden.  Kelima instrumen perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi 

Pemeriksa. 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. 

e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 

 

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah Diubah dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  

Undang-Undang ini lahir atas dasar beberapa bertimbangan. Pertama, bahwa 

tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas. Kedua, bahwa  

akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan 

atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan 



 
pembangunan yang menuntut efisiensi tinggi. Ketiga, bahwa Undang-Undang No. 3 

Tahun 1973 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri atas 7 Bab dan 45 pasal. Bab I 

memuat satu pasal mengenai Ketentuan Umum. Bab II memuat 19 pasal mengenai 

Tindak Pidana Korupsi. Bab III memuat 4 pasal mengenai Tindak Pidana Lain yang 

Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab IV memuat 16 pasal mengenai 

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Bab V memuat 2 

pasal mengenai Peran Serta Masyarakat. Bab VI memuat satu pasal mengenai 

Ketentuan lain-lain. Bab VII memuat dua pasal mengenai Ketentuan Penutup. 

Akibat dari semakin meluasnya tindak pidana korupsi yang terjadi, dipandang 

perlu perubahan beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 31, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Dasar pertimbangan lebih lanjut adanya perubahan tersebut, 

bahwa korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan 

begitu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan secara LUAR BIASA. 

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi juga 

dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman 

penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi 

masyarakat, serta perlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.  

Beberapa perubahan ketentuan tersebut antara lain: 

a) Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 

undang-undang ini. Berarti bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan apabila tindak 

pidana korupsi yang diatur pada pasal 2 ayat 1 dilakukan terhadap dana-dana 

yang diperuntukkan bagi: 

 penanggulangan keadaan bahaya, 

 bencana alam nasional, 

 penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 

 penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan 



 

 penanggulangan tindak pidana korupsi. 

b)  Ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak 

mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi 

langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal 

KUHP yang diacu. Dengan demikian, misalnya pasal 5, menjadi lebih jelas dan 

tegas, bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan 

paling lama lima tahun dan/atau pidana dengan denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 setiap orang yang: 

 memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau 

 memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

 

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksudkan di atas dipidana dengan pidana yang sama. 

 

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

a. Latar Belakang Pembentukan KPK 

Kualitas TIPIKOR atau tindak pidana korupsi semakin sistematis yang 

merasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat yang membawa bencana 

terhadap kehidupan perekonomian nasional, 

kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga TIPIKOR merupakan KEJAHATAN 

YANG LUAR BIASA. 

Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menentukan: dalam jangka waktu 

paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor 

mulai berlaku (tanggal 16 Agustus 1999), 

dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
 
Gambar 2.9 Di gedung inilah KPK bekerja 
untuk mengantisipasi dan mengadili pelaku 
tindak pidana korupsi di Indonesia 
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Untuk itu, pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Megawati 

Soekarnopoetri telah menandatangani dan mengesahkan, mengundangkan, 

serta mulai memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan 

Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250.  

Pada tanggal 26 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri juga 

telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 266/M Tahun 2003 yang 

mengangkat Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa 

Jabatan Tahun 2003–2007. Pada tanggal 29 Desember 2003 Presiden Megawati 

Soekarnopoetri melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana 

Presiden, dengan susunan: Taufiequrachman Ruki sebagai Ketua,  dan Amien 

Sunaryadi, Syahruddin Rasul, Erry Riyana Hardjapamekas,  Tumpak 

Hatorangan Penggabean sebagai Wakil Ketua.   

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

b. Tugas dan Kewajiban KPK 

Pada prinsipnya, KPK memiliki dua tugas utama, yaitu penindakan dan 

pencegahan. Dalam hal penindakan KPK melakukan koordinasi dengan instansi 

yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor (pasal 7); melakukan 

supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor 

(pasal 8); dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  tipikor 

(pasal 11). 

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: 

1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor; 

2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tipikor; 

3) meminta informasi tentang kegiatan 

pemberantasan tipikorkepada instansi 

terkait; 

4) melaksanakan dengar pendapat dan 

pertemuan dengan instansi yang 
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berwenang melakukan pemberantasan tipikor; dan 

5) meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tipikor. 

 

 

Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang: 

6) melakukan pengawasan, penelitian, 

atau penelaahan terhadap instansi yang 

menjalankan tugas dan wewenang 

yang berkaitan dengan 

pemberantasan tipikor dan instansi yang 

melaksanakan pelayanan publik; dan 

7) mengambil alih penyidikan atau 

penuntutan terhadap pelaku tipikor yang 

sedang dilakukan oleh kepolisian 

atau kejaksaan. 

Contoh-contoh perkara yang disupervisi secara khusus dalam periode 

tahun 2005 antara lain: 

1) dugaan tipikor berupa LC fiktif BNI yang ditangani penyidikannya oleh Mabes 

POLRI pada Bulan Oktober 2004; 

2) dugaan tipikor berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI yang penyidikannya 

ditangani Kejati DKI Jakarta; 

3) dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh 

Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ditangani oleh Polda Metro; 

4) dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh 

Direksi PT Dharma Niaga yang ditangani oleh Polda Metro Jaya; 

5) dugaan tipikor berupa pengadaan genset Propinsi NAD yang penyidikannya 

ditangani oleh Polda NAD yang kemudian diserahkan ke Mabes POLRI; 

6) dugaan tipikor dalam penjualan aset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU 

Pemda Sulut yang penyidikannya ditangani Kejati Sulawesi Utara; 

7) dugaan tipikor dalam proyek listrik swasta  Karaha Bodas Company yang 

di-sidik oleh Mabes Polri; 

8) dugaan tipikor dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa 

sawit di Propinsi Kalimantan Timur yang di-sidik oleh Kejaksaan Agung RI; 



 
9) dugaan tipikor dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk 

pembangunan Palembang Square yang di-sidik oleh Kejaksaan Tinggi 

Sumsel; 

10) dugaan tipikor dalam penggunaan dana Pemilu 2004 oleh Bupati 

Temanggung yang disidik oleh POLDA Jateng; 

11) dugaan tipikor yang melibatkan Bupati Kendal yang disidik oleh POLDA 

Jateng. 

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih perkara TIPIKOR 

yang ditangani kepolisian dan kejaksaan dengan alasan: 

1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; 

2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau 

tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan; 

3) penanganan tindak 

pidana korupsi 

ditujukan untuk 

melindungi pelaku 

tindak pidana korupsi yang 

sesungguhnya; 

4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari 

eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau 

6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, 

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian 

atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara 

beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

 
Gambar  2.10 Untuk menangkap pelaku, KPK 
berwenang menyadap pembicaraan dan 
transaksi yang diduga kuat merupakan tindak 
pidana korupsi. 

 



 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 

2) melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 

3) meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 

yang sedang diperiksa; 

4) memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 

tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 

5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa; 

7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, 

dan perjanjian lainnya; 

8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain 

untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar 

negeri; dan 

9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara 

tipikor yang sedang ditangani.  

Sedangkan tugas pencegahan mengharuskan KPK untuk melakukan 

tindakan pencegahan tipikor (pasal 13); dan melakukan monitoring terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara (pasal 14). 

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 5 kewajiban, yaitu: 

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan 

laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana 

korupsi; 

2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau 

memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan 

hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; 

3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan; 

4. menegakkan sumpah jabatan; dan 

5. menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan asas 

kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan 



 
proporsionalitas. 

 

Tugas Kelompok 

Bagilah siswa di kelasmu menjadi 5 kelompok! Buatlah sebuah pengaduan masyarakat 

sederhana, yaitu tentang dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkunganmu. Isi 

pengaduan mencakupi: (a) ringkasan kasus; (b) dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi; 

(c) ketentuan hukum yang dilanggar; dan (d) pihak-pihak yang dapat menjadi saksi 

dan/atau tersangka. Serahkan surat pengaduan tersebut kepada gurumu untuk dikoreksi 

bersama pada waktu pembelajaran di kelas. Buat surat pengaduan tersebut seolah-olah 

benar-benar akan Anda kirimkan ke KPK melalui alamat berikut ini. 

 

PENGADUAN DENGAN SMS 

0811 959 575 

0855 8 575 575 

gunakan nomor-nomor tersebut 

untuk mengadu dan menanyakan perkembangan pengaduan tentang tindak pidana 

korupsi 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

Jl. Veteran III Nomor 2 Jakarta 

Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta 

www.kpk.go.id 

rooseno@kpk.go.id 

HP: 0813 11 400 484 

 

 

 

 

1.  Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. 

Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana pemerintahannya berdasarkan 

hukum. Prinsip atau azas negara hukum meliputi: a) pengakuan dan perlindungan HAM; b) 

peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan c) adanya kepastian hukum (legalitas 

hukum). 

Rangkuman 
 

http://www.kpk.go.id/
mailto:rooseno@kpk.go.id


 
2.   Hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang untuk mengatur tingkah laku 

manusia dalam masyarakat. Sistem hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku 

dalam suatu negara yang merupakan satu kesatuan. 

3. Jenis–jenis hukum nasional dapat dibedakan menurut bentuknya, waktu berlakunya, 

tempat berlakunya, sifatnya, fungsinya, dan isinya. 

4.   Sistem hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang 

merupakan satu kesatuan. 

5.  Secara umum fungsi hukum meliputi perlindungan, keadilan, dan pembangunan. 

6.   Sumber hukum dibedakan atas sumber hukum material  dan  sumber hukum 

formal. 

7.   Badan-badan peradilan meliputi 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

8.  Peradilan umum berfungsi memeriksa dan memutuskan semua perkara perdata dan 

pidana atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus 

(peradilan agama, militer, dan tata usaha negara). Peradilan khusus berfungsi untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan rakyat 

tertentu. 

9.  Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum) meliputi tahap-tahap 

penyidikan, penuntutan, pemeiksaan, dan pelaksanaan putusan. 

10. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah Jaksa Penuntut 

Umum (JPU), Hakim, dan Panitera atau Panitera Pengganti. Sedangkan pihak-pihak yang 

terlibat adalah saksi, tersangka/terdakwa, dan Advokat (pembela atau penasehat hukum). 

11. Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah hakim dan 

panitera/panitera pengganti. Sedangkan pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses 

persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah penggugat/ kuasanya, 

tergugat/kuasanya, penyumpah dan saksi-saksi. 

12. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan Militer, yaitu kakim, 

oditur militer, dan panitera. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat, yaitu 

tersangka/terdakwa/terpidana, dan penasihat hukum. 

13. Indonesia saat ini dikenal dunia sebagai negara koruptor dan untuk itu berbagai peraturan 

hukum dan lembaga anti-korupsi dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi 

secara sistematis dan adil.  



 
14. Pencegahan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah dengan membentuk 

komisi-komisi negara, diantaranya Komisi Ombudsman, Komisi Pemeriksa Kekayaan 

Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

15. Korupsi yang telah membudaya dan dilaksanakan secara sistematis tidak dapat hanya 

diberantas melalui jalur hukum, tetapi harus dibarengi dengan penciptaan good 

governance dan pendidikan hukum anti-korupsi bagi seluruh rakyat, termasuk melalui jalur 

pendidikan.  

 

 

 

  

A. Berilah tanda silang (X) di antara pilihan jawaban, yaitu pada huruf a, b, c, atau d dari masing-masing jawaban paling benar! 

 

1.  Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara . . .  

a. hukum 

b. demokrasi 

c. kesatuan 

d. republik 

e. kedaulatan 

2.  Prinsip/azas negara hukum meliputi sebagai berikut, kecuali . . . . 

a. pengakuan dan perlindungan HAM 

b. peradilan yang bebas dan tidak memihak 

c. adanya kepastian hukum 

d. adanya kebebasan berpendapat 

e. adanya lembaga bantuan hukum 

3.  Hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang untuk . . . . 

a.   mengatur hak dan kewajiban warga negara 

b.   mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat 

a. melindungi kewajiban dan hak asasi manusia 

b. menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat 

c. memperkuat posisi pemerintah 

4. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang merupakan satu kesatuan 

disebut  . . . . 

a. struktur hukum 

b. fungsi hukum 

Uji Kompetensi 
 



 
c. sistem hukum 

d. kultur hukum 

e. perangkat hukum 

5.  Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, atau sebagai 

pemegang atau penyandang hak dan kewajiban merupakan pengertian . . . . 

a. subjek hukum  

b. objek hukum  

c. peristiwa hukum 

d. bentuk hukum 

e. badan hukum 

6.  Peristiwa hukum adalah . . . . 

a. segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum  

b. suatu kejadian yang oleh peraturan hukum dihubungkan dengan akibat hukum 

c. suatu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum 

d. suatu proses untuk menentukan sanksi hukum 

e. kenyataan sehari-hari yang menimbulkan kejahatan 

7. Perhatikan  pernyataan beriku! 

1. hukuman mati 

2.  pencabutan hak-hak tertentu  

3. hukuman penjara 

4.  penyitaan barang-barang tertentu 

5. hukuman kurungan dan denda.  

Dari pernyataan di atas, yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan pada nomor . . . . 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 5 

c. 2, 3, dan 4 

d. 2, 4, dan 5 

e. 1, 4, dan 5 

8.  Jenis-jenis  hukum menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi  . . . . 

a. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis 

b. hukum material dan hukum formal 

c. hukum pidana dan hukum perdata 

d. hukum nasional dan hukum internasional 

e. hukum positif dan hukum cita 

9.  Hukum yang isinya mengatur kepentingan umum, disebut . . . . 



 
a. hukum privat 

b. hukum perdata 

c. hukum pidana 

d. hukum publik 

10. Melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang datang dari sesama 

manusia, merupakan salah satu fungsi hukum yaitu  . . . . 

a. keadilan 

b. pembangunan 

c. perlindungan 

d. keamanan 

e. ketertiban 

11. Tempat/sumber dari mana peraturan itu memperoleh kekuatan hukum merupakan 

pengertian sumber hukum. . . . 

a. material 

b. formal 

c. kebiasaan 

d. doktrin 

e. kodrat alam 

12. Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 mengatur tentang . . . . 

a. Mahkamah Agung 

b. Mahkamah Konstitusi 

c. Kekuasaan Kehakiman 

d. Peradilan Militer 

e. Kepolisian Negara 

13.  Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus semua perkara perdata dan pidana 

atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus adalah  . . . 

. 

a. Peradilan Umum 

b. Peradilan Agama 

c. Peradilan Militer 

d. Peradilan Tata Usaha Negara 

e. Peradilan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

14. Memeriksa dan memutuskan perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan 

rakyat tertentu merupakan fungsi dari . . . . 

a. Peradilan Umum 



 
b. Peradilan Tata Usaha Negara 

c. Peradilan Agama 

d. Peradilan Khusus 

e. Peradilam Militer 

15. Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum)  meliputi 

tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan . . . . 

a. pelaksanaan putusan 

b. persidangan hakim 

c. pengambilan putusan 

d. pemberian hukuman 

e. pembelaan terdakwa 

16. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah Jaksa 

Penuntut Umum (JPU), Hakim, dan . . . . 

a. Tersangka/Terdakwa  

b. Advokat (pembela). 

c. Panitera 

d. Panitera Pengganti 

e. Saksi-saksi 

17.  Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, disebut . . . . 

a. penyidikan 

b. penyelidikan 

c. penuntutan 

d. pemeriksaan 

e. pemberkasan perkara 

18. Pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses persidangan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri adalah penggugat/kuasanya, tergugat/ kuasanya, penyumpah dan 

. .  

a. terdakwa 

b. jaksa 

c. saksi-saksi 

d. pembela 

e. tersangka 

19. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan Militer, yaitu hakim, 



 
Oditur Militer, dan . . . .  

a. panitera 

b. jaksa 

c. penasihat hukum 

d. Advokat 

e. Polisi militer 

20.  Tahap-tahap dalam hukum acara pidana militer diatur menurut Undang-undang …. 

a. No. 8  Tahun 1981 

b. No. 7 Tahun 1989 

c. No. 31 Tahun 1997 

d. No.  9 Tahun 2004 

e. No. 10 Tahun 2004 

21.  Undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan   

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah  . . . . 

a. UU No. 25 Tahun 1999 

b. UU No. 28 Tahun 1999 

c. UU No. 29 Tahun 2001 

d. UU No. 30 Tahun 2002 

e. UU No  31 Tahun 2002 

22.  Setiap perbuatan yang dilakukan siapa pun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk 

kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung 

menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, disebut. . . . 

a. korupsi 

b. kolusi 

c. nepotisme 

d. penggelapan 

e. penyelewengan 

23. Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang 

menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara disebut . . . . 

a. korupsi 

b. kolusi 

c. nepotisme 

d. gratifikasi 

e. penyalahgunaan jabatan 

24.  Pada tahun 2002, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang 



 
mengatur tentang . . . . 

a. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). 

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

c. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 

d. Komisi Ombudsman 

e. Hakim Tastipikor. 

25.  Dampak perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi kehidupan bangsa dan negara 

adalah . . . . 

a. merusak ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa 

b. merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

c. merusak persatuan dan kesatuan bangsa 

d. mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional 

e. menodai etika sosial. 

 

B.   Lengkapilah pernyataan di bawah ini dengan singkat dan benar! 

 

1. Prinsip/azas negara hukum meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM; peradilan 

yang bebas dan tidak memihak; serta .... 

2. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang merupakan satu kesatuan 

disebut .... 

3. Jenis–jenis  hukum nasional menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi .... 

4.  Secara umum fungsi hukum meliputi .... 

5.  Sumber hukum dibedakan atas: sumber hukum material  dan  .... 

6. Badan-badan peradilan meliputi 4 lingkungan peradilan, yaitu .... 

7. Peradilan khusus berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ….  

8.  Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum)  meliputi 

tahap-tahap …. 

9.  Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah …. 

10. Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah …. 

 

C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Sebutkan jenis-jenis hukum nasional! 

2. Jelaskan peranan lembaga peradilan pada umumnya! 

3. Tunjukkan perbedaan proses antara peradilan sipil dan peradilan militer! 



 
4. Kasus atau perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan praktik koruptif? 

5. Sebutkan 4 contoh kasus praktik koruptif yang terjadi di daerah tempat tinggalmu! 

6. Jelaskan konsekuensi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme! 

7. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam mencegah dan memberantas praktik 

koruptif? 

8. Sebutkan instrument peraturan perundangan  anti korupsi! 

9. Apa tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara? 

10. Apa maksud dan tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional? 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

SISTEM POLITIK INDONESIA 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam modul ini anda akan mempelajari sistem politik di Indonesia. 

Kajian modul ini meliputi persoalan struktur politik dalam sistem politik di 

Indonesia, sistem politik yang dianut di berbagai negara, dan peran serta 

warganegara Indonesia dalam sistem politik yang ada. 

Modul ini berkaitan dengan modul tentang: hubungan antara dasar 

negara dan konstitusi; prinsipprinsip demokrasi dan sistem hukum yang 

berlaku; dan persamaan kedudukan warganegara dalam berbagai aspek 

kehidupan. Standar kompetensi yang harus dicapai setelah anda 

mempelajari modul ini adalah kemampuanmu menganalisis sistem politik di 

Indonesia. Sedangkan kompetensi dasar yang harus anda dikuasai antara 

lain: mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia; 

mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara; dan 

menampilkan peran serta dalam sistem politik yang ada di Indonesia. 

 

A. Petunjuk  

Sebelum Anda mempelajari modul ini lebih lanjut, maka perhatikan 

petunjuk belajar berikut ini. 

 
1. Baca tujuan pembelajaran sebelum anda mendalami informasi dan 

mengejakan tugas. 

2. Bacalah uraian informasi materi (hal 3) secara berulang-ulang sebelum 

anda mengerjakan tugas. 

3. Bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman anda. 

4. Kerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas yang diberikan. 

5. Konsultasikan dan diskusikan kepada Asesor jika menemui kesulitan 

atau keraguan dalam mengerjakan tugas. 

 
B. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda mampu melakukan hal-hal 

berikut ini. 

1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. 



 
2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara. 

3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia. 

 

C. Uraian Materi 

A.  Supra Struktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia  

1.  Pengertian Politik dan Sistem Politik 

Dalam kehidupan sehari-hari, begitu sering kita mendengar istilah 

politik.Media cetak dan elektronik hiruk pikuk penuh dengan berita politik, 

apalagi saat menjelang pemilu.Banyak juga yang bilang bahwa politik itu 

hitam, kotor, dan sederet istilah tak mengenakkan lainnya.Apakah memang 

demikian halnya?Apa itu sebenarnya politik dan apa yang diurus oleh bidang 

politik tersebut? Mari kita simak definisi politik menurut beberapa ahli. 

Prof. Miriam Budiardjo, dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik 

(1992), mendefinisikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam 

suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari 

tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam 

bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses 

pengambilan keputusan ketatanega-raan. 

Sementara bagi bagi Franz Magnis-Suseno, pengertian politik lebih 

berkaitan dengan dimensi politik manusia.Dimensi itu adalah masyarakat 

secara keseluruhan (negara).Jadi politik adalah segala kegiatan manusia 

yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang 

berorientasi kepada negara.Sebuah keputusan disebut keputusan politik 

apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai 

keseluruhan.Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut 

masyarakat sebagai keseluruhan. 

Apa yang dikemukakan Komaruddin Hidayat tentang politik juga cukup 

menarik untuk dicatat. Menurut Komaruddin, sebagaimana tersurat dan 

tersirat, kata ―politik‖ yang berasal dari bahasa Yunani mempunyai makna 

yang berkaitan dengan serba keteraturan, keindahan, dan kesopanan bagi 

sebuah warga kota. Berdasarkan pengertian ini, maka tugas polisi, kata yang 

serumpun dengan politik, adalah menjaga keteraturan dan keindahan kota 

(polis), sehingga perilaku polisi harus selalu santun (polite). Pada level 

ketatanegaraan, keteraturan dan kesantunan hidup bersama itu 
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Gambar 1 

Istana negara merupakan tempat di mana 
sumber kekuasaan eksekutif berada. 

diperjuangkan dan dijaga oleh para politikus. 

Begitu mulianya politik itu, sehingga Aristoteles menyebutnya sebagai 

seni tertinggi untuk mewujudkan kebaikan bersama (common and highest 

good) bagi sebuah negara.Oleh karena itu untuk menciptakan kehidupan 

sosial yang nyaman dan baik, menurut Aristoteles, semua cabang ilmu harus 

ada di bawah kendali dan melayani implementasi ilmu politik.Berangkat dari 

konsep dasar kemuliaan politik itu, maka 

muncul berbagai teori mengenai 

model-model pemerintahan, persyaratan 

untuk menjadi kepala negara, dan 

bagaimana mekanismenya. 

Berdasarkan 

pengertian-pengertian tentang politik di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara umum politik dapat dimaknai 

sebagai segala sesuatu yang 

menyangkut kekuasaan dalam 

mengatur kepentingan dan kebaikan 

rakyat secara keseluruhan. 

Aspek penting dari politik adalah kekuasaan (power), yaitu kekuasaan 

untuk mengatur kepentingan rakyat dalam negara. Kekuasaan dalam 

pengertiannya yang umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak 

lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Pemegang 

kekuasaan sering disebut dengan pemimpin atau penguasa. Sedangkan 

orang lain yang berada dalam kekuasaan itu disebut sebagai pengikut, 

anggota atau warga. Jadi kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

pemimpin untuk mengendalikan para pengikut atau warganya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan dalam konteks politik, tentunya adalah 

proses pengendalian rakyat untuk mencapai tujuan negara. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas, politik tidak 

semata-mata dimaknai sebagai proses kekuasaan pemerintahan, baik di 

lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (suprastruktur politik). Proses 

politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada 

lembagalembaga non-pemerintahan, seperti partai politik dan organisasi 

kemasyarakatan, sebab lembaga-lembaga tersebut secara langsung 
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maupun tidak langsung ikut terlibat dan berpengaruh terhadap proses 

kekuasaan di dalam negara (infrastruktur politik). 

Apakah tujuan politik itu?Mengingat bahwa politik adalah segala 

sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan 

kebaikan rakyat secara keseluruhan, maka tujuan politik tidak lain, adalah 

mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan negara, diperoleh, 

dikelola, dan diterapkan secara baik.Tentunya yang dimaksud secara baik 

dalam hal ini adalah sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan 

Indonesia.Hal itu terkait dengan prinsip dasar Indonesia sebagai negara 

hukum, sebagai negara demokrasi, dan sebagai negara kesatuan. 

Dalam gambaran yang lebih rinci, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari 

proses perpolitikan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 

1. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan 

pemerintahan, dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan (digunakan) 

sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 

2. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan 

pemerintahan, sedapat mungkin diperoleh, dikelola, dan diterapkan 

menurut kaidah-kaidah demokrasi. 

3. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan 

pemerintahan, sedapat mungkin diperoleh, dikelola, dan diterapkan dalam 

kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Jadi siapa pun, dalam status apa pun, dan di lingkungan mana pun juga, 

yang pada saat tertentu memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat secara 

keseluruhan harus sekuat tenaga mewujudkan prinsip dasar negara hukum, 

negara demokrasi, dan negara kesatuan. Dengan perkataan lain, proses 

kekuasaan yang terjadi di negeri ini harus mengusahakan seoptimal mungkin 

kebaikan bersama sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Kita sudah membahas mengenai definisi politik.Lalu, apakah yang 

dimaksud dengan sistem politik? Untuk memahami apa sistem politik, 

perhatikan ilustrasi kasus berikut ini. 



 

Wacana 

 

Mahasiswa merupakan kelompok yang mewakili aspirasi dan selalu 

menyuarakan kepentingankepentingan masyarakat. Dalam upayanya membela 

kepentingan masyarakat, mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes 

dan tekanan kepada pemerintah yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan 

aspirasi (keinginan/ harapan) masyarakat. Misalnya, pada masa kampanye pemilihan 

umum, para mahasiswa memprotes dan menekan kepada Komisi Penyelenggara 

Pemilu (KPU) agar membuat cara dan prosedur pecalonan legislatif (calon 

DPR/DPRD) yang tidak memungkinkan para politikus bermasalah tidak dapat 

dicalonkan oleh partai politik menjadi calon legislatif. 

Politikus bermasalah yang dimaksud adalah mereka yang melakukan 

pelanggaran hukum atau perilaku yang tidak bermoral, seperti para koruptor atau 

yang sedang diduga melakukan korupsi, mereka yang melakukan pelanggaran norma 

kesusilaan, dan perilaku tidak pantas lainnya. Masyarakat tidak menginginkan 

memiliki pemimpin yang bermasalah, sehingga nantinya akan membuat keputusan 

atau kebijakan yang tidak benar atau tidak sesuai aspirasi mereka. 

Dalam contoh kasus tersebut, mahasiswa sebagai kelompok dalam 

masyarakat, mewakili masyarakat secara keseluruhan berhadapan dengan 

pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara.Masyarakat dengan 

segala kelompok dan organisasi yang ada memiliki berbagai kepentingan 

dan keinginannya.Kepentingan dan keinginan tersebut merupakan bentuk 

masukan politik agar diakomodasi (ditampung) dalam keputusan atau 

kebijakan pemerintah. 
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Gambar 2 
Politik, hakikatnya, adalah 
sarana untuk mewujudkan 
kehidupan rakyat yang lebih 
baik dan sejahtera. 

Protes dan tekanan yang dilakukan mahasiswa sebenarnya merupakan 

bentuk keinginan masyarakat yang disampaikan kepada KPU.Intinya, bahwa 

protes tersebut sebagai bentuk masukan (input) politik untuk mempengaruhi 

pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan atau mengubah kebijakan 

yang ada (output politik), sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi 

dalam hal ini, suatu sistem politik memiliki dua komponen (unsur), yaitu 

komponen input politik dan output politik. Input politik tersebut adalah 

aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat. Sedangkan output 

politiknya adalah keputusan atau kebijakan pemerintah (penyelenggara 

negara) dalam memecahkan persoalan dan memenuhi aspirasi masyarakat 

yang berkembang. 

Dalam kajian ilmu politik terdapat beberapa pendapat tentang 

pengertian sistem politik.Diantara para ilmuwan politik mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut. 

a. David Easton menyatakan bahwa sistem 

politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari 

seluruh tingkah laku sosial, sehingga 

nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif 

kepada masyarakat. 

b. Robert Dahl menyatakan bahwa sistem 

politik merupakan pola yang tetap dari 

hubungan antarmanusia serta melibatkan 

sesuatu yang luas dan berarti tentang 

kekuasaan, aturan-aturan, dan 

kewenangan. 

c. Gabriel A. Almond menyatakan bahwa 

sistem politik adalah sistem interaksi yang 

ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi 

dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah 

untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap 

lingkungan masyarakat. 
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Gambar 3 

Beragam budaya dan suku yang ada 
di Indonesia menunjukkan bahwa 
rakyat merupakan kesatuan yang tidak 
homogen. 

d. Rusandi Sumintapura berpendapat bahwa sistem politik adalah 

mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik 

(infastruktur dan suprastruktur politik) dalam hubungan satu sama lain 

yang menunjukkan suatu proses yang langsung. 

e. Soekarno berpendapat bahwa sistem politik ialah suatu tata cara untuk 

mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam 

suatu negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau 

sebaliknya, serta mengatur hubungan antara negara dan warganegara, 

atau antara pemerintah dengan rakyatnya. Singkatnya, dapat disebutkan 

bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli politik tersebut, dapat 

dirumuskan pengertian sistem politik adalah pola, tatacara, mekanisme, 

dan/atau prosedur pengambilan keputusan (kebijakan) publik, yang 

tergambar dalam jalinan hubungan/interaksi antar-komponen dalam 

kehidupan politik dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan kalimat 

yang sederhana dapat dikemukakan bahwa sistem politik menunjukkan 

adanya mekanisme seperangkat fungsi 

dalam struktur politik dalam hubungan 

satu sama lain dalam pola yang tetap. 

Interaksi yang dimaksud disini 

adalah interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat, diantara lembagalembaga 

pemerintah, serta diantara kelompok dan 

individu dalam masyarakat. Berbagai 

bentuk interaksi politik dilakukan dalam 

rangka proses pembuatan, pelaksanaan, 

dan penegakan keputusan politik. 

Dengan demikian, kegiatan negara 

dilihat dari segi kekuasaan (politic) 

meliputi tiga komponen utama, yaitu 

struktur, kultur, dan prosedur. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

terintegrasi yang disebut dengan sistem politik. 

Struktur politik merangkum semua unsur dan kompoen-komponen yang 

menjadi bagian dari negara, sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut 
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negara. Seluruh komponen-komponen tersebut berperan dalam proses 

kekuasaan. Unsur-unsur dalam struktur negara itu antara lain adalah rakyat 

atau warganegara, pemerintah, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. 

Pertama, unsur rakyat sebagai bentuk formal dari keseluruhan 

warganegara.Rakyat sebagai salah satu unsur dalam struktur negara juga 

merupakan satu kesatuan yang tidak homogen (beraneka ragam).Unsur 

rakyat merupakan ―entitas‖ (kesatuan yang sungguh-sungguh ada, atau 

kesatuan yang lahir) dari komponen-komponen yang heterogen.Jika dilihat 

dari jenis pekerjaannya, dapat temukan adanya berbagai entitas, seperti 

petani, nelayan, pegawai negeri, buruh, mahasiswa, tentara, polisi, dokter, 

dan sebagainya. Rakyat juga meng-gambarkan warganegara dalam entitas 

keagamaan dan kepercayaan, seperti umat Islam, Kristen Protestan, 

Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan para penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Rakyat merupakan unsur yang paling penting dalam negara, sebab 

rakyatlah yang memiliki sepenuhnya kedaulatan negara.Rakyatlah sebagai 

pemilik kedaulatan berarti yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. 

Rakyatlah yang secara keseluruhannya berhak untuk menentukan nasib dan 

masa depan negara. Rakyat secara keseluruhan memiliki hak mutlak untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, bagaimana pemimpin 

itu harus melaksanakan kekuasaan, dan bagimana pula pemimpin itu harus 

mempertang-gungjawabkan semua tindakan-tindakannya. Ketika rakyat 

memilih dan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin, maka tidak 

otomatis rakyat kehilangan kekuasaan. 

Kedua, unsur pemerintah kesatuan formal dari kelembagaan negara, 

yang meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, 

serta lembaga-lembaga lain yang berada di luar ketiga lembaga tersebut, 

seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negera, Badan Intelejen Negara, dan lembaga lain 

yang bekerja dalam kawasan independen dan netral terhadap kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara dalam bekerja bukan atas nama dirinya sendiri. Mereka 

mendapat kekuasaan sebagai mkaliant dari rakyat.Pemerintah adalah 

pelaksana dan pelayan rakyat.Bukan sebaliknya, rakyatlah yang harus 



 

melayani pemerintah.Apabila pemerintah tidak mampu memenuhi harapan 

rakyat, maka kekuasaan yang dimilikinya dapat diterik kembali oleh rakyat. 

Ketiga, unsur organisasi-organisasi non-pemerintah.Dalam teori 

pemerintahan modern, pemerintah bukan satusatunya aktor yang berkuasa 

menentukan terwujudnya citacita rakyat, atau cita-cita negara.Cita-cita rakyat 

secara keseluruhan merupakan cita-cita negara.Untuk mencapai citacita 

negara, pemerintah hanyalah salah satu pelaku utamanya.Di luar 

pemerintah, masih banyak organisasi-organisasi nonpemerintah (ornop), 

atau di Indonesia secara khas disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

yang dalam dunia internasional dikenal sebagai Non Governmental 

Organization (NGO). 

Di samping kekuatan pemerintah dan Ornop, sebenarnya masih ada 

satu kekuatan lagi, yaitu pasar (market).Pasar adalah kekuatan yang 

mengendalikan ekonomi masyarakat. Pasar di sini merupakan kekuatan 

ekonomi sebagai suatu proses akumulasi (penumpukan) dan reproduksi 

(pengembangan) modal dengan pemeran utamanya adalah aktor (pelaku) 

bisnis swasta. Aktor bisnis (usaha) ini, seperti diketahui terbagi dalam 

beberapa kelompok, yakni kempok usaha ekonomi kecil, menengah, dan 

besar.Ketiganya terintegrasi dalam usaha ekonomi nasional. 

Keberadaan market tidak dapat dianggap sepele dalam kehidupan 

berbangsa.Peristiwa krisis politik seringkali dimulai dari krisis ekonomi yang 

disebabkan oleh permainan oleh para pelaku pasar.Untuk itulah, agar 

dimensi politik stabil, keberadaan pasar dan ekonomi yang stabil acapkali 

menjadi syarat pertama yang harus dipenuhi dan dijamin 

keberlangsungannya. 

2.  Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia  

a. Suprastruktur Politik Indonesia 

Suprastruktur Politik dapat diartikan sebagai bangunan atas kehidupan 

politik.Suprastruktur Politik juga bisa diartikan sebagai struktur politik 

pemerintah atau strukrur politik kenegaraan.Jadi, Suprastruktur politik adalah 

semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, yang 

menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.Ketiga fungsi 

pemerintahan tersebut (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam membuat 

keputusan-keputusan (kebijaksanaan negara) diperlukan adanya kekuatan 



 

yang seimbang, saling mengawasi, dan terjalinnya kerjasama yang baik. 

Suprastruktur dalam aktivitasnya mempengaruhi suasana kehidupan 

politik pemerintahan (the govermental political sphare).Suasana kehidupan 

politik pemerintahan berhubungan dengan praktik penyelenggaraan negara 

oleh lembaga-lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan 

wewenangnya.Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hubungan kerja 

antara satu lembaga dengan yang lainnya.Tugas, fungsi, wewenang, dan 

tata hubungan antarlembaga dalam suprastruktur politik di Indonesiadiatur 

secara jelas dalam UUD 1945. 

Suprastruktur politik di Indonesia,sebagaimana diatur dalam UUD 1945 

yang telah diamandemen meliputi: 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

4) Presiden; 

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

6) Mahkamah Agung (MA); 

7) Mahkamah Konstutusi (MK); 

8) Komisi Yudisial (KY); 

9) Komisi Pemilihan Umum (KPU); 

10) TNI dan POLRI; 

11) Pemerintah Daerah (Pemda); 

12) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

 

b. Infrastruktur Politik Indonesia 

Infrastruktur Politik dapat diartikan sebagai ―bangunan bawah suatu 

kehidupan politik.‖ Infrastruktur dapat juga diartikan sebagai struktur politik 

kemasyarakatan.Infrastuktur politik ini lebih mengarah kepada 

pengelompokkan warganegara sebagai kekuatan sosial politik dalam 

masyarakat.Infrastruktur politik juga dapat diartikan sebagai kehidupan politik 

rakyat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai 

kekuatan sosial politik. 

Yang termasuk ke dalam infrastuktur politik antara lain: 

1)  Partai Politik 



 

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai, dan cita-cita yang sama. 

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik dalam pemerintahan. Kekuasaan tersebut biasanya 

dicapai dengan cara konstitusionil (pemilu). Indonesia termasuk negara yang 

menganut sistem mutipartai (banyak partai). Pemilu 2009 mencatat sebanyak 

44 partai politik yang berkompetisi, yakni 38 partai nasional dan 6 partai lokal 

yang ada di Aceh. Diantara partai-partai tersebut yang menempatkan 

perwakilannya di DPR sesuai hasil pemilu 2009 adalah Partai Demokrat, 

Partai Golkar, PDIP, PKS, PKB, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra. 

Pada umumnyapartai politik menjalankan fungsi: 

a) Sosialisasi Politik, mentransmisikan (mewariskan) budaya politik dalam rangka 

pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warganegara 

(Pendidikan Politik). 

b) Rekruitment Politik, seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam 

sistim politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. 

c) Partisipasi Politik, sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi 

proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan 

pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan. 

d) Artikulasi Kepentingan, merumuskan dan selanjutnya meyalurkan 

berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat 

kepada pemerintah. 

e) Agregasi Kepentingan, mengolah dan memadukan berbagai tuntutan dan 

dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. 

f) Komunikasi Politik, menghubungkan antara arus informasi dari pihak 

pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. 

2) Kelompok Kepentingan (Interest Group) 

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang bertindak dan berbuat 

karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut.Kelompok 

kepentingan dapat dipahami sebagaisuatu organisasi yang terdiri dari 

sekelompokindividu yang mempunyai 

kepentingan-kepentingan,tujuan-tujuan, keinginan-keinginanyang sama. 

Mereka melakukan kerja samauntuk mempengaruhi kebijakan pemerintah 



 

demitercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan 

keinginan-keinginannya tersebut. 

Aktivitas kelompok kepentingan di Indonesia meliputi berbagai bidang, 

seperti perburuhan,kelompok guru, kelompok gerakan perempuan,serta 

kelompok kepentingan lingkungan hidup,kelompok pemuda, kelompok 

petani,kesejahteraan masyarakat, kelompok keagamaan, budaya dan seni, 

perlindunganterhadap konsumen, kemanusiaan, dan sebagainya. 



 

3)  Kelompok Penekan (Pressure Group) 

Kelompok penekan adalah suatu kelompok dalam masyarakat 

yang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat 

pemerintah melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka 

tuntutkan.Kelompok penekan ini sangat penting peranannya di dalam 

negara demokrasi. Proses demokratisasi di Indonesia sendiri sangat 

jelas didorong oleh kelompok-kelompok penekan yang berasal dari 

beragam kalangan di masyarakat.Beberapa kelompok penekan 

tersebut di antaranya lembaga-lembaga bantuan hukum, 

lembaga-lembaga penelitian swadaya masyarakat, media massa, 

organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan 

eksternal kampus, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga-

lembaga serikat buruh, partai-partai politik, dan lain sebagainya. 

Peran kelompok-kelompok penekan (pressure groups) pada 

dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, 

dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang 

juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (pressure 

forces), tetapi juga kendali sosial (social control), pendidikan politik 

(political education) dan pembangunan kesadaran (awareness building 

aspect). 

 

4) Media Massa 

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai 

dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media 

komunikasi massa yang secara khusus didesain untuk mencapai 

masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah 

ini sering disingkat menjadi media. Media massa modern antara lain 

berbentuk koran (surat kabar), majalah, tabloit, liflet, radio, televisi, film 

layar lebar, dan sebagainya. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki 

ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih 

tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena 

pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi 

lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media 

massa, termasuk bertanya langsung pada sumber/ahli dibandingkan 

mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa 

tertentu. 

Pada umumnya media memiliki empat fungsi bagi masyarakat, 



 

yaitu: 

a) Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang 

lingkungan. 

b) Fungsi penghubungan (correlation), dimana terjadi penyajian pilihan 

solusi untuk suatu masalah. 

c) Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan 

pendidikan. 

d) Fungsi hiburan (entertainment),baik yang berfungsi positif 

(fungsional) maupun fungsi negatif (disfungsi). 

Secara perlahan-lahan namun efektif, media juga membentuk 

pandangan pembaca atau pemirsanya terhadap bagaimana seseorang 

melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya 

berhubungan dengan dunia sehari-hari. 

a) Media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup 

layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah 

lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi 

standar itu. 

b) Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi 

mempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh 

media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya 

mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga 

tersebut. 

c) Media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan 

kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan 

kuat.Contohnya anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan 

mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti 

tokoh Disney. 

d) Bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai 

penonton atau pendengar, mereka juga menjadi ―penentu‖, dimana 

mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi 

dan mengemukakan pendapatnya. 

 

5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakatadalah sebuah organisasi yang 

didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara 

sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari 

kegiatannya.Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa 



 

Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non Pemerintah (Ornop) 

ataudalam Bahasa Inggris: Non-Governmental Organization(NGO). 

Secara garis besar organisasi non pemerintah (LSM) dapat di lihat 

dengan ciri- berikut ini. 

a) Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun 

negara. 

b) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan (nirlaba). 

c) Kegiatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat 

umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di 

lakukan koperasi ataupun organisasi profesi. 

d) Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, 

maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia 

berbentuk yayasan. 

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi LSM yang ada di 

Indonesia dapat di kategorikan sebagai berikut ini. 

a) Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang 

memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain. 

b) Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah 

yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah 

dalam menjalankan kegiatannya. 

c) Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang 

melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu 

seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, 

ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi, dan lain-lain. 

d) Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang 

melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang 

dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan 

pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah 

Dalam kehidupan politik meskipun suprastruktur politik dan 

infrastruktur politik dipisahkan tetapi dalam kenyataannya di antara 

keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Suprastruktur politik akan 

mantap jika didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. Apa 

yang menjadi kebijaksanaan suprastruktur politik seharusnya 

mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam infrastruktur politik. 

Di Indonesia hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur 

politik berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Misalnya, hubungan antara organisasi politik (partai politik) 



 

dengan Badan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR yang dibentuk melalui 

pemilihan umum, anggotanya sebagian besar adalah merupakan 

utusan dari organisasi politik. Setelah DPR terbentuk dan 

melaksanakan tugasnya, kaitan DPR dengan organisasi politiknya 

sebagai sumber dukungan masih ada, antara lain dengan fraksi-fraksi 

yang ada dalam DPR yang menggambarkan keberadaan organisasi 

politik dan merupakan pengelompokan anggota dewan yang 

mencerminkan konstelasi politik dalam masyarakat. Fraksi-fraksi 

tersebut diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi organisasi 

politiknya.Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari adanya hubungan itu, 

organisasi politik memiliki hak untuk me-recall (menarik kembali) 

anggotanya yang duduk di DPR, apabila ternyata anggotanya tersebut 

tidak mendukung kepentingan organisasi politiknya. 

 



 
B. Sistem Politik di Berbagai Negara  

1. Dinamika Politik Indonesia 

Politik adalah sesuatu yang dinamis.Ia terus bergerak seiring dengan 

perkembangan pola pikir, peradaban, interaksi dengan dunia luar, dan 

pandangan hidup yang dianut oleh para pelakunya. Sebagai salah satu 

negara yang menjadikan politik sebagai instrumen dalam pencapaian 

kehidupan bernegara, keberadaan politik di Indonesia pun mengalami 

dinamika yang panjang dan berliku.Beragam perubahan dinamika politik 

berjalan dengan cepat dan acapkali tidak diduga sebelumnya. 

Dinamika sistem politik yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat pada 

catatan kaleidoskop seperti berikutini. 

1.  Pemilu pertama 29 September 1955 pemilu di Indonesia dilakukan 

dengan pola liberalis. 

2.  Pemilu 3 Juli 1971, dilaksanakan dengan demokrasi Pancasila dengan 

organisasi peserta pemilu (OPP) sebanyak 10 OPP diantaranya Golkar, 

Partai Katolik, PNI, IPKI, Murba, PSII, NU, Parmusi, dan Perti. 

3.  Pemilu tahun 1977 s/d 1988, pemilu diikuti sebanyak 3 organisasi peserta 

pemilu terdiri atas partaipartai berikut ini. 

a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan 

dari PSII, NU, Parmusi, dan Perti. 

b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari 

Partai Katolik, PNI, IPKI dan Parkindo. 

c. Golongan Karya (Golkar) yang terdiri atas barisan sipil, angkatan 

muda, dan teknokrat bersamasama dengan ABRI yang menjadi satu 

kekuatan sosial politik pada masa itu. Tentu saja kekuatan politik ini 

berhadapan dengan kedua kekuatan sosial politik tersebut di atas 

yakni PPP dan PDI. Pengga-bungan partai-partai tersebut disebabkan 

karena partai-partai tersebut kurang potensial dan tidak mampu 

menem-patkan wakil-wakilnya pada lembaga legislatif (DPR). 

4.  Masa reformasi, pemilu dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999. Dalam Pemilu 

7 Juni 1999 ini diikuti organisasi peserta pemilu sebanyak 48 

partai.Perkembangan dan perubahan sistem politik ini berkaitan erat 

dengan penyimpangan yang terjadi pada masa orde baru yang hanya 

mengikusertakan tiga OPP dan perolehan suara selalu didominasi oleh 

salah satu organisasi peserta pemilu.Tetapi dengan perubahan tahun 



 
1999 terlihat dominasi partai penguasa orba tersebut jauh mengalami 

penurunan.Perubahan dominasi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

penyimpangan pada masa orde baru yang selalu menguntungkan satu 

partai peserta pemilu. 

5.  Pemilu tanggal 5 April 2004, berbeda dengan pemilupemilu sebelumnya. 

Pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat pemilih hanya memilih partai 

politik kemudian calon legislatif yang terpilih adalah sesuai dengan jumlah 

suara yang didapat.Calon legislatif yang menjadi anggota legislatif yang 

terpilih adalah sesuai dengan nomor urut. Sedangkan pada Pemilu 2004 

yang terjadi pada tanggal 5 April 2004, rakyat memilih secara langsung 

wakil-wakilnya yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang 

berjumlah 24 partai untuk duduk pada kursi DPR dan DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota. 

Selain itu pada saat yang sama rakyat juga memilih wakilnya yang 

dicalonkan secara perseorangan untuk duduk pada kursi DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah) sebagai utusan dari setiap Provinsi. Pemilu 2004 juga 

menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama 

kali yang dilakukanrakyat secara langsung. Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden berlangsung tanggal 5 juli 2004 denganmenampilkan 5 pasang 

calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat 

sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6A ayat 1. Apabila 

dalam Presiden dan Wakil Presiden jumlah suara dari semua calon tidak 

mencapai lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan 

umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang 

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia maka, 

dilangsungkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang 

ditetapkan tanggal 20 September 2004. (UUD 1945 Pasal 6A ayat 3). 

6.  Pileg dan Pilpres 2009. Pemilu legislatif 2009 menjadi tonggak sejarah 

bagi demokratisasi Indonesia dengan dikabulkannya suara terbanyak oleh 

Mahkamah Konstitusi.Dengan mekanisme suara terbanyak, anggota 

legislatif tidak lagi dipilih berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan 

jumlah perolehan suara yang diperoleh.Dalam demokrasi, mekanisme 

suara terbanyak memberikan peng-hormatan tinggi kepada suara 

rakyat.Suara rakyat benar-benar dihitung dan dikonversi menjadi wakil. 
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Gambar 5 

Pada pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat 
keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 
20,85%. 

Pada pemilu legislatif yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009, secara 

mengejutkan Partai Demokrat berhasil menggusur dominasi Partai Golkar 

dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak pihak memang sedari 

awal memperkirakan akan terjadi lonjakan suara Partai Demokrat 

dibandingkan pemilu 2004. Tetapi, kenaikan suara sebesar 300% 

benar-benar diluar perkiraan banyak orang.Dengan perolehan suara 

sebanyak 20%, Partai Demokrat pun menjadi partai pemenang pemilu 2009 

dengan menempatkan wakil di DPR sebanyak 120 angota.Partai pemenang 

pemilu legislatif kedua adalah Partai Golkar disusul oleh Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. 

Berikut perolehan 9 partai politik 

tersebut secara lengkap. 

a. Partai Demokrat 21.703.137 suara 

(20,85%) 

b. Partai Golkar 15.037.757 suara 

(14,45%) 

c. PDI P 14.600.091 suara (14,03%) - 

PKS 8.206.955 suara (7,88%) 

d. PAN 6.254.580 suara (6,01%) - PPP 

5.533.214 suara (5,32%) - PKB 

5.146.122 suara (4,94%) 

e. Gerindra 4.646.406 suara (4,46%) - 

Hanura 3.922.870 suara (3,77 %) 

Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009 yang 

mempe-roleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara 

sah nasional. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009 diikuti oleh 

tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Megawati 

Soekarnoputri-Prabowo Subiakto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, 

dan Jusuf Kalla-Wiranto. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang 

masih tercatat sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, secara ksatria 

dan fair maju bertarung sebagai calon presiden 2009-2014. 

Pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara 

http://www.dimonim.com/


 
nasional Pilpres 2009. Hasil Pilpres 2009 adalah sebagai berikut: 

Mega-Prabow0 26,79%, SBY-Boediono 60,80%, JK-Wirano 12,41%. 

Berdasarkan ketentuan bahwa pasangan yang memperoleh suara lebih dari 

50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang 

tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, maka pasangan 

SBY-Boediono dinyatakan sebagai pemenang pemilu hanya dalam satu 

putaran. 

Pada tanggal 18 Agustus 2009, KPU secara resmi menetapkan 

pasangan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono sebagai presiden dan wakil 

presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. 



 

2.  Macam-Macam Sistem Politik 

Untuk membedakan adanya bermacam-macam sistem politik, maka 

dapat digunakan dua kriteria, yaitu siapa yang memerintah, dan ruang 

lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. 

Pertama, sistem politik ditinjau dari siapa yang memerintah dapat 

dibedakan menjadi tiga macam.yaitu oligarki dan demokrasi. 

1 .  Oligarki. Adalah sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas 

sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit 

tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala 

cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Oleh sebab itu, 

sistem ini disebut juga pemerintahan dari ―atas‖. Negara dijadikan alat 

untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut 

kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya 

tidak dapat (sulit) diwujudkan.Contoh negara yang menganut sistem 

politik oligarki pada masa silam adalah negara Yunani Kuno, dan pada 

masa sekarang negara-negara komunis, yang dalam kenyataannya 

negara dikendalikan oleh anggotaanggota presidium yang kemudian 

mendelegasikan kepada Sekretaris jenderal dan wakil-wakilnya. 

2 .  Demokrasi. Adalah sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri 

atas banyak orang untuk demokrasi perwakilan atau semua orang untuk 

demokrasi langsung. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik 

yang mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi 

(pemerintahan oleh rakyat). Dalam sistem demokrasi, warganegara 

dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah. Penghormatan terhadap kebebasan berbicara dan 

berpendapat dijamin dalam demokrasi. 

Sistem politik demokrasi ialah sistem politik yang mampu memelihara 

keseimbangan antara konflik dan konsensus.Artinya, demokrasi memungkinkan 

adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, 

diantara kelompok, antara individu dan pemerintah, antara kelompok dan 

pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah sendiri.Namun 

demikian, demokrasi mempersyaratkan bahwa konflik dan persaingan yang terjadi 

tidak sampai menghancurkan sistem.Konflik dan persaingan dilakukan dalam 

rangka mencapai konsensus. 

Kedua, sistem politik ditinjau dari ruang lingkup jangkauan kewenangan 



 

pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu totaliter dan liberal. 

3 .  Totaliter. Adalah sistem politik yang jangkauan kewenangan pemerintah 

mencakup semua yang ada dalam kehidupan masyarakat atau 

mencakup segala bidang kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan hankam. 

4 .  Liberal. Adalah sistem politik yang mana pemerintah memiliki 

kewenangan yang terbatas dan memberikan sebagian besar 

kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Campur 

tangan dari pemerintah dalam kehidupan masyarakat dijamin dengan 

tata hukum yang disepakati bersama. 

Macam-macam sistem politik juga dilihat dari sudut sejarah dan 

perkembangan sistem politik yang dibagi menjadi 3 macam. 

1. Sistem politik otokrasi tradisional. Merupakan sistem politik dimana 

kekuasaan ada pada sekelompok orang: kaum bangsawan, tuan tanah, 

tentara atau alim ulama. Golongan masyarakat ini pada umumnya 

mempunyai kewenangan otokrat (kebangsawanan) yang bersumber dari 

tradisi (keturunan). Anggota masyarakat tradisional yang pada umumnya 

terdiri atas para petani hanya berperan sebagai penonton terhadap 

percaturan politik di istana. Disini ada jurang pemisah di bidang politik 

antara penguasa dengan masyarakat di segala bidang. 

2. Sistem politik totaliter. Yaitu sistem politik dimana penguasa yang 

memonopoli kekuasaan, menghendaki pengaturan masyarakat secara 

menyeluruh (total) dalam rangka melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan oleh penguasa. Sistem totaliter dilaksanakan demi 

kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan negara dan bangsa. 

Sistem ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem politik Komunis dan 

sistem politik Facis. 

3. Sistem politik demokrasi. Yaitu sistem politik dimana terdapat distribusi 

kekuasaan yang merata diantara kelompok sosial (masyarakat) dengan 

lembaga pemerintahan. Sistem politik demokrasi menimbulkan adanya 

saling kontrol antara masyarakat (lembaga sosial) dan lembaga 

pemerin-tahan. Sistem politik demokrasi membiarkan semua subkultur 

berkembang, sehingga akan melahirkan adanya pluralisme 

(kemaje-mukan) dalam masyarakat di segala bidang. Konsep penting 



 

dalam sistem ini adalah adanya prosedur dan mekanisme penentuan 

pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat. 

Mengapa sistem politik tiap-tiap negara berbeda?Apa yang 

menyebabkan perbedaan tersebut? Suatu negara menerapkan sistem politik 

yang berbeda dengan negara lain. Hal itu disebabkan oleh pendekatan-

pendekatan yang digunakan negara tersebut.Pendekatan-pendekatan itu 

sebagai berikut. 

1. Pendekatan Sejarah. Sistem politik bisa dipelajari dari sejarah bangsa. 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pendekatan ini, yaitu masa lalu, masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

2. Pendekatan Sosiologis. Untuk menentukan sistem politik suatu negara, 

sistem sosial/sistem kemasyarakatan suatu negara sangat perlu 

dipertimbangkan karena perbedaan sistem sosial/sistem kemasyarakatan 

akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara. 

3. Pendekatan Budaya (Kultur). Kehidupan sosial budaya dan pendidikan 

suatu negara mempengaruhi sistem politiknya. Pada masyarakat yang 

kehidupan sosial budaya dan pendidikannya masih rendah sulit untuk 

diajak ke suatu sistem politik yang modern. Hal ini karena fanatisme 

terhadap budaya mereka masih sangat tinggi sehingga menutup peluang 

bagi m masuknya aliran lain. 

4. Pendekatan Psikososial/Kejiwaan Masyarakat. Dalam pendekatan ini, 

sikap masyarakat terhadap kehidupan politik sangat berpengaruh 

terhadap sistem politik suatu negara. Negara yang tertutup dan menolak 

terhadap perubahan atau pengaruh dari luar akan sulit dibawa kepada 

suatu sistem politik yang maju. 

5. Pendekatan Filsafat. Filsafat suatu bangsa bisa dijadikan sebagai way of 

life bangsa itu. Sistem politik suatu negara sulit dipisahkan dari way of life 

masyarakat/bangsanya. Pada masyarakat yang religius dan sangat 

menjunjung tinggi norma dalam menjalankan sistem politiknya juga tidak 

akan terlepas dari kehidupan tersebut. 

6. Pendekatan Ideologi. Dalam pendekatan ini, sistem politik negara akan 

selalu didasarkan pada ideologi negara tersebut. Hal ini bisa kita lihat 

sendiri pada negara Indonesia yang berideologi Pancasila, maka sistem 

politik yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan 

pada nilai-nilai Pancasila. 



 

7. Pendekatan Konstitusi dan Hukum. Sistem politik suatu negara tidak 

dapat dipisahkan dari konstitusinya. Karena sistem politik suatu negara 

selalu bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar dan 

hukum yang berlaku pada negara tersebut. 

Sistem politik suatu negara juga dapat dilihat dari sistem kepartaian 

yang dianut.Menurut Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties, ada 

3 sistem kepartaian. 

1. Sistem satu partai/partai tunggal (one party system) yaitu dalam suatu 

negara hanya ada satu partai politik atau hanya satu partai yang paling 

dominan diantara partai-partai politik yang lain. Contoh negara yang 

menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet, Korea Utara, RRC dan beberapa 

negara di Afrika. 

2. Sistem dwipartai (two party system) yaitu dalam suatu negara hanya ada 

dua partai yang sangat dominan yaitu partai yang berkuasa (yang menang 

dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Sistem 

ini dapat berjalan dengan baik dengan syarat negara tersebut memiliki 

kondisi sebagai berikut. 

a. Masyarakatnya homogen. 

b. Konsensus masyarakat yang kuat. 

c. Adanya kontinuitas sejarah. 

Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat 

dengan Partai Republik dan Partai Demokrat-nya dan negara Inggris 

dengan Partai Buruh dan Partai Konservatif. 

3. Sistem multipartai (Multi partay system) yaitu dalam suatu negara terdapat 

banyak partai sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasinya. Sistem ini 

biasanya diterapkan di negara yang sangat beragam baik agama, ras, 

sukubangsa maupun bahasanya. Contoh negara yang menerapkan sistem 

ini adalah Indonesia, Malaysia, India dan Perancis. 

Sistem politik suatu negara dilihat dari sikap politik terhadap keadaan 

yang sedang dihadapi antaralain. 

1. Sistem konservatif yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara 

sudah sesuai dengan keinginan semua pihak baik pemerintah maupun 

rakyat. Oleh karena itu sistem ini berusaha untuk dipertahankan. 

2. Sistem reaksioner yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara 

ditentang oleh sekelompok orang tertentu dan ingin kembali kepada 



 

keadaan di masa lalu. 

3. Sistem moderat yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara 

lebih luwes/moderat dengan menyesuaikan antara keinginan rakyat dan 

keinginan pemerintah. 

Untuk memudahkan identifikasi terhadap suatu sistem politik tertentu, 

maka perlu dikenali ciri-ciri sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu 

negara.Ada beberapa pendapat tentang ciri-ciri sistem politik, diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Almond dalam bukunya The Politics of Developing Areas mengatakan ada 

empat ciri sistem politik berikut ini. 

a. Semua sistem politik mempunyai kebudayaan politik yang dapat 

diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk 

pembidangan kerja yang teratur. 

b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama 

walaupun tingkatannya berbeda. 



 

 

c. Semua struktur politik dispesialisasikan, baik pada 

masyarakat yang primitif maupun yang modern. 

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam 

pengertian kebudayaan. 

2. David Easton mengatakan bahwa ciri-ciri dari sistem politik 

adalah sebagai berikut. 

a. Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus 

batas-batas pengaruhnya. 

b. Adanya input dan output dalam sistem, yaitu 

keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses 

pembuatan keputusan (input). 

c. Adanya jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem. 

d. Adanya tingkat integrasi sistem politik yang 

mencerminkan pula tingkat efisiensinya. 

 

2.  Sistem Politik Indonesia 

Bagaimanakah sistem politik di Inndonesia?Apakah demokrasi 

Pancasila itu?Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi Pancasila di 

Indonesia?Adakah kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan 

dengan demokrasi lainnya?Mengapa pelaksanaan demokrasi 

Pancasila masih banyak penyimpangan? 

Dalam sila ke-4 Pancasila jelas dinyatakan ―Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan‖.Pada hakikatnya sila ini merupakan 

gambaran dari demokrasi yang dianut oleh bangsa 

Indonesia.Indonesia mengakui kedaulatan rakyat seperti yang tertera 

pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa ―Kedaulatan adalah di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.‖ Pernyataan 

ini mempunyai semangat yang sama dengan gambaran yang 

dikemukakan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi memiliki 

pengertian ―From the people, by the people, for the people‖. 



 

Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

merupakan karakter bangsa Indonesia.Semangat demokrasi yang 

dijiwai dengan sila ke-4 Pancasila ini adalah pencerminan dari 

demokrasi Indonesia yang norma-norma dasarnya telah diatur dalam 

UUD 1945.Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa semua 

sila dalam Pancasila menjiwai prinsip kedaulatan rakyat dalam negara 

Indonesia.Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Demokrasi dalam ber-Ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan 

secara nyata dalam kehidupan beragama. Kehidupan seperti ini 

hendaknya dipupuk sikap toleransi dan solidaritas antarumat 

beragama. Dengan toleransi, kita hendaknya membina sikap saling 

menghormati dalam menjalankan agama masingmasing. 

Solidaritas mengajak kita untuk bekerja sama dengan penganut 

agama lain dalam membangun bangsa secara keseluruhan. 

2. Demokrasi dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Butir sila ini 

mengandung juga pemahaman bahwa pengambilan kebijaksanaan 

hendaknya melalui musyawarah/permufakatan. Dengan demikian 

kebijakan yang diambil merupakan akumulasi dari semua unsur 

masyarakat tanpa melihat apakah kelompok itu mayoritas atau 

minoritas. 

3. Demokrasi dalam Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

dapat dipahami bahwa hendaknya perlakuan pemerintah terhadap 

seluruh masyarakat harus merata. Di Indonesia yang menjadi 

masalah sering yang diprioritaskan wilayah pusat dan yang dekat 

dengan wilayah pusat, sedangkan wilayah yang jauh dari pusat 

mengalami ketertinggalan. Hal ini akan menjadi ancaman separatis 

atau ancaman daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri 

dari negara kesatuan. Di sisi lain, perlakuan terhadap golongan 

(agama, suku, dan yang lainnya) juga harus mendapat perlakuan 

yang sama dan tidak mementingkan atau memprioritaskan 

kelompok tertentu karena Indonesia dibangun secara bersama 
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Gambar 6 

DPR merupakan lembaga demokrasi sebagai 
perwujudan kedaulatan rakyat. 

dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

juga mengatur tentang Pola Politik Demokrasi Pancasila. Pasal 2 ayat 1 

UUD 1945 menyatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota 

DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang. Selain itu pasal 28 UUD 1945, menjamin 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Kedua pasal 

yang disebutkan di atas mengatur terlaksananya pola politik demokrasi 

Pancasila. 

Dibandingkan dengan 

demokrasi-demokrasi lainnya, 

demokrasi Pancasila memiliki ciri 

khas.Ciri khas demokrasi 

Pancasila dapat disebutkan 

berikut ini. 

1. Demokrasi Pancasila bersifat 

kekeluargaan dan 

kegotong-royongan yang 

bernafaskan Ketuhanan yang 

Maha Esa. 

2. Demokrasi Pancasila harus 

menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak 

minoritas. 

3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat 

mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 

4. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum. 

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang paling sesuai 

dengan kepribadian bangsa dan bersumber tata nilai sosial budaya 

bangsa yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia 

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 
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3. Kebebasan yang bertanggung jawab 

4. Keputusan diambil berdasarkan kehendak rakyat atas dasar 

musyawarah untuk mufakat. 

5. Kepentingan bersama bangsa dan negara lebih diutamakan 

daripada kepentingan individu dan kepentingan golongan. 

6. Mengutamakan persatuan nasional dan rasa kekeluargaan. 

7. Menjunjung tinggi cita-cita nasional. 

Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah 

keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan 

bernegara ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang 

berlaku.Aturan permainan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara diatur secara melembaga. Hal ini berarti bahwa 

keinginan-keinginan rakyat tersebut disalurkan baik melalui 

lembaga-lembaga negara (suprastruktur) maupun melalui organisasi 

politik, organisasi massa dan lainnya (infrastruktur). 

Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi demokrasi dibidang 

pemerintahan atau politik (demokrasi dalam arti sempit).Demokrasi 

dalam arti yang sempit telah berkembang menjadi demokrasi dalam arti 

yang luas. Demokrasi dalam arti yang luas adalah selain sebagai 

sistem pemerintahan juga mencakup tentang adanya pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia dan persamaan akan hakekat 

manusia. Demokrasi dalam arti luas juga meliputi sistem dalam 

masyarakat seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan 

sebagainya.Dengan demikian demokrasi itu meliputi demokrasi 

pemerintahan, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. 

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek berikut ini. 

1. Aspek formal, yaitu aspek yang mempersoalkan proses dan cara 

rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat 

dan dalam pemerintahan serta bagaimana mengatur 

permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan 

jujur untuk mencapai konsensus bersama. 

2. Aspek material, yaitu aspek yang mengemukakan gambaran 



 

manusia, mengakui harkat dan martabat dan menjamin 

terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan 

gambaran, harkat dan martabat tersebut. 

3. Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkapkan seperangkat 

norma-norma atau kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing dan 

kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Ada 4 (empat) norma 

yang penting yang harus diperhatikan dalam demokrasi Pancasila 

yaitu: 

a. persatuan dan solidaritas; 

b. keadilan; 

c. kebenaran; dan 

d. cinta kepada tanah air dan bangsa. 

Keempat norma tersebut dapat menjadi aturan permainan dalam 

melaksanakan demokrasi Pancasila yang harus ditaati oleh siapapun. 

4. Aspek optatif, yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan yang 

hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal berikut ini. 

a. Negara hukum 

b. Negara kesejahteraan 

c. Negara kebudayaan. 

5. Aspek organisasi, yaitu aspek yang membahas organisasi sebagai 

wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, dimana wadah tersebut 

harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini 

meliputi dua macam kekuatan. 

a. Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga 

negara (suprastruktur). 

b. Organisasi sosial politik di masyarakat (infrastruktur). 

6. Aspek kejiwaan, aspek kejiwaan demokrasi Pancasila adalah 

semangat, yaitu semangat para penyelenggara negara dan 

semangat para pemimpin pemerintahan. Dikenal jiwa demokrasi 

Pancasila sebagai berikut. 

a. Jiwa demokrasi Pancasila pasif, yaitu hak untuk mendapat 

perlakuan sesuai demokrasi Pancasila. 



 

b. Jiwa demokrasi Pancasila aktif, yaitu jiwa yang mengandung 

kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan 

hak-hak yang diberikan oleh demokrasi Pancasila. 

c. Jiwa demokrasi Pancasila rasional, yaitu jiwa objektif dan 

masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam 

pergaulan masyarakat. 

d. Jiwa pengabdian, yaitu kesediaan berkorban demi 

menjalankan tugas jabatan yang dipangkunya dan jiwa 

kesediaan berkorban untuk sesama manusia dan warga 

negara. 

Dalam sistem politik demokrasi Pancasila berlaku musyawarah 

untuk mufakat didalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk 

mufakat ini merupakan tata cara khas bangsa Indonesia didalam 

merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak 

rakyat. Agar pelaksanaan musyawarah untuk mufakat ini dapat berjalan 

dengan baik dan lancar maka sebaiknya perlu diketahui dan 

diperhatikan aturan-aturan sebagai berikut. 

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama. 

4. Musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan 

melaksanakan keputusan musyawarah. 

6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati 

nurani yang luhur. 

7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara 

moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

Adapun tata cara musyawarah dalam berbagai kehidupan harus 

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin 



 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

2. Setiap putusan yang diambil harus selalu dapat 

dipertanggungjawabkan dan sama sekali tidak boleh bertentangan 

dengan Pancasila dan UUD 1945. 

3. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama dalam mengeluarkan pendapat. 

4. Hasil musyawarah atau setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan 

dilaksanakan. 

5. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat 

mempertemukan pendapat yang berbeda dan hal ini sudah 

diupayakan berkali-kali maka dapat digunakan cara lain; misalnya 

cara pengambilan dengan keputusan suara terbanyak (voting). 

Cara pengambilan suara terbanyak (voting) dalam demokrasi 

Pancasila dilakukan dengan persyaratanpersyaratan sebagai berikut. 

1. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh secara 

maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat. 

2. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi karena 

terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tidak mungkin lagi 

ditemukan atau didekatkan. 

3. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus segera 

diambil keputusan. 

4. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat diberikan 

kesempatan untuk mempelajari pendirian-pendirian atau 

pendapat-pendapat yang berbeda itu. 

5. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah 

jika diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 

(dua pertiga) jumlah anggota rapat (kuorum) dan disetujui oleh lebih 

dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum. 

Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang 

menjadi tugas utamanya bukan hanya sekedar ikut bermusyawarah, 

tetapi ikut bertanggung jawab atas terlaksananya semua hasil 



 

keputusan musyawarah. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung 

dalam setiap pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Ikhlas atau berlapang dada, artinya bahwa setiap peserta 

musyawarah harus secara sadar menerima dan melaksanakan 

keputusan musyawarah itu dengan ikhlas. 

2. Religius, artinya bahwa hasil musyawarah itu harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha 

Esa. 

3. Tenggang rasa, artinya bahwa dalam pelaksanaan musyawarah 

setiap peserta harus mau mendengarkan pendapat orang lain 

walaupun pendapatnya tersebut kurang berkenan dengan 

pkalianpat kita. 

4. Keadilan, artinya bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya 

setiap peserta musyawarah diperlakukan secara adil. 

5. Kemanusiaan, artinya bahwa keputusan yang diambil hendaknya 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia jangan sampai 

merendahkan martabat manusia. 

 

C.  Peran Serta dalam Politikdi Indonesia  

1.  Ciri Masyarakat Politik 

Dalam pembahasan terdahulu, jelas disebutkan bahwa sistem 

politik suatu negara menuntut peran aktif dari pemerintah dan 

rakyat.Lalu, bagaimana peran atau sikap yang harus kita praktekkan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem politik di Indonesia agar 

tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai? Bagaimana juga 

cara yang harus ditempuh untuk membentuk sikap hidup demokrasi 

sebagai bagian dari politik Indonesia? 

Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh 

undang-undang.Tampak dalam gambar masyarakat melakukan unjuk 

rasa sebagai perwujudan dari negara demokrasi. 

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk ciri masyarakat politik yang 



 

yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. 

1. Melaksanakan hak pilih baik aktif maupun pasif dalam pemilihan 

umum. 

2. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. 

3. Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil. 

4. Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut kepentingan bersama. 

5. Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara 

6. Saling menghormati kebebasan dalam hidup bernegara. 

Adapun berikut ini contoh hak asasi warga negara Indonesia 

dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 

1. Hak asasi di bidang politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, 

mendirikan dan menjadi anggota suatu organisasi sosial politik, 

mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Hak asasi di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh 

pekerjaan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak 

untuk memiliki sesuatu, hak untuk melaksanakan usaha. 

3. Hak asasi di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh 

pendidikan, mengembangkan karir di bidang pendidikan, 

mendirikan lembaga pendidikan swasta dan hak untuk turut serta 

berpartisipasi di bidang pendidikan. 

4. Hak asasi di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk 

mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, 

penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat dan budaya 

daerah masing-masing dan hak untuk mendirikan lembaga sosial 

budaya. 

Hak-hak asasi tersebut di atas diatur dan dijamin di dalam 

Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya.Di 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga dijamin 

kebebasan warga negara untuk dapat mengemukakan pkalianngan, 

pemikiran dan gagasannya.Namun yang dimaksud adalah kebebasan 

yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu adanya 



 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala bidang 

kehidupan. 

Peran serta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan 

demokrasi Pancasila antara lain dengan mengembangkan budaya 

politik yang menjunjung tinggi hal-hal berikut: 

1. Semangat kebersamaan 

2. Kekeluargaan 

3. Keterbukaan yang bertanggung jawab 

 

2.  Perilaku Politik yang Sesuai dengan Aturan 

Apakah kalian pernah mendatangi tempat pemungutan suara 

(TPS) ketika sedang dilangsungkan pemilihan umum di tempatmu? Jika 

Tahukah kalian apa sebenarnya proses yang sedang berlangsung 

dengan adanya pemilihan umum tersebut? 

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan wujud partisipasi 

masyarakat dalam menentukan arah politik bangsa. Sebab dengan 

melaksanakan hak pilih, warga negara telah memilih wakil-wakilnya 

yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD dan 

DPRD dan lembaga-lembaga itulah yang sangat menentukan kearah 

mana politik bangsa ini akan di bawa. Bagaimana jika masyarakat tidak 

ikut serta dalam pemungutan suara?Jika hal ini terjadi pada dasarnya 

masyarakat belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam menentukan 

arah politik negara. 

Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat mempunyai hak dalam 

berbagai bidang kehidupan.Namun dalam menyalurkan hak itu ada 

aturan-aturan yang harus ditaati yang merupakan kewajiban kita.Jadi 

dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan saja hak yang harus 

diutamakan, tetapi kewajiban itu yang harus lebih didahulukan. Kita 

sering mendengar bahwa dalam negara demokrasi itu rakyat 

mempunyai kebebasan, namun dalam demokrasi Pancasila kebebasan 

yang dianut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kita 

memang mempunyai hak kebebasan tetapi kebebasan itu harus 



 

disertai dengan memperhatikan kebebasan orang lain. 

Kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekedar bebas 

mengeluarkan pendapat atau berbuat, tetapi harus disertai tanggung 

jawab yang besar. Oleh karena itu, pasal 28 UUD 1945 mengatur hak 

kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pendapat yang bunyinya: 

―Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang‖. 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk 

melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian 

pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung serta partisipasi 

melalui masyarakat dilingkungan keluarga dan 

kemasyarakatan.Kegiatan partisipasi politik tersebut harus sesuai 

dengan aturan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut. 

1. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka umum. 

2. Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai politik. 

3. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Badan 

Perwakilan Rakyat. 

4. Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

5. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan 

Kepala Daerah. 

Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik 

yang demokratis antara lain menggunakan hak pilihnya dalam: 

1. Pemilihan umum baik pemilihan anggota legislatif maupun 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. 

Sikap dan perbuatan yang demokratis dalam kehidupan 

sehari-hari adalah sebagai berikut. 



 

1. Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, egois, 

mementingkan diri dan kelompok, kekuatan, keras kepala, ekstrim 

dan meremehkan orang lain. 

2. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, 

keke-luargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi dan 

tenggang rasa. 

Sikap dan perbuatan tersebut hendaknya dapat dipraktikkan 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara.Misalnya 

dalam menangani masalah politik, sosial, budaya ekonomi dan 

keamanan.Contoh musyawarah di lingkungan sekolah adalah sebagai 

berikut. 

1. Pemilihan ketua kelas 

2. Pemilihan anggota Musyawarah Perwakilan Kelas ( MPK ) 

3. Pemilihan ketua OSIS 

4. Rapat OSIS untuk membuat program. 

 

 

Pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi Pancasila menekankan pada empat prinsip penting sebagai 

berikut. 

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu prinsip dalam 

melaksanakan musyawarah ketika setiap orang mengetahui apa 

yang menjadi hak pribadi, hak orang lain dan kewajiban terhadap 

orang lain. 

2. Persamaan yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap orang 

memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 

3. Kebebasan yang bertanggung jawab, artinya bahwa setiap orang 

bebas untuk mengemukakan pendapat. 

4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, artinya setiap 

pelaksanaan musyawarah harus mengutamakan kepentingan 

umum. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, contoh pelaksanaan 



 

pengambilan keputusan berbentuk demokrasi Pancasila adalah 

pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pada 

tanggal 7 Juni 1999.Pemilu merupakan salah satu upaya bangsa 

Indonesia dalam mewujudkan tegaknya kedaulatan rakyat. Disamping 

itu, pemilu tahun 1999 diharapkan menjadi momentum penting yang 

akan memberikan jalan penyelesaian bagi penanggulangan ―krisis 

nasional‖ yang melkalian kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu 

tahun 2004 dilaksanakan 3 (tiga) kali karena disamping pemilihan 

lembaga legislatif juga pertamakalinya presiden dan wakil presiden 

dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tugas MPR tidak lagi memilih 

presiden dan wakil presiden tetapi hanya melantik/mengangkat saja. 

Ketentuan tatacara yang harus diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan Demokrasi Pancasila, sebagai contoh adalah 

pengambilan keputusan dalam sidang MPR, yang dapat diperhatikan 

pada pasal 14 dan 15 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa: 

a. putusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 

dari jumlah anggota MPR yang hadir; 

b. putusan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah 1 dari 

seluruh anggota MPR; 

c. putusan yang diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

MPR ditetapkan dengan suara terbanyak; dan 

d. sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, 

terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 



 

D. Rangkuman 

 

1. Sistem politik suatu negara merupakan wujud atau gambaran 

kehidupan masyarakatnya, yang biasanya bersumber dan digali 

dari nilai-nilai luhur bangsa. Sistem politik suatu negara harus 

mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan, 

langgeng, berkelanjutan, mempunyai dorongan alamiah, serta 

tahan dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai 

batas tertentu.Pemerintah dalam sistem politik merupakan 

mekanisme formal di samping ranata sosial politik lainnya yang 

tidak resmi. 

2. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu pemerintahan yang 

benar-benar menjunjung tinggi hukum (rechstaat) dan bukan 

berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Dengan demikian, 

segala tindakan ataukebijaksanaan harus berdasarkan hukum 

yang berlaku. 

3. Peran serta warganegara dalam memantapkan pelaksanaan 

demokrasi Pancasila adalah dengan mengembangkan budaya 

politik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

4. Kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekadar bebas 

mengeluarkan pendapat, melainkan harus disertai tanggung jawab 

yang besar. 

5. Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan berbentuk demokrasi 

Pancasila adalah pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
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A.KompetensidanIndikatotor 
 

1. Kompetensi: 
 

Mahasiswa memahamibudaya 

politiksebagaisalahsatuvariabelyangberpengaruhterhadap 

sistempolitikIndonesia. 

 
 

2. Indikator: 
 

a. 

Menjelaskanpengertianbudayapolitikb. 

Menjelaskan klasifikasibudayapolitik 

c. Menyebutkan ciri-ciri yang menonjol dalam budaya politik 
 

Indonesia 
 

d. Menjelaskanpengaruhbudayapolitikterhadapsistempolitik 
 

 
 

B.Uraian Materi 
 

BUDAYA POLITIK 
 

1. Pengertian 
 

Kehidupanmasyarakattidak dapatdilepaskandari 

kebudayaan.Sebab  setiapmasyarakatbetapapunsederhananya 

merekamemilikikebudayaantertentu.Olehkarenaitudapatdikatakanbahwake

budayaanmerupakansesuatuyanginherendengan 

Masyarakatitusendiri.KebudayaanmenurutHoebeladalahintegrasisistempola

-polaperilakuhasilbelajaryangmerupakancirikhasanggotasuatumasyarakatd

anyangbukanmerupakanwarisan biologis 

(Joyomartono,1990:10).Sedangkanwujudkebudayaanitu 

diantaranyaadalahkompleksidée,gagasan,nilai,norma,peraturan,dansebaga

inya(Koentjaraningrat,1997:5). 

Dalam sistem politik, budaya politik merupakan variabel 

yangsangat  penting, dan oleh karenanya menjadi bahasan yang pokok 

dalam  kajian  system  politik  di  samping  variabel  penting  

lainnya. Budaya politik sering diartikan sebagai pola tingkah laku individu 



 

dan 
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orientasinya terhadap kehidupan politik (Kantaprawira, 1983:29). 

Ada yang  menyatakan  bahwa  budaya  politik  adalah  seperangkat  

sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap system politik 

dansymbol-simbol yang dimilikinya. (Sjamsuddin, N, 1993: 90). Pendapat 

yang lain menyatakan  bahwa  budaya politik adalah  orientasi yang 

khas  dari  warga negara  terhadap  system  politik  dan  aneka  

ragam bagiannya.(Almond & Verba dalam:Sjamsuddin, 1993: 79). 

Dalam  budaya  politik  dapat  ditemukan  bagaimana  orientasi 

atau pandangan  individu  terhadap  system  kekuasaan, 

 negara, pemerintah,   demikian   pula   orientasi   tentang   

keberadaan   dirinyasebagai  bagian  dari  sebuah  negara.  Budaya  

poilitik  melekat  padasetiap  masyarakat, baik masyarakat tradisional, 

transisional, maupun masyarakat  modern.  Budaya  politik  berkaitan  

erat  dengan  perilakupolitik,  yaitu  tindakan  manusia  dalam  situasi  

politik.  Perilaku  politik individu   sangat   ditentukan   oleh   pola   

orientasi   umum   (common orientation pattern) yang nampak secara jelas 

sebagai cermin budayapolitik. 

 

Budaya politik menjadi bahasan yang penting dalam system politik

 karena  budaya   politik   sangat  mempengaruhi 

 bagaimana tampilan  sebuah  system   politik.  Pengenalan  

atas  budaya  politik merupakan  salah  satu  informasi  bagi  

pengenalan  sistem politiknya. Dua system politik dengan struktur yang 

hampir sama menjadi sangat berbeda tampilannya  karena 

 adanya  perbedaan dalam  budaya politiknya.  Oleh karena  

itu, untuk  memahami  sebuah  system  politik niscaya  harus memahami 

bagaimana budaya politik masyarakatnya. Namun demikian bukan berarti 

bahwa persamaan budaya politik pasti membawa   persamaan  system  

politiknya,  karena  tampilan  budaya politik masihdipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya. 

Indonesia misalnya, budaya politiknya belum banyak berubah dari  

waktu ke waktu, akan tetapi system politiknya telah berkali-kali mengalami  

perubahan, yaitu dari system politik Demokrasi Liberal kesistem 
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 politikDemokrasi 

 Terpimpin,dankemudianDemokrasiPancasila.Sebaliknya Amerika 

Serikat, Inggris, dan negara-negara persemakmuran,  walaupunmereka  

memiliki  budaya  politik  

yangrelativesama,akantetapisystempolitiknyaberbedasatusamalain. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. KlasifikasiBudayaPolitik 
 

Budaya politik senantiasa mengalami pergeseran seiring 

denganperkembanganmasyarakatnya. Ketikamasyarakat 

menjadisemakinmajudanmodern,budayapolitiknyapunakanbergese

rke arah yang lebih majudanmodernpula.

 Sejalandengantingkat 

perkembanganmasyarakat,budayapolitik dapatdibedakan 

dalam3(tiga)tingkatan  yaitu: 

a. Tingkatankognitif,adalah tingkatanbudayapolitikdimanasuatu 

masyarakat hanya memiliki pengetahuan saja tentang system 

politiknya,tanpamemilikiperasaanmaupunpenghayatantertentu 

terhadapsistempolitiktersebut. 

b. Tingkatanafektifadalahtingkatanbudayapolitikdimanasuatu 

masyarakattidakhanyamemilikipengetahuantetapijugamempunyaiperas

aandanpenghayatantertentuterhadapsistem politiknya. 

c. Tingkatanevaluativeadalahtingkatanbudayapolitik dimana masyarakat 

telah mampu memberikan penilaian terhadap sistem politik  yang 

dimilikinya. Hal  itu  berarti  bahwa masyarakat  bukan sekedar  

mengetahui  dan  mampu  menghayati  hal-hal  apa  yang 

terdapat   dalam   sistem   politiknya,   akantetapi jugamampu 

mengapresiasidanmenimbangmanayang dianggap baik dan mana 

yang  tidak/kurang baik. 

Morton  R.  Davies  and  Vaughan  A.  Lewis  dalambukunya 

―Model of Political Syistem‖ mengklasifikasikan budaya politik 

sebagaiberikut: 

a. BudayaPolitikParokial(ParochialPoliticalCulture) 
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b. Budaya Politik Kaula ( Subject Political Culture ) 
 
c.  Budaya PolitikPartisipan(ParticipantPoliticalCulture) 

 

Budaya politik parokial  terdapat pada masyarakat yang 

masih tradisional,  yang  antara 

 lainditandaiadanyaspesialisasidalam masyarakatyangsangat 

kecil, diferensiasi terbatas, orientasi politik sempit dari warga 

masyarakat, dan aktor politik sekaligus menjalankan berbagai 

peran yang lain.  Belum terspesialisasinya masyarakat serta 

diferensiyang terbatas,maka kehidupan masyarakat 

menampakkan keadaan yang relatif homogen dan tidak banyak 

diwarnai 

perbedaan-perbedaan.Orientasimasyarakathanyaditujukanpadaob

yek kehidupan yang ada di sekitarnya, dan belum memiliki 

cakrawala atau pandangan tentang  obyek-obyek dalam 

jangkauan yang lebih luas. Warga masyarakat yang   ditokohkan 

biasanya membawakan banyak peran,  dan  menjadi  panutan  

dalam  berbagai  hal.  Seorang tokoh agama  misalnya,  tidak   

hanya   menjadi  panutan  dalam  kehidupan keagamaan, akan 

tetapi juga  dalam kehidupan politik dan kehidupan lainnya.Dalam  

masyarakat  dengan  budaya  politik  yang  demikian 

masyarakat  tidak  menaruh  harapan  sama   sekali  

terhadap  sistem 

politiknya.Masyarakatmenganggapmasalahpolitiksebagai masalah 

yangmenjadi  urusan  pemerintah,sedangkan  bagi  mereka  

sendiri yang  penting  dapat  menikmati  kehidupanyang  

aman,   tenteram, terpenuhi kebutuhan  hidupnya dengan  baik. 

Secara  politis dengan cara apa  kondisi yang demikian dapat 

terwujud, itu dianggap sebagai urusan pemerintah. 
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Budaya politik kaula  terdapat dalam masyarakat yang 

sudah beranjak maju dari kehidupan yang  tradisional. Dalam 

budaya politik politik yang  demikian warga masyarakat  telah 

memiliki perhatian dan kesadaran di bidang politik, namun  

terutama baru  ditujukan pada segi output. Masyarakat telah 

memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politiknya, akan 

tetapi  harapan itu hanya diarahkan pada terwujunya kebijakan 

pemerintah yang dianggap  baik. Masyarakat kerasa hanyabisa  

menerimaoutput  tanpa  dapat  mempengaruhi  atau  

mengubah system.Oleh karena itu masyarakat  menyerah pada 

kebijaksanaan dan keputusan dari pemegang kekuasaan. 

Budaya  politikpartisipan    terdapat  dalam  

masyarakat  yang sudah maju dan modern.  Dalam budaya politik 

yang demikian setiap orang menganggap dirinya dan orang 

lainsebagai anggota aktif dalam kehidupanpoltik.Setiap orangsadar 

akanhakdan kewajiban/tanggung jawabnya, dan setiap orang 

dapat memberikan penilaian  secara  menyeluruh  atas  system  

politiknya. Masyarakat dengan budaya politik partisipanmemiliki 

orientasiterhadapsystempolitikdalam keseluruhannya,baik 

menyangkut segi input, proses, dan output. Kepada  

masyarakat tidak cukup hanya disodorkan  kebijakan pemerintah   

yang   dianggapbaik,  akantetapimasihharus ditunjukkan  

bahwa  kebijakan  semacam  itu  memang  sesuai  dengan 

aspirasi masyarakat, dan diprosesmelalui cara-cara 

yangdemokratis. 

Masyarakattidakinginhanyamenerimabegitusajakebijakan 

pemerintah,akantetapi lebih  dari  itu  menuntutdilibatkandalam 

proses politik untuk menghasilkan kebijakan tersebut. 

 
 

3. BudayaPolitikIndonesia 
 

Didalam systempolitik Indonesia dapat ditemukan adanya 

budaya politik 
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Indonesia.BudayapolitikIndonesiamenunjukkangejala 

kompleksitas.Variasi budayakita yang begitu besar menyebabkan 

timbulnyabanyaksubbudayapolitik yangberbedasatu 

samalain.Dengan demikian apa yangdisebut budaya politik 

Indoensia lebihmerupakan 

kombinasidarisemuasubbudayapolitikyangdiangkatketingkatnasio

nalolehparapelakupolitik.Iniberartibahwadidalambudayapolitikitus

eringterjadiinteraksiantarasubbudayapolitikyangterdapatdidalamn

ya.Kelemahanyangseringmunculadalahbahwa 

inetraksiituseringberupapersainganantarsubbudayapolitik. 
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Walaupun agaksulit untuk mendeskripsikan secara tepatbudaya  

politik  Indonesia  itu,  akan  tetapi  setidak-tidaknya  dapat 

dikemukakangarisbesarnyadenganmengacupadapandanganparapakarpoliti

kdankebudayaanyangbanyakmenaruhperhatiandalambidang 

tersebut.Sulitnya mendeskripsikanbudaya politk Indonesia 

karenamasyarakatIndonesiadiwarnaiolehperbedaansuku,agama, dan 

kebudayaan daerah.Dengan demikianapa yang dinamakan 

budayapolitikIndonesiapunmenampakkankeanekaragamanunsure- 

unsurtersebut.SesuatuyangseringdikatakansebagaibudayapoilitikIndonesiak

adang-kadangmasihmengundangpertanyaanapakahhalitubenar-benarmeru

pakanbudayapolitikIndonesiaataukahbudayapolitik kedaerahan.

 Disamping itu, kerna kebudayaan selalumerupakan hasil 

interaksi antara nilai-nilaiasli (endogenus) 

danpengaruhyangdatangdariluar,olehkarenaituapayangdinamakanbudayap

olitik  Indonesia  sulit  untuk  dilihat  dengan  batasan-batasan yang 

kaku. 

HerbertFeithdalamsebuahtulisannyamenyatakanbahwadi 

Indonesiaterdapat2(dua)budayapolitikyangdominant,yaitubudaya aristokrasi

 jawa,danbudayawiraswatawanIslam(Sjamsudin,1991:30).Apayangdik

emukakanolehFeithlebih mengacupada pengelompokan 

terbesarmasyarakat Indonesia, dimana dari aspek 

kesukuansebagianbesarmasyarakatIndonesiaadalahsukuJawa, 

sedangkandariaspekkeagamaanadalahIslam. 

Selanjutnyatanpabermaksudmemberikanbatasanyangkaku 

tentangbudayapolitikIndonesia,RusadiKantaprawiramenyebutkanadanya 

variabel-variabel yang dapat dianggap sebagai ciri budayapolitikIndonesia. 

Variabeltersebutadalahsebagaiberikut: 

a. Konfigurasisubkultur,yangartinyabahwabudayapolitikIndonesia 

diwarnaiolehkeanekaragamansubbudayapolitik 

b. BudayapolitikIndonesiabersifatparochial-kauladisatupihak,danbudaya 

politik partisipan dipihak lain. Artinya bahwadisatu segi 
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massamasih  ketinggalan  dalam  menggunakan  hak-hak  

dan memikul   tanggung  jawab  politik,  sedangkan  dipihak  

lain  elit politiknyamerupakanpartisipanyangaktip. 

c. Masihkuatnya ikatan primordial, yang dapat dikenali dari kuatnya sentiment 

kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan sebagainya. 

d.  Masih  kuatnya  partenalisme  dan  patrimonial,  yang  nampak  

dari sikap bapakisme dan asal bapak senang. 

e.  Adanya  dilemma antara  introduksi modernisasi  dengan nilai-nilai 

tradisional, dimanamodernisasidipersepsisebagaiwesternisasi. 

(Kantaprawira,1983:40-43) 

Ciri-ciri budayatersebut agaknya cukup menggambarkan keadaan

 yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan   

menyangkut  keanekaragaman  sub   budaya  politik  di Indonesia, 

walaupun budaya politik kedaerahan banyak 

memberiwarnadidalamnya,akantetapidapatdikatakanbahwabuidayapolitikIn

donesia  secardominant dipengaruhi oleh budaya politik 

Jawa.Dengandemikiansukunon-Jawacenderungmengadaptasikan  

diridengannilai-nilaikejawaanataumenjadikannilai-nilaibudayaJawasebagaib

asispersepsipolitikmereka(Muhaimin,dalam:Alfiandan 

Sjamsuddin,1991:54).BahwabudayapolitikJawasecaradominant mewarnai 

budaya politik Indonesia,antara lain nampak dari idiom- idiom  yang sering 

digunakan dalamwacanaperpolitikan 

Indonesia,baikdikalanganelitpolitikJawasendirimaupunelitpolitikdarisuku- 

sukulain.Bahkandengansedikitkelakarseringdikatakanbahwaelitpolitik dari 

luar jawa pun banyak diantaranya justrulebih 

―njawani‖dibandingkandenganorang-orangJawa.Sampaibatas-batastertentu 

kenyataan semacam itu kiranya bisa dipahami, mengingat bahwa orang 

Jawa meliputi sebagian besar dari keseluruhan penduduk Indonesia.  

Namun demikianissue jawanisasi  agaknya juga  perlu 

mendapatkanperhatiandalamrangkamengembangkanbudayapolitik 

Indonesiaagartidakmenimbulkankecemburuan. 
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Budaya Jawa yangsangatberpengaruhterhadapbudaya politik 

Indonesia secara garis besardapatdisimakdalam uraian berikut. Tentunya 

bahasantentangbudayaJawapadabagianini tidak 

dimaksudkanuntukmendeskripsikankebudayaanJawa secara 

lengkapdengansegalaunsur-unsurkebudayaandidalamnya. Disamping 

karenaterlalukompleksnya ruang lingkup 

kebudayaan,jugatidaksemuaunsurkebudayaanitucukuppentinguntukdikaitka

ndengan 

masalahbudayapolitik.Disinihanyaakandikupassebagianpolaperilakumasyar

akatJawayabgkiranyacukupmewarnaitampilansistempolitik Indonesia. 

YahyaMuhaimindalam tulisannya‖PersoalanBudaya Politik 

Indonesia‖ menunjukkan adanya sikap budaya Jawa yaitu sebagaiberikut: 

Pertama:Cenderungtidakberadadalamsituasikonflik,tetapimudah 

tersinggung. 

Kedua:Menjunjungtinggiketenangan sikap. 

Ketiga:  Kuatnya rasakebersamaan (sharing), termasuk dalam hal 

tanggungjawab(Muhaimin,dalam:AlfiandanSjamsudin,1991:54) 

Sikap-sikaptersebutnampaknya cukup mewarnaibukansaja 

kehidupansehari-harimasyarakatJawa,akantetapijugawacanasertabudayapo

litikIndonesia. 

Kecenderungan untuk   tidak  berada dalam situasi konflik 

membawakan prinsip harmoni dalam wacana politik kita, dimanasituasim  

politik yang dianggap ideal adalah situasim politik 

yangmenggam,barkanterdapatnyakeseimbangan,keselarasan,dankeserasia

n.Berkenaandengan  

ketidaksukaanberadadalamsituasikonflikitu,masyaraktaJawacenderungmeni

laitinggiperilakuyang ―sa-madya‖,yangkurang lebih maknanya adalah ―yang 

sedang- sedang saja‖. Mengapademikian, karenaperilaku yang 

ekstrimdianggapakanmembawakanbenturan-benturan,pertentangan-
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pertentanganataukonflikdenganpihaklainyangmemilikikepentinganyangberb

eda.Sebaliknyaperilakuyangbersifat―sa-madya‖dianggaplebih  luwesdalam  

menanggapi  setiap  perbedaan,  lebih  lentur,sehingga bisamenghindari 

pertentangan-pertentangan yang frontal. 

Dalamkehidupanpolitikpunagaknyasikap-sikapyangekstrimdalam 

kehidupanpolitikkurangmendapatkantempatdihatimasyarakat. 

Sedangkanmenjujung  tinggiketenangansikap, disinidapat 

dikatakanbahwadalampandanganJawakekuatandalamartiyang 

substansialjustruakanmunculdarisikap-sikapyangtenang,lemahlembut,danb

ukandarisikap-sikapyangkasar,yangmenggambarkanamarah.Halsemacamit

utercermindariungkapanseperti,―sura,dira,jayaningrat,leburdeningpangastuti

‖,yangkuranglebihartinyaadalah 

bahwasikapdanperilakuyangkasar,kejam,keangkaramurkaandansemacamn

ya,padaakhirnyaakankalahdengan sikap  yanglemah lembut. Dalam dunia 

pewayangansikap yang lemah lembut itu digambarkan dalam figure ―satria‖ 

dengantubuhnya yang ramping, 

wajahmenunduk,dangayabicarayanghalus.Karaktersemacamitudikontraska

n dengan figer raksasa atau ―buta‖ yangdigambarkan dengan tubuhnya  

yang besar,  wajah  yang menyeramkan,serta bicaranya  yang  kasar.  

Namun  dalam  peperangan  yang  terjadi diantarakeduanya raksasaitu 

akhirnya kalah oleh satria. Warna 

semacamitudalamkehidupanpolitiknampakdaripemikirandansikapyang  

menghendaki untuksesedikit mungkin digunakan cara-carakekerasan dalam 

menangani masalah. Kendatipun 

karenadesakankepentingansesaathalsemacamituseringnampaksebataswac

ana dantidakbenar-benardiwujudkandalamkenyataan. 

Kuatnyarasakebersamaan(sharing)menjadikanseseorangkurang 

memilikikedirian. Dengan nilai budaya semacam itu, oranglebih 

sukameleburkan diri dalam kebersamaan dan kurang beranimenunjukkan 

kedirian sebagai pribadi. Keadaan semacamitu juga 

nampakdariketidaksukaannyauntuk―tampilbeda‖,karenakeadaan 
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yang berbedadari yang kebanyakan dipersepsi sebagai sebuah 

keganjilanwalaupunsesungguhnyayanghendakdilakukanjustrulebi

hbaikdariorang-oranglain.Kebersamaanitujugadalamhaltanggungj

awab,  dimana orangcenderung untuk berbagi tanggung 

jawabdengan  orang-orang  lain,  dan  kurang  berani  untuk  

mengambiltanggung jawab sendiri atas sesuatu yang

 dilakukannya.Kecenderungan 

untukberbagitanggungjawabjugadalamtindakan 

yangbersifatnegative(sepertikorupsi,misalnya).Tindakansemacam

itubiasanyatidakdilakukandaninikmatisendiriakantetapi 

secarabersama-sama, karena dalamkebersamaan itu merekabisa 

berbagi 

bebandantanggungjawab(barangkalijugaberbagirasaberdosa). 

Disampingnilai-nilaibudayatersebutdiatas,yangjugasangat 

nampak   adalah  menonjolnya  ―ewuh  prekewuh‖,  sehingga  

orang cenderung untuktidak menyatakan segala sesuatu secara 

terusterang.DalambudayaJawaungkapan―sanepa‖atauperumpam

aanseringdigunakandalampembicaraan,denganmaksuduntuk 

menghindari pengungkapansesuatusecaraterusterangyang 

dikhawatirkanakanmenyinggungperasaanpihaklain. 

Dalam wacanapolitik hal itu nampak sekali ketika   kita 

memperhatikanpernyataanyangdilontarkanolehelitpolitik,pejabatd

anlain-lain.Pernyataanyangmerekalontarkanseringkalitidakcukupk

alaukitahanyamenangkapmaknanyasecara lugas tanpa 

mencermatimaknayangtersirat.Begitujugadalammenanggapikritik.

Dalam budayapoltik Indonesia kritik memang bukan sesuatu yang 

ditabukan.Akantetapi kritik hendaknya tidak disampaikan 

secaraterang-terangan, melainkan dikemas dengan ungkapan 

yang halus 



Konstitusi,Demokrasi,danBudayaPolitik3-41  

dantidakterlalu―vulgar‖agartidakmenyinggungperasaan. 

 

 
C.Latihan 

 

Indentifikasikan pengaruhbudayajawa dalambudaya 

politikIndonesia,denganmenampilkansikap,perilaku,ataukebiasaa

n-kebiasaanyangterdapatpadapejabat-pejabatpublikatautokoh- 

tokohpolitik. 

 
 

D.Lembar KegiatanMahasiswa 
 

Ciri-ciribudayapolitik Indonesia antaralainadalahmasih  

kuatnya 

ikatanprimordial,partenalismedanpatrimonial,sertadilemmaantara 

introduksimodernisasidengannilai-nilaitradisional.Berikanilustrasip

erwujudanciri-ciritersebutdalamkehidupanpolitikdan  

kemasyarakatandiIndonesia. 

 
 

E.Rangkuman 
 

Budayapolitik adalahseperangkatsikap,kepercayaan,dan 

perasaan warga negara terhadap system politik dan 

symbol-simbolyang  dimilikinya. (Sjamsuddin, N, 1993: 90). 

Pendapat yang 

lainmenyatakanbahwabudayapolitikadalahorientasiyang khasdari 

warganegara terhadapsystem politikdananekaragam bagiannya. 

(Almond&Verbadalam:Sjamsuddin,1993:79). 

Morton R. Davies andVaughan A. Lewis dalambukunya 

―ModelofPoliticalSyistem‖mengklasifikasikanbudayapolitiksebagai

berikut: 

a. BudayaPolitikParokial(ParochialPoliticalCulture) 
 

Budaya politik parokial terdapat pada masyarakat yang 

masih tradisional,yangantara  lain  ditandai   

adanyaspesialisasidalam masyarakat yang sangat kecil, 

diferensiasi terbatas, orientasi 
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politiksempitdariwargamasyarakat,dan  aktor politiksekaligus 

menjalankanberbagaiperanyanglain. 

b. BudayaPolitikKaula(SubjectPoliticalCulture) 
 

Budaya politik kaula terdapat dalam masyarakat yang 

sudahberanjak maju dari kehidupan yang tradisional. Dalam 

budayapolitik politik yang demikian warga masyarakat

 telah memiliki 

perhatiandankesadarandibidangpolitik,namun  terutamabaru 
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ditujukan padasegi output. Masyarakat telah memiliki harapan- 

harapantertentu dari sistem politiknya, akan tetapi harapan ituhanya  

diarahkan pada terwujunyakebijakan pemerintah yangdianggap baik.

 Masyarakatkerasahanyabisamenerimaoutputtanpadapatm

empengaruhiataumengubahsystem. 

c. BudayaPolitikPartisipan(ParticipantPoliticalCulture) 
 

Budayapolitikpartisipan  

terdapatdalammasyarakatyangsudahmaju danmodern. Dalam 

budayapolitik yang demikian setiap 

orangmenganggapdirinyadanoranglainsebagaianggotaaktifdalamkehidu

pan poltik. Setiap orangsadar akan hak dan kewajiban/tanggung

 jawabnya, dan setiap orang dapat 

memberikanpenilaiansecaramenyeluruhatassystempolitiknya. 

Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi terhadap 

sistem politik dalam keseluruhannya, baik 

menyangkutsegiinput,proses,danoutput. 

Ada beberapavariabel yang dapat dianggap sebagai 

ciribudayapolitikIndonesia.Variabeltersebutadalahsebagaiberikut: 

1. Konfigurasisubkultur,yangartinyabahwabudayapolitikIndonesia 

diwarnaiolehkeanekaragamansubbudayapolitik 

2. BudayapolitikIndonesiabersifatparochial-kauladisatupihak,danbudaya 

politikpartisipan dipihak lain. Artinya bahwadisatu segimassa  

masihketinggalan  dalam  menggunakan  hak-hak  dan memikul  

tanggungjawab  politik,  sedangkan  dipihak  lain  elit 

politiknyamerupakanpartisipanyangaktip. 

3. Masihkuatnyaikatan primordial,yangdapatdikenali dari kuatnya 

sentimentkedaerahan,kesukuan,keagamaan dan sebagainya. 

4. Masih kuatnyapartenalisme  dan patrimonial, yang nampak  

darisikap bapakismedan asalbapak senang. 

5. Adanya  dilemmaantara introduksimodernisasi  dengannilai-nilai 

tradisional,dimanamodernisasidipersepsisebagaiwesternisasi. 
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Diantara budayapolitikkedaerahanyangadadiIndonesia, 

budayaJawamemiliki pengaruhyang lebihdominant 

dibandingkandenganbudayadaerahlainnya.Budayajawa antaralain 

ditandaiolehadanyacir-cirisebagaiberikut: 

Pertama :Cenderungtidakberadadalamsituasikonflik, 
 

Kedua :Menjunjungtinggiketenangansikap. 

Ketiga :Kuatnyarasakebersamaan(sharing). 

 

 
F. Tes Formatif 

 

1. Budaya politikparokial ditandai oleh hal-hal sebagai berikut, 
 

kecuali: 
 

a.adanyaspesialisasidalammasyarakat yang sangatkecil,b. 

diferensiasiterbatas, 

c.orientasipolitiksempitdariwargamasyarakat, 
 

d.aktorpolitiksekaligusmenjalankanberbagaiperanyanglain.e.kesadaranp

olitikyangcukuptinggi. 

2. Kuatnyasentimentkedaerahan,kesukuan,dan keagamaandalam 

masyarakatIndonesia,merupakanindicatorbudayapolitik 

Indonesiayangmasihdiwarnaioleh: 

a. 

primordialisme 

b.paternalisme 

c. patrimonial 
 

d. 

tradisionalismee. 

modernisme. 

3. Masyarakat Indonesia yangmasih membawakanpola panutan,untuk 

melakukansesuatuyangdiharapkan,memerlukanfigureyangbisadijadikans

ebagaiacuan.HalitumanandakanbudayapolitikIndonesiayangmembawak

an ciri: 

a. 

primordialisme 



Konstitusi,Demokrasi,danBudayaPolitik3-45  

b.paternalisme 

c. patrimonial 
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d.tradisionalisme

e. modernisme. 

4. Hampirsetiaporangmenganggapdirinyadanoranglainsebagaianggota aktif  

dalam kehidupan poltik,dan masing-masing sadarakan hak 

dankewajibannya dalam kehidupan politik.Hal itumerupakan 

indikator budayapolitik: 

a. tradisional, 

b. modern, 

c. parochial, 

d. partisipan. 

e.subyek, 

5. Denganmemperhatikanpendapat parapakar,dapat dikemukakan 

beberapa ciri budaya jawa yang sangatberpengaruh terhadap 

budayapolitikIndonesia. Ciri-ciritersebutadalahsebagaiberikut,kecuali: 

a. 

cenderungtidakberadadalamsituasikonflik,b.m

udahtersinggung. 

c. kompetitifdanterbuka 
 

d. 

menilaitinggiketenangansikap.e.k

uatnyarasakebersamaan. 



 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Almond,Gabriel A&Verba,Sidney,1990,Budaya Politik,Jakarta:Bina 

Aksara. 
 

Asshiddiqie,Jimly,2005,HukumTataNegaradanPilar-pilarDemokrasi,Ja

karta: KonstitusiPress. 
 

Asshiddiqie,Jimly,2005,FormatKelembagaanNegaradanPergeseran 

Kekuasaandalam UUD1945,Jakarta:KonstitusiPress. 
 

Budiardjo, Miriam. 1993. Dasar-dasar IlmuPolitik. Jakarta: Gramedia 

PustakaUtama. 

Budiardjo, Miriam, 

1996,DemokrasidiIndonesia,Jakarta:Gramedia.Chaidir, 

Ellydar.2007.Hukumdan TeoriKonstitusi. Jogyakarta:Kreasi 

TotalMedia. 
 

Hidayat,Arief.2002.AmandemenUndang-UndangDasar 

1945:AnalisisKritis  dari  Perspektif Ketatanegaraan

 (Makalah  Seminar). Semarang: 

TidakDiterbitkan. 
 

Holt,Claire (Ed.), 1977,CultureandPoliticsinIndonesia, Ithaca and 

London:CornellUniversityPress. 
 

Kantaprawira, Rusadi, 1983, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model 

Pengantar,Bandung:SinarBaru. 

Lubis, M.Solly. 1982.Asas-asasHukumTataNegara. 

Bandung:Alumni.MahfudMD,Moh.2000.DemokrasidanKonstitusidiIndo

nesia.Jakarta: 
RinekaCipta. 

 
Martosoewignyo, SriSoemantri. 1981. Pengantar Perbandingan antar 

HukumTataNegara.Jakarta:Rajawali. 
 

Soehino.1981. Hukum TataNegara: Sumber-sumber Hukum Tata 

Negara.Yogyakarta:Liberty. 
 

Wheare, KC, 2003, Konstitusi-Konstitusi Modern, Surabaya: Pustaka 

Eureka 
 
 



 

  



 

 
 
 
 
 
 

BUKU AJAR 6 
 

GLOBALISASI, PRESTASI DIRI DAN BELA 
NEGARA, HUBUNGAN, ORGANISASI, DAN 

HUKUM INTERNASIONAL 



 

 
 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 
 
 

A.  Deskripsi 
 

Buku ajar ini dikembangkan dengan kompetensi membentuk 

dan mengembangkansikapmondial pembelajar sesuai 

dengankaidah-kaidahyang berlaku dalam masyarakat internasional. 

Hal itu tercermin  dari  sajian   materi  yang  terdiri  atas  

konsep  hubungan internasional,hokuminternasional, dan organisasi 

internasional. Sebab pemahaman akan hubungan internasional 

berkait erat dengan hukum dan organisasi internasional, pun 

demikian sebaliknya. 

Hubunganinternasional akan memberikan gambaran 

bagaimana konstalasi politik internasional itu berlangsung. Pada sisi 

lain hukum internasional akan  mendeskripsikan  bagaimana  

aturan- aturan  yang   berlakudalam masyarakat internasional.  

Sedangkan organisasi internasional akan memberikan pemahaman 

atas organisasi internasionalyangterlibat aktif dalam percaturan 

masyarakat internasional. 

 
 

B.  Prasyarat 
 

Tidak ada. 
 
 
 

C.  PetunjukBelajar 
 

Pendekatanpembelajaranmenggunakanmodelpendidikandanl

atihanterbimbing.Parapembelajardiharapkan  aktif  membaca buku 

ajardan mengerjakan lembar kegiatan dan tes yang disajikan. Dalam   

pembelajaran ini parapembelajar akan dibimbing 

untukmengembangkan sikap kritis melalui diskusi yang intens baik 

dengan pembimbing atau pun dengan sesama pembelajar. 
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D. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Kompetensi: 
 

Memahami dampak globalisasi serta dinamika hubungan dan 

organisasi internasional sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat 

internasional (global). 

 
 

2.  Indikator 
 

 Menguraikan dampak globalisasi bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

 Mendeskripsikan  dampak  positif  dan  negatif  globalisasi  

dalam berbagai kehidupan 

 Menampilkan peransertadalamberbagaiaktivitasuntuk 

mewujudkan  prestasi  diri  sesuai  kemampuan  demi  

keunggulan bangsa; 

 Menampilkanperansertadalam usahapembelaannegara. 

 Menjelaskan konsep hubungan, organisasi, dan sistem hukum 

internasional. 

 Menguraikan pola hubungan internasional sesuai dengan 

kaidah masyarakat internasional. 

 Menguraikan  peranan  organisasi  internasional  sesuai  

dengan kaidah masyarakat internasional. 

 Menguraikan peran sistem hukum internasional bagi 

masyarakat internasional. 

 Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK untuk 

mengembangkan  materi hubungan, organisasi, dan sistem 

hukum internasional. 
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BAB IIGLOBALISASI 
 
 
 

A.  Kompetensi dan Indikator 
 

Berkat  kemajuan  teknologi komunikasi telah terjadi revolusi 

informasi. Seluruh  negara di dunia telah  disatukan,  sekat-sekat  

yang  membatasi  antara  satu  negara dengan  negara  lain 

sudah tidak ada. Tidak satupun negara di dunia yang dapat  

mengisolasi diri dari negara lain. Hal itulah yang disebut dengan 

globalisasi. 

Setelah  mempelajari  materi  ini,  kompetensi  yang  

diharapkan andakuasai adalah mengevaluasi dampak globalisasi, 

dengan indikator-indikator: 

1. menguraikan dampak globalisasi bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara; 

2. mendeskripsikan  dampak  positif  dan  negatif  globalisasi  

dalam berbagaikehidupan; 

3. menjelaskan bahwa diera global dibutuhkan kemampuan daya 

saing bangsa melalui pengembangan prestasi; 

4. menjelaskan bahwa prestasi diri merupakan salah satu dari bentuk 

bela negara. 

 
 

B.  Uraian Materi 
 
1.   Pengertian dan Proses Globalisasi 

 
Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya bola dunia, peta 

bumi yang bulat seperti bola.Globalisasi adalah suatu proses tatanan 

masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas (sekat) wilayah. 

Proses  globalisasi  terjadi  berkat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  

dan teknologi,  utamanya   teknologi   informasi,   sehingga   

seluruh   dunia disatukan. Sekat-sekat yang membatasi antar negara 

sudah tidak ada, dan tidak satu negara pun dapat mengisolasi diri dari 

negara lain. 
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Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas wilayah, aturan 

lokalatau regionalataukebijakansuatu negara yang 

dapatmembatasiruanggerakmasuknya  nilai,  ide,  pikiran,  atau  

gagasan yangdianggap sudah merupakan kemauanmasyarakat dunia. 

Misalnya, gagasan globalisasi dan hak asasi manusia telah ada sejak 

zaman Mesir kuno hingga akhirnya melahirkan Universal Declaration of 

Human Rights 10 Desember 1948. Globalisasi bisa berlaku di semua 

bidang  kehidupan,  seperti  bidang  politik,  ekonomi,  sosial  

budaya, pertahanan keaman dan lain sebagainya. 

Perkembangan ilmupengetahuan danteknologi telah 

menghasilkanbanyak perubahandalam kehidupan 

manusia.Perubahan-perubahantersebut mencakup semua segi 

kehidupan, yaituindustri,pertanian, pemukiman, transportasi, 

komunikasi,pertahan keamanan, dan juga di bidang pendidikan. 

Misalnya, sudah sejak lama manusia memanfaatkan batu bara, minyak 

bumi, gas, dan listrik dan nuklir sebagai pengganti kayu bakar. 

Gejolak  kenaikan  harga  minyak  dunia  yang  tidak  

terkendali, berdampak  ke  seluruh  negara   di   dunia   tidak   

terkecuali   negara Indonesia. Para ilmuwan mulai berfikir 

untukmencari pengganti minyak bumidengansumber-sumberenergi 

lainyang terbarukan.DiIndonesia, mulai dimanfaatkan energi surya, 

biogas, dan minyak jarak sebagai alternatif pengganti minyak bumi. 

 
 

2.   Pengaruh GlobalisasiterhadapKehidupan Berbangsa 
danBernegara 

 
Globalisasi yang dikemas sedemikian rupa oleh para 

penganjurnya, telah mampu menyihir sebagian besar bangsa-bangsa 

di dunia,  termasuk Indonesia. Globalisasi berpengaruh kuar terhadap 

kehidupan  bangsa  disegala  bidang,  baik  bidang  ideologi,  

ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang modern.Hal 

tersebut memangsudah seharusnya, sebab globalisasi mengharuskan 
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demikian.Yangmenjadi masalah adalah dalam 

melaksanakankehidupan modern tersebut,  seyogyanya  sesuai  

dengan  nilai-nilai budaya  bangsa, sehingga bangsa kita tidak 

kehilangan jati diri atau identitas sebagai bangsa. 

Dalam membentuk masyarakat modern sebagai tuntutan 

globalisasi, kualitas masyarakat harus ditingkatkan, sebagaimana 

halnya yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi prioritas 

utama, sehingga  setiap  warga negara benar-benar mengetahui  

hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan siap memikul 

tanggung jawab melaksanakan pembangunan bangsa. 

Pembangunan tidak sama dengan westernisasi. Kita 

membangunanmasyarakat yang modern, maju yang tetap berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat modern dan maju yang  ingin 

kita wujudkan adalah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila. Artinya, dengan kemajuan yang kita capai, jangan 

sampai  meninggalkan atau bertentangan dengan jati diri atau 

identitas bangsa. Misalnya, pergaulan bebas, minum-minuman keras, 

pakaian  yang tidak sesuai nilai-nilai agama, dan sebagainya harus 

ditolak. Dengan demikian kita harus selektif terhadap budaya-budaya 

asing, jangan sampai mengorbankan budaya dan identitas bangsa. 

 
3.  Dampak Positif dan Negatif Globalisasi 

 
Globalisasimembawadampakpositifdannegatif dalamberbagai 

aspek kehidupan. 

a.  Dampak positif globalisasi 
 

1) Dalam aspek Politik 

Globalisasi telah melahirkan sistem pemerintahan yang 

transparan (terbuka), demokratis, dan penuh  kebebasan.  

Kondisi  tersebutdapat  mengurangi adanya praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, yangakanmelahirkanpemerintahan 

yang bersih, jujur, dinamis, aspiratif danberwibawa. 
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2) Dalam aspek Ekonomi 

 
Dengan adanya globalisasi, makin terbuka pasar 

internasional bagi 

produksi-produksidalamnegeri.Globalisasimendorongpara 

produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, 

yang laku di pasar internasional.Globalisasi juga mendorong 

para pengusaha untuk meningkatkanefisiensi dan 

menghilangkan biaya 

tinggi.Dengandemikianakanmendorongtumbuhnyalapangan 

kerjabaruyangdengansendirinyaakanmengurangi 

pengangguran danmeningkatkan pengfhasilan negara. 

3)  Dalam aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 
Makinmajunyakomunikasidanmakintingginya hubungan 

antar bangsa, memungkinkan makin terbukanya kerja sama 

antar bangsa dalam  bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan demikian kita dapat belajar dan mentransfer IPTEK 

untuk kemajuan bangsa kita.Semikintinggi 

penguasaanIPTEKakandapat mendukung dan 

memperlancarrodapembangunan.Namun demikian

 harusdiwaspadai,pengembanganIPTEKjangansampai  

menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

4) Dalam aspek Sosial Budaya 

 
Dengan  adanya globalisasi dan  kemajuan  

komunikasi hubungan antar bangsa semakin terbuka.  

Dengan demikian kita dapat belajar tata  nilai,  sosial  

budaya,  cara  hidup,  pola  pikir  yang  baik  dari bangsa  

lain  yang  telah  maju,  yang  

sekiranyadapatmemajukankehidupanmasyarakat.Dengan  

demikiankitadapat 
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mengejarketertinggalandantermotivasiuntuk belajar 

menuntutilmu sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

b.  Dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut: 
 

1)  Dalam aspek Politik 

 
Globalisasi mampu membukacakrawala 

berpikirmasyarakat secara  global.  Kebebasan  yang  

didengung-dengungkandiluarnegeri,memberimotivasipada 

masyarakat untuk diterapkan pula didalam  negeri,  yang  

adakalanya  terlalu  berlebih-lebihan  bahkan disertai  

dengan  tindakankan  anarkhis  yang  dapat  

mengganggu kemanan dan stabilitas nasional. Hal tersebut 

berdampak terhadap citra   bangsa   di   negara   lain.   

Jika   hal   tersebut   tidak   dapat dikendalikan tentunya  

sangat berbahaya dan tidak mustkhil dapat 

mengganggupertumbuhan ekonomi,persatuandankesatuan 

bangsa. Misalnya: kasil Pilkadayang  berlarut-larutyang 

disertai tindakan anarkhis di Maluku Utara. 

2).  Dalam aspek Ekonomi 

 
Dampak negatif globalisasi terhadap aspek ekonomi 

antarlain: 

 
a).  Denganadanya iklim keterbukaan, negara kita akan  

dibanjiri barang-barang  dari  luar  negeri.  Hal  itu  

akan  mengganggu produk  dalam negeri. Jika kualitas 

produk dalam negeri tidak mampu  mengingbangi kualitas 

produk sejenisdari luar negeri, berarti kitatidak bisa 

mengeksport  ke  luar  negeri,  sehingga neraca 

perdagangan kita akan selalu minus. 

b).  Iklim   keterbukaan   memungkinkan   masuknya   

investasi   luar negeri, yang  pada  suatu  saat 

 ada kewmungkinan  akanmenguasai perekonomian 

Indonesia. 
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c).  Globalisasi memungkinkan terjadinya persaingan bebas 

dalam bidang perdagangan. Persaingan bebas kan 

melahirkansystemekonomimonopoliyangsangatmerugika

npara pedagangyangbermodalkecil.Pihakyang memiliki 

modal besar akan menguasai   perekonomian,  

sedangkan  pemodal  kecil  hanya menjadi penonton. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan  

sosial  yang   tajam,  yang  kaya  semakin  kaya, 

sedangkan  yang  miskinsemakin  tersisihkan.  Jumlah 

rakyat miskin tidak semakinberkurang, bahkan   

sebaliknya   akan semakin bertambah. 

 

3). Dalam aspek Sosial Budaya 

Dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial budaya, 

antara lain: 

 
a)  Semakin ketatnya persaingan antara individu, melahirkan 

sikapindividualistis, sedangkansikapkebersamaan 

semakinberkurang.Halitutentunyasangatbertentangan   

denganidentitasbangsa,yanglebih mengutamakan 

kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan 

golongan. 

b)  Kepedulianterhadap 

sesamesemakinberkurang,dankesenjangan  sosial  

semakin  tajam  antara  si  kaya  dengan si miskin. 

Salah satu  identitas bangsa Indonesia  adalah rasa 

kebersamaan, sikap saling tolong menolong  yang sangat 

erat, terlebih-lebih jika terjadi musibah seperti bencana 

alam. 

c)  Munculnya sifat hedoisme dimana kenikmatan pribadi 

dipandang sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 

Mengkonsumsi narkoba, pergaulan  bebas,  

minum-minuman  keras  dipandang sebagai gaya hidup 
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modern. 

d)  Dengan adanya keterbukaan atau globalisasi, hubungan 

dengar negara-negara lain semakin bebas dan mudah. 

Hal tersebut memungkinkan  masuknya  budaya-budaya  

asing,  yang  ada kalanya tidak sesuai dengan 

kepribadian dan nilai-nilai budaya kita. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi pola pikir, sikap hidup, dan 

perilakukita.Misalnya, seks bebas, mengkonsumsi minim- 

minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. 

 
 

4.  Cara Mengantisipasi Globalisasi 
 

Dalam mengantisipasi globalisasi, kita harus berupaya menjadi 

negara yang maju  dan  modern,  sehingga  mampu  bersaing 

dengan negara-negara  lain.  Negara  kita  terbuka  untuk   

masuknya   ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya 

negara-negara maju. Namun demikian perlu diantisipasi masuknya 

budaya asing tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Hal-hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengantisipasi  

dampak  negatif globalisasi adalah: 

a. Menumbuhkan semangat 

nasionalisme,sepertimengembangkandan mencintai 

produksidalam negeri. 

b.   Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

c.  Menanamkan  dan   mengamalkan  ajaran   agama   dengan   

sebaik- baiknya. 

d.  Menegakkan supermasi hukum dalam arti sebenar-benarnya dan 

seadil-adilnya. 

Khusus dalam bidang ekonomi, agar dapat mengantisipasi era 

perdagangan bebas perlu ditempuh langkah-langkah konkret sebagai 

berikut. 

a). Meningkatkan  sumber  daya  manusia  dalam  arti  yang  

seluas- luasnya. Misalnya, menyediakan sarana pendidikan yang 
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memadai bagisetiapwarga negara.Bagi anak-anak putus sekolah, 

disediakan bimbingan keterampilan dan latihan kerja (magang). 

b). Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  

yang mengatur  sistem  ekonomi  yang  menjamin  kepastian  

berusaha, keamanan, keadilan, serta perlindungan bagi para 

pekerja. 

c). Pemerintah berperan aktif membantu para pelaku ekonomi, seperti 

petani   pada   waktu   panen,   dengan   menampung   

hasil   panen sehingga  petani  tidak merugi. Memberi 

pinjaman modal bagi para pedagang yang bermodal kecil. 

d). Menyediakan sarana pendidikan dan latihan kerja bagi para 

pencari kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja 

asing. 

 
 

C.  Latihan 
 

Untukmemperdalampemahanandatentangmateridiatas,jawabl

ahpertanyaan-pertanyaanberikuini! 

1.  Jelaskan proses lahirnya globalisasi. 

2.  Jelaskan  dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat! 

3.   Bagaimanakah cara kita mengantisipasi dampak negatif 

globalisasidalam bidang sosial budaya? 

4.   Jelaskan pengaruh positif globalisasi dalam aspekilmu 

pengetahuan. 

5.   Apakah dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial? 

 
 
 

D.  LembarKegiatan 
 

Susunlah materi pelajaran dengan standar kompetensi: 

mengevaluasi dampak globalisasi, disertai dengan 

indikator-indikatornya! 

 
 
 
 



 

 
 
 

BAB III PRESTASI DIRI DAN BELA NEGARA MENUJU DAYA SAING 
BANGSA DI ERA GLOBAL 

 
 

A.KompetensidanIndikator 
 

BangsaIndonesiapatutbersyukurkepadaTuhanYangMahaEsa 

yangtelah  memberi TanahAir yangindah,kaya, subur,sertapenduduk 

yangberanekaragamdengansegalamacambudayanya.Kondisi 

inimerpupakan potensi yang dimiliki bangsa, yang sangatmendukung  

kelancaran dan pelaksanaan pembangunan 

nasional.Untukkelangsunganpembangunannasional,selainpotensiyan

gada, diperlukanpulaprestasiagarpembangunantersebut

 dapatberlangsungdenganbaik. 

Setelahmempeljarimateriinikompetensiyangdiharapkanandamilik

i adalahmenampilkan prestasi diri sesuai dengan 

kemampuandemikeunggulanbangsa.Adapunindikator-indikatornyaadal

ah: 

1. menjelaskanpentingnyapotensidiri bagikeunggulanbangsa; 

 

2. mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai dengan 

kemampuan; 

3. menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk 

mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi 

keunggulanbangsa; 

4.  menjelaskanlatarbelakngpentingnyausahapembelaannegara; 

5. mengidentifikasibentuk-bentukusahapembelaannegara; 

6.  menampilkanperansertadalam usahapembelaannegara. 

 
 

B.UraianMateri 
 

1. PentingnyaPrestasiDiribagiKeunggulanBangsa 
 

Prestasi adalahhasil yangtelahdicapaidari apayangtelah 

dikerjakanatau diusahakan.Seseorang akandapatmeraih 

prestasimelalui usaha/kerja keras dengan mengerahkan segala daya 

danupaya  baikkemampuan  intelektual,  emosional,  spiritual,



 

 serta ketahanan diri dalam berbagai bidang kehidupan. 

Contoh: Sumardipetani asalBanyuwangi, Jawa Timur nekat 

meninggalkan 

desanyamerantaukeKabipatenende,dipulauFlores,NusaTenggaraTimu

r.Dengan kebulatantekad dan kemauan bekerja keras, kini 

telahmembuahkanhasilsebagaipetanicabaidantomat.Olehpemerintah 

setempat,SumardiditetapkansebagaipetaniuletdiKabupatenEnde 

(Kompas,Senin14J u l i  2 0 0 8 ) .  

S u m a r d i   t e l a h berhasil membuktikan, meskipun selama 

ini Propinsi NTT dikenal sebagai daerah gersang, terkebelakang, dan 

miskin 

yangkerapdijulukisebagaidaerahdengan―NasibTakTentu‖atau―Nunggu

TuhanTolong‖,ternyatadengankeuletan,kegigihandan kerja  keras,  

dapatdimanfaatkan  dan  menghasilkan  keuntungan 

berlimpahdarihasilusahataniberbsistanamansayur. 

Prestasidiriadalahprestasiyangdiraiholehseseorangmelaluiusaha

kerja  keras.Setiap orang memiliki kelebihan-kelebihan yang 

adakalanya tidak  dimiliki  oleh  orang  lain.  Gesang  seorang  

penggubah lagu-lagu  keroncong yang memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh orang lain. 

Prestasibukanlahsesuatu yang datang tanpa usaha 

kerjakeras.Dariberbagaikisahhiduporang-orangyangberprestasi,dapatd

iketahuiprestasitersebutyangmerekaraihadalahberkatusahakerjakeras, 

ketekunan,dankeuletan.Ilmuan-ilmuanbesaradalahorang-orang 

yangtekun belajar dan bereksperimen. Meskipun 

merekaberulangkalimengalamikegagalan,tetapimerekapantangmenyer

ahdanputusasa.Kerjakeras,keuletan,danjiwabesarakhirnyamerekamer

aihprestasigemilang. 

Warganegarayangberprestasisangatdiperlukanbagi 

keunggulanbangsa.Berbagaiprestasiyangtelahdiraiholehputra-putri  

Indonesia  baik di kancah nasional maupun internasional 

telahmampumengangkatharkatdanmartabatbangsa.Mintoseorangguru

berhasil  menciptakan  kompor  bertenaga  surya  yang  



 

sederhanadenganbiayahanyaRp.75.000,-,telahmendapatpenghargaan

dari Menteri Energi danSumber DayaMineral Tahun 2002. Penemuan 

Minto menjadi salah satualternatif dalam mengatasi krisis energi 

bahanbakarminyakPelajar-pelajarIndonesiatelahberhasilmeraihberbag

aikejuaraninternasionaldalamberbagai bidang seperti 

Matematika,Fisika,Kimia,danlainsebagainyayangmengharumkannama 

bangsadannegara.Dibidangolahraga,RudiHartono,ChristJohn,SusdiSu

santidanlainnyatelahmengharumkanpulanama bangsadannegara. 

 
 

2. Macam-macamPotensiDiri 
 

Setiapmanusiamemiliki potensi diri,namun potensi 

tersebutantara orang yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Ada 

yang memilikifisikyangkuatsehinggajikadilatihdapatmenjadiatlitolah 

ragayangmumpuni.MisalnyaChrisJohnseorangpetinjujuraduliakelahira

n BanjarNegaraJawaTengah yang telah 

mengharumkannamabangsa.Yanglainnyamemilikipotensikecerdasany

angtinggi,danadapulayangmemilikikemampuanemosionaldanberkomu

nikasidanlainsebagainya. 

Secaraumumpotensidiridapatdibagimenjadilimamacam,yaitu: 
 

1). PotensiFisik(Psychomotoric) 
 

2). PotensiMentalIntelektual(potensikecerdasan,menganlisis, 

menghitung,merencanakansesuatu,dsb.) 

3). PotensiSosialEmosional(mengendalikanamarah, 

bertanggungjawab,motivasi,kesadarandiri,dsb.) 

4). PotensiMentalSpiritual(intelektual,emosional,danspiritual) 
 

5).

 PotensiKetahanmalangan(keuletan,ketangguhan,dandayajuan

gyangtinggi). 

Orangyang  berprestasiadalahorang yang dianggap  

suksesdalambidangtertentu,karenamemilikikelebihan-kelebihanyangtid

akdimilikioranglain.MisalnyaProf.DR.B.J.Habibie,M.Eng.seorangahli 

pembeuatpesawat terbang. William Shakespeare(1564-1616), 

lazimdianggapsebagaidramawandanpenyairInggrisyengterbesar. 



 

Kehebatannya terletak padakemampuannya memahami peri laku 

manusia sehingga tokoh-tokohnyaterasa masih hidup sampai kini. 

Selain itu ia juga ahli merangkai kata-kata Hernoyo, 1991: 572). 

Friedrich  Silaban,  seorang   arsitek,  perancang  bangunan.  

Belian memenangkan tiga sayembaraperencanaan, mesjid 

Istiqlal, Bank Indonesia,  dan   Monumen  Nasionalatau   Monas 

(Ensiklopedi Indonesia, 1984: 3174). 

Orang 

yangberperstasiumumnyamampumenagkappeluangyangada,bertindak

rasional,proporsional,efisiendanefektif.Orang-orang yangberprestasi 

pasti pernah mengalami kegagalan, tetapiberkat keuletan,ketangguhan 

tanpa mengenal menyerah 

akhirnyamampumengatasaikegalan-kegagalantersebut.

 Tuhantelahmemberikanberbagai

 potensikepadasetiapmanusiauntuk 

diberdayakandandikembangkandengansebaik-baiknya. 

Kreativitas dapatmenjadikekuatan yangbesaruntukmeraih 

prestasi. Agarmenjadiorangyangkreatif,kitaharusbersikapterbuka, 

berkeingintahuan yangtinggi, berani mencoba, dan tidak mudah 

menyerah.Contoh:AdamMalik(1917-1984),WakilPresidenRI masabakti 

1978-1983.  

Beliausemasahidupnyaterkenallincahbicaranyadanseringmendapatjulu

kan―kancil‖.SelainseorangwartawanpendiriKantor BeritaAntara beserta 

teman-temannya, Adam Malik adalah seorangpolitikusdannegarawan  

terkenal.Baliaupernahmenduduki 

jabatanKetuaSidangUmumPBBke-26.Beliaujugatermasukperintis 

kemerdekaan.Dalam  perjuangandiplomatik  merebut  Irian  Jaya, 

kedudukan beliausangat menentukan,sebab beliu adalah 

Ketuadelegasi

 IndonesiadalamperundungandenganBelandadiWashingto

n. Adam Malikadalahseorang otodidak yang berhasil. 

Dalambanyakkesempatan,wartawanluarnegerimenambahkangelarDok

tor di depan namanya tanpa ragu-ragu,meskipun Adam MalikTidak 



 

pernah menamatkan pendidikan formalnya..(Hernoyo, 1991:572). 

 

Setiapmanusiamemilikipeluanguntukmeraihprestasidalam 

berbagai bidang. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, 

sosial,budaya, olah raga dan sebagainya. Seorang pelajar, 

mahasiswadengan 

penuhketekunan,kerjakeras,danberdoaberupayameraihprestasiyangte

rbaik.Untukmencapaiprestasiyangtinggi,seorangatlit 

harusberlatihdenganteratur,disiplin,dankerjakeras.Demikian pula 

denganseorangpengusaha yang sukses, semua 

menuntutkeuletan,ketekunan,dandisplinyangtinggi.Untukmeraihpresta

si, kita perlu aktif dalam berbagaibidang sesuai dengan minat, 

bakatmasing-masing. 

Tokoh-tokoh dunia yang meraih prestasi yang tinggi dalam 

berbagai bidang, yang karya-karyanya dirasakan manfaatnya oleh 

umatmanusia,antaralain: 

1. IssacNewton(1642-1727)menemukanhukumgerakNewton. 
 

2. WilliamShakespeare(1564-1616), seorangpenulisdrama 

sandiwara  terkemuka dari Inggris,  yang selama hidupnya telah 

menghasilkan38naskahdrama,154sonatadan3atau4sajak panjang. 

3. AdamSmith(1723-1790)ahlidalambidangekonomi. 
 

4. RobertBoyle(1627-1691)ahlikimiadanfisika 
 

5. Sigmund Freud (1850-1939) Bsyokologi dan psykiatri 

modern,penemumetodepsykoanalisa. 

6. B.J.Habibie,ahlidalammembuatpesawatudara. 

 

7. BuyaHamka,sastrawan,dll. 
 
 

3.  LatarBelakangPentingnyaUsahaPembelaanNegara 
 

ProklamasiKemerdekaanRItanggal17AgustusTahun1945telah  

melahirkan  Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia.Namunkemerdekaan 

bukanlahtujuanakhir,sebabbangsaIndonesiaharus 

menegakkandanmempertahankankemerdekaannyauntukmencapaikeh

idupanyang  dicita-citakan yaitu negara yang merdeka, bersatu, 



 

berdaulat,adildanmakmur. 

PadaawalkemerdekaanbangsaIndonesia sudahmenghadapi 

keuatan sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda yang 

inginkembali  berkuasa di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan 

gagahberani  menghadang dan melawan Agresi Militer Belanda I 

padatanggal 21Juli1947, dan Agresi Militer I I tanggal 19 

Desember 1948.  

Selainancamandari luarnegeriIndonesiahruspula 

menghadapiancaman  daridalamnegeri,yaitukekuatan bersenjatayang 

melakukan makar, pemberontakan, dan teror yang 

bertujuanmerongrongkedaulatanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 

Pemberontakantersebutantaralain,PemberontakanPKIMadiun(18Sept

ember 1948)dipimpinolehAmirSjarifuddindanMuso,dengan 

memproklamasikanSovietRepublikIndonesia, DI/TII., 

RMS,APRA,PRRISemesta,GAM,GPM,danlain-lainnya.Semuapember

ontakan 

tersebutmerupakangerakanseparatismeyangbertujuanmemisahkandiri

dariNKRI.PemberontakantersebutberhasildipadamkanolehTNIdengan

dukungansepenuhnyadarirakyatIndonesia. 

Usaha  pembelaan  negara  adalah  menjadi  

tanggungjawab 

setiapwarganegara,sebagaimanayangdiamanatkandalampasal27Ayat

3UUD1945―Setiapwarganegaraberhakdanwajibikutsertadalamupayap

embelaannegara.‖.Pembelaannegaraadalahmenjaditanggungjawabse

tiapwarganegara,yangharusdilaksanakansecaraterus menerusuntuk 

menjaga kelangsungan hidup dan 

keutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 

 
 

4. PendidikanPendahuluanBelaNegara(PPBN) 
 

Bentuk belanegara disesuaikan dengan

 denganbentukancaman yang dihadapi pada masa itu. 

Jika   pada masa awal kemerdekaan yang dihadapi adalah ageresi 

militer tentara Sekutu,tentara Belanda, dan tentara Jepang , maka 



 

bentuk bela negaraadalah menggunakan kekuatan senjata. Pada 

masa 1949 sampai ordelamaIndonesiamenghadapiancamanfisik, 

makabentuk belanegarayang  dilakukan bangsa Indonesia terarah  

pada fisik, teknik, strategi kemiliteran. 

Padazaman revolusi utntuk melawan kembalinya penjajah 

Belanda di Tanah Air, kekuatan pokok bersenjata  yang dimiliki 

RepublikIndonesia adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang 

kemudiansesuaidengantuntunanbahwasetiapnegaraharusmemiliki 

angkatan perang,  maka  BKR  kemudian   berubah nama   

menjadiTentaraKeamananRakyat(TKR).TidakseberapalamakemudiaT

KRberubah namamenjadi Tentara Republik Indonesia, yang akhirnya 

berubahnama menjadiTentaraNasionalIndonesiasampaisaatini. 

Sebagai perwujudanpartisipasi rakyat dalam bela negara, 

dimana-mana dibentuk badan-badan perjuangan atau 

badan-badankelaskaran bersenjata, antara lain: Tentara Pelajar, 

Corps pelajar 

Siliwangi,askarWanitaIndonesia,TentaraRepublikIndonesiaPelajar(TR

IP), 

danlainsebagainya.Parapelajar/mahasiswaselainbelajar,padamasaref

olusifisikturutambilbagiansecaralangsungbergabungdenganTNIdalam

berbagaimedanpertempuran.Sebagaiwadahnya 

dibentuksatuBrigadeyangdikenal 

sebagaiBrigadeXVII.Padatahun1960anpara 

mahasiswadilibatkansecara langsung

 untukmencerdaskjankehidupanbangsamelalui

 Pengerahan Tenaga 

Mahasiswa(PTM).Programiniditujukanbagimahasiswayangtelahmerai

h 

gelarSarjanaMudadengantugassebagaigurudiberbagaiwilayahdiIndon

esia. 

Dalam rangkamelaksanakan Pertahanan Keamanan Rakyat 

Semesta(Hankamrata)dilingkunganPerguruanTinggi,dilaksanakanWaji

bLatihMahaSiswa(Walawa).PembentukanWalawadidasarkanpada 



 

pemikiran,bahwamahasiswaadalahcalonpemimpinbangsa,karenaitum

empunyaifungsidankeududukanyangpentingditengah-tengah  

masyarakat.Walawa  kemudian  dikembangkanmenjadiResimen 

Mahasiswa(Menwa)sebagaiwadahbagimahasiswayang 

berkeinginanikutsertadalamusahaPerlawananRakyat(Wanra) dan 

PertahananSipil (Hansip). 

Dalamperkembangan selanjutnya,semenjaktahun 1973/1974 

pendidikan Wajib Latih Mahasiswa dihentikan, diganti menjadi (!) 

PendidikanKewiraan,dan(2)PendidikanPerwiraCadangan(Pacad) 

Berbeda  halnya  dengan  masa  orde  baru   dan  

reformasi, 

ancamanyangdihadapibangsaIndonesiaadalahberupatantangannonfis

ikdangejolaksosial.Gejolaksosialtibuldisebabkan adanyakesenjangan 

danekonomi 

akibatdariberbagaibentukketidakadilansepertikemakmuranyanghanya

dinikmatiolehsegelintirorangsaja.Hasilpembangunandigerogotiolehpar

akoruptor,danhukumgagaluntukmembelanasiborangyangtertindas.Ole

hkarenaitudiperlukankesadaransetiap warganegara 

untukbersama-sama 

memberantasberbagaiketidakadilan,tindakankorupsi,sertamenghindar

iberbagai 

tindakananrkhisyangdapatmenghambatjalannyapembangunan. 

Salahsatubentukupayauntukmengikutsertakanrakyatdalamupay

a pertahanankeamanan negara dilakukan melalui 

PendidikanPendahuluan  Bela  Negara  (PPBN),  sebagai  bagian  

yang  

tidakterpisahkandarisistemPendidikanNasional.Dalampasal39(2)UU. 

No.2Tahun1989dinyatakanbahwadisetiapjenis,jalur,danjenjang 

pendidikan,wajibmemuatPendidikanPancasila,PendidikanAgama,dan  

PendidikanKewarganegaraan.  Pendidikan  Kewarganegaraan 

merupakanusahauntukmembekalipesertadidikdenganpengetahuan 

dan kemampuandasarberkenaan dengan hubugan antar warga 

negaradengannegara,sertaPendidikanPendahuluanBelaNegara. 



 

Tujuan belanegara adalahmenumbuhkan rasa cinta tanah air,bangsa, dannegara.Untukmencapaitujuantersebut bangsaIndonesiaperlumendapatpemahamantentangwilayahnegaradalampersatuan dankesatuan bangsa. Selainituperlu pula 

dipahamitentangketahanannasional,ketahananbangsadannegaraseba

gaikondisidinamisyangterusdibinadandikembangkansebagaiperekatd

alamsatukesatuanyangutuh. 

Setiap warganegara dapatberpartisipasi dalamusaha 

pembelaannegara sesuaidengan kedudukandanfungsinya  dalam 

masyarakat.Pembelaan negara dapat dilakukan dengan 

melaksanakantugassesuaidenganprofesimasing-masing.Seorangguru

yangmengajardenganbaikdanbertanggungjawab,mahasiswa,pelajarya

ngbelajardengantekun,buruhyangbekerjadengantekundanpenuhtangg

ung  jawabadalah contoh-contoh bentuk pembelaan negara. 

Pasal  30  ayat1 UUD 1945 menegaskan ―Tiap-tiap 

warganegara  berhak dan wajib turut serta dalam usaha pertahan 

dankeamannegara‖.Usahapertahanan dankeamanannegara 

dilaksanakan melalui satu sistem yang disebut Sistem 

PertahananKeamanan RakyatSemesta(Sishankamrata). 

MenurutSishankamrata 

pertahanandankeamanannegaradilaksanakanolehTNIdanPolrisebagai

kekuatanutama,sedangkanrakyat sebagai keuatan 

pendukung(pasa30yat2UUD1845). 

Usaha pertahanandan  keamanan Negara bagi  setiap  

warganegarapadahakekatnyamerupakanhakyangsekaligusjugasebag

aikewajiban.Apabilanegaradalamkeadaanbahaya,adalahmerupakans

uatukewajibanbagisetiapwarganegarauntuk 

aktifmembelanya.Peransertarakyatdalamupayapertahanandankeama

nannegaradapatdilakukanmelalui:TNI,Polri,CadanganTNI,RakyatTerl

atihdan PerlindunganMasyarakat(Linmas). 

 
 

C.Latihan 
 

Untuk  memperdalam  pemahaman  anda  tentang  materi  di  

atas, jawablahpertanyaan-pertanyaandibawahini! 

1. Apakahyangdimaksuddenganprestasi? 
 

2. Jelaskan apasaja persyaratan agar seseorang dapat 



 

meraihprestasiyangtinggi. 

3. 

Apakahsebabnyanegaramemerlukanprestasidiriyangtinggidariwarga

negaranya? 

4. Jelaskan hubungan antara prestasi dengan kedisiplinan. 

5.  Sebutkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  setiap 

 orang  yang memungkinkannya untuk meraik prestasi yang 

tinggi! 

6.  Jelaskan latar belakng pentingnya usaha bela negara ! 

7.  Siapa   sajakah   yang   bertanggung   jawab   melaksanakan   

bela negara ? 

8.  Jelaskan perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara di 

Indonesia. 

9.  Bagaimanakah bentuk bela negara pada awal Indonesia merdeka? 

10.  Jelaskanbentuk-bentukbelanegarapadamasaerareformasi! 

 

D.LembarKegiatan 
 

1. Susunlahmateripelajarandenganstndarkompetensi:Menampilkan 

prestasidirisesuaidengankemampuandemi 

keunggulanbangsa.Tentukanpulaindikator-indikatorna. 

2. Susunlahmateri pelajaran dengan standar kompetensi: 

menampilkanpartisipasi  dalamusahapembelaan negara. 

Tentukanpulaindikator-indikatornya! 

 
  



 

BABIVHUBUNGANINTERNASIONAL 
 
 
 

A.KompetensidanIndikator 
 

1. StandarKompetensi: 
 

Memahamidinamikahubungandanorganisasiinternasionalsesuai

dengankaidah-kaidahmasyarakatinternasional. 

2. Indikator 
 

• Menjelaskankonsephubunganinternasional. 
 

• Menguraikan pola hubungan internasional sesuai

 dengan kaidahmasyarakatinternasional. 

• Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK

 untuk 

mengembangkanmaterihubunganinternasional. 

 
 

B.UraianMateri 
 

1. Pengertian Hubungan Internasional 
 

Masalah  pengertian  hubungan  internasional  merupakan 

masalah  yang   belum  terselesaikan   dalam   studi  ini.  Sebab  

adabeberapa  istilah  yang  disinonimkan  dengan  pengertian  

hubungan internasional tersebut.  Pengertian-pengertian 

 yang  disepadankan dengan pengertian hubungan 

internasional tersebut ialah ―hubungan antar negara‖, ―politik 

internasional‖, ―politik multinasional‖, ―politik luar negeri‖, dan 

―hubungan global‖. 

Hubungan  antar  negara  adalah  hubungan  antara  

negeran yang satu dengan negara lainnya. Dalam hubungan antar ini 

titik berat analisis pada negara sebagai aktor utama, meskipun dalam 

hal ini juga diakui peranan aktor lain yang bukan merupakan negara. 

Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat 

internasional dalam arti sempit, yaitu menitikberatkan pada diplomasi 

hubungan  antar  negara,  dan  satuan-satuan  politik  lainnya.  

Dalam pemahaman   tersebut,   Politik   Internasional   mencaku   

kepentingan 
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(interest)  dan  tindakan  (action)  beberapa  atau  semua  negara  

serta proses interaksi antara negara maupun antara negara dan organisasi 

internasional   pada  tingkat  pemerintah.  Politik  inernasional,  seperti 

multipolaritas atau bipolaritas dan organisasi internasional. 

Politik Multinasional adalah sistem tindakan yang independen 

sebagai hasil eksteren atau  intern dari aktor  yang  bernama negara 

kebangsaan atau  organisasi  internasional  yang  pada  dasarnya 

merupakan inti dari negara multinasional. 

Politik Transnasional adalah sistem pembuatan dan perjalanan 

keputusan dari dua pemerintahan atau lebih yang didukung oleh atau 

merupakan kegiatan dari masing-masing masyarakatnya. 

Politik  Luar  Negeri  adalah  keseluruhan  hubungan  yang 

dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada   

kedaulatannya.Dalam  hubungan  ini  tidak  terbatas  dengan negara 

lain,  tetapi  juga hubungan  dengan  partai  negara  asing  dan 

perusahaan asing. 

Hubungan Global adalah suatu struktur bangunan dari berbagi 

hubungan (relasi) dan antar hubungan (interrelasi) yang menyangkut 

berbagai  subjek mengenai berbagai bidang dan aspek masalah, dan 

hubungan tersebut meliputi seluruh dunia. 

Hubungan  Internasional  merupakan  hubungan  global,  yang 

juga  berarti semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas- batas  

ketatanegaraan.  Termasuk hubungan ini  yaitu segala  macam hubungan  

antar  bangsa  dan  kelompok  bangsa,  kekuatan-kekuatan, 

tekanan-tekanan,  proses-proses,  yangmenentukan  cara  hidup,  cara 

bertindak, dan caraberpikirmanusia. 

Batasan-batasan yang dikemukakan di atas mungkin belum 

memberikan kejelasan  terhadap  lingkungan  studi  hubungan 

internasional. Namun demikian melalui batasan-batasan di atas dapat 

diketahui ruang lingkup masing-masing pengertian dan dapat diketahui 
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kaitan antara penegrtian yang satu dan pengertian lainnya dalam studi 

hubungan internasional. 

Atas  dasar  pengertian-pengertian  di  atas,  istilah  

hubungan internasional  memiliki  kesamaan  dengan  istilah  

hubungan  global. Namun   dalam   studi   ini   istilah   yang   

digunakan   ialah   hubungan internasional,   sebab   istilah   

hubungan   internasional   sudah   lazim digunakan untuk menunjuk 

hubungan-hubungan yang melintasi batas- batas negara, di samping 

menyangkut semua subjek dan objek dalam masyarakat internasional. 

Dalam   melakukan   hubungan   internasional,   ada   

beberapa beberapa  faktor  yang  dominan  menjadi  pertimbangan  

bagi  suatu negara yang hendak melakukan hubungan internasional 

tersebut, yaitu politik internasional, hukum internasional, politik luar 

negeri, dan politik dalam negeri. Hubungan  antara 

 faktor-faktor  tersebut  dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

Politik Luar Negeri 
 
 

Hukum Internasional 
 

Negara 
 
 
 
 
 
 

Politik Dalam 
Negeri 

Politik Internasional 

 
 

Hubungan Internasional 
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Hukum internasional dalam hubungan internasional berfungsi untuk  

menentukan  kerangka hukum,  yaitu bagaimanakah hubungan 

internasional tersebut  dilaksanakan.  Politik   Internasional  dalam 

hubungan internasional  berfungsi  untuk  menentukan  isi  atau  materi 

yang   hendak  dibahas  dalam  hubungan  internasional.  Politik  Luar 

Negeri  dalam  hubungan  internasional  berfungsi  untuk  menentukan 

arah  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  nasional  dan  situasi 

masyarakat   internasional.  Sedangkan  Politik  Dalam  Negeri  dalam 

hubungan internasional berfungsi untuk memberikan landasan dengan 

mempertimbangkan kepentingan  nasional  sehingga  hubungan 

internasional tersebut bermanfaat bagi negaranya secara optimal. 

Disiplin  studi  hubungan  internasional  bersifat  sintesis  dari 

beberapa disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang dianggap sebagai akar studi 

hubungan internasional adalah (1) Hukum Internasional, (2) Sejarah 

diplomasi, (3) Ilmu Kemiliteran, (4) Politik Internasional, (5) Organisasi 

Internasional, (6) Perdagangan Internasional, (7) Pemerintah Jajahan, dan 

(8) Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri 

 
 

2.  Perjanjian Internasional 
 

Perjanjian  internasional  disebut  juga  dengan  istilah  traktat. 

Traktat  menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Traktat adalah 

suatu persetujuan (agreement) di mana dua atau lebih negara mengadakan 

atau bermaksud mengadakan sutu hubungan timbal balik menurut  hukum  

internasional.  Sedangkan  menurut  UU  No.  24/Th. 

2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa perjanjian internasional adalah 

perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 

internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik. 

Traktat  dibedakan  dari  kontrak  antara  suatu  negara  dan 

seorang  warga   negara   asing   atau   badan   hukum   asing.   

Dalam perkembangan  lebih  lanjut,  istilah  traktat  juga  dimaksudkan  

untuk 
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persetujuan dalam masalah internasional yang dibuat antara negara 

lembaga-lembaga internasional, apakah itu inter se- (diantara mereka 

sendiri)  atau  dengan negara-negara atau mungkin  dengan individu- 

individu. 

Dalam praktik yang dilaksanakan tiap-tiap negara tidak ada 

standardisasi mengenai bentuk traktat. Namun secara umum, bentuk 

traktat  dapat berupa : (1) bentuk yang digunakan oleh kepala-kepala 

negara,  (2)  bentuk  antar  pemerintah,  (3)  bentuk  antar  

negara,  (4) traktat yang dirundingkan dan ditandatangani para menteri, 

(5) traktat sebagai persetujuan antar departemen, dan (6) traktat yang 

diadakan oleh tokoh-tokoh politik. 

Pada dasarnya para peserta traktat tidak melihat bentuk traktat 

sebagai  dasar  keterikatan  mereka.  Tetapi  keterikatan  para  

peserta traktat lebih didasarkan kepada isi atau substansi traktat yang 

mereka sepakati. 

Ada beberapa istilah untuk  menyebut  traktat  atau  

perjanjian internasional. Perbedaan istilah traktat ada yang 

menunjukkan adanya perbedaan  prosedur  dan  perbedaan  derajat  

formalitasnya.  Istilah- istilah  yang umum digunakan untuk menyebut 

traktat atau perjanjian internasional   ialah   :   (1)   kenvensi,   (2)   

protokol,   (3)   persetujuan (agreement),  (4)   arrangement,  (5)  

proses  verbal,  (6)  statuta,  (7) dekalarasi, (8) modus  vivendi, (9) 

 pertukaran nota, (10)  ketentuan 

penutup (final act), dan ketentuan umum (general act). 

Dalam  menciptakan  kewajiban   terhdap  traktat 

 ditempuh beberapa  tahap  pembuatan  traktat.  

Tahap-tahap  pembuatan  traktat tersebut   adalah:   (1)   

penunjukan   orang   orang-orang   yang   akan mengadakan 

perundingan atas nama negaranya, (2) perundingan dan penerimaan,   

(3)   pengesahan,   penandatanganan,   dan   pertukaran 

dokumen, (4) keikutsertaan menjadi anggota dari negara-negara yang 
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tidak  menandatangani  traktat,  (6)   perlakuan,  (7)  pendaftaran  

dan publikasi, dan   (8)  penerapan dan 

 pelaksanaan.  Tahap-tahappembuatan traktat tersebut 

secara ringkas terdiri atas (1) perundingan, (2) penandatanganan, dan 

(3) ratifikasi. 

Traktat biasanya tersusun atas bagian-bagian penting dengan 

struktur sebagai berikut : (1) mukadimah,  (2) kalusul substantif,  (3) klausul  

resmi/protokoler, (4) penegasan resmi atau pengakuan tanda tangan, 

atnggal, dan tempat penandatanganan, dan (5) tanda tangan para wakil. 

Masa  berlakunya  traktat  dapat  berakhir  karena  dua  alasan 

umum, yaitu: (1) berakhirnya traktat karena hukum dan (2) berakhirnya 

traktat karena tindakan para pihak. 

 
 

3.  Perwakilan Negara 
 

Perwakilan negara dibedakan antara perwakilan diplomatik dan 

perwakilan konsuler.Perwakilan  diplomatik meliputi  seluruh kegiaan 

politik  luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain 

dalam masyarakat internasional. 

Sedangkan  perwakilan  konsuler  biasanya  hanya  bergerak  sebagai 

perwakilan   negara   yang   mengurusi   bidang-bidang   yang   

bersifat komersial. 

Setiap  negara  yang  berdaulat  memiliki  hak  penuh  untuk 

mengirim  perwakilan  negaanya  ke  negara  lain  dan  berkewajiban 

menerima perwakilan  dari  negara  lain  (the  right  og   legation). 

Perwakilan  negara  tersebut  dapa  dibuka  dengan  syarat:  (1)  ada 

kesempatan  antara   kedua   pihak   yang   sepakat   untuk   

membuka perwakilan negaranya (mutual consent) dan (2) kesepakatan 

tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang 

berlaku. 

 
 

4.  Perwakilan Diplomatik 
 

Perwakilan diplomatik memiliki pengertian sebagai perwakilan 

negara  yang bersifat umum seperti telah disebutkan di atas. Dalam sejarah  

perkembangannya,  perwakilan  diplomatik  dibedakan  dalam 



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-9  
 
 
 
 
 
 

beberapa  klasifikasi  berdasarkan  pengutamaan  kedudukan  

kepala perwakilan diplomatik dalam tugasnya. Dalam Konvensi Wina 

tanggal 

18  April  1961  tentang  Hubungan-hubungan  diplomatik  

dinyataka, bahwa  kepala-kepal misi diplomatik dibedakan dalam tiga 

klasifikasi, yaitu : (1) Ambassador (Duta Besar) atau Nuncius; (2) Envoys 

(Duta), Menteri (Minister),  dan Internuncius; dan (3) Kuasa Usaha 

(Chargers d‘Affaires). 

Seorang  yang  dicalonkan  menjadi  kepala  misi  diplomatik 

didahului  dengan  permohonan  resmi  dari  negara  pengirim  

kepada negera  penerima  untuk  meminta  persetujuan  calon  yang  

diajukan tersebut. Apabila negara  penerima  menolak   untuk 

 memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh 

negara pengirim, maka negara penerima  tidak 

 diwajibkan  mengemukakan  alasan penolakannya  (pasal  

4  Konvensi   Wina  1961).  Sebaliknya  apabila negara  penerima  

menyatakan  persetujuan,  maka  calon  kepala  misi diplomatik  

tersebut  dilengkapi  dengan  surat  kepercayaan  (Letter  of 

Credence) yang  ditandatangani  oleh  kepala  negara  pengirim.  

Surat kepercayaan tersebut harus diserahkan sendiri kepada negara 

kepala negara penerima.Dengan  penyerahan  surat  kepercayaan  

itu,  yang biasanya disertai dengan pidato singkat, maka kepala misi 

diplomatik yang  setingkat duta besar atau duta. Berbeda dengan 

pengangkatan duta besar dan duta tersebut, untuk pengangkatan kuasa 

usaha suratkepercayaannya dibuat oleh menteri luar negeri. 

Tugas  dan  fungsi  perwakilan  diplomatik  secara  garis  

besar terdiri atas : (1) representasi, (2) proteksi, (3) negosiasi, (4) 

pelaporan, dan  (5)  peningkatan  hubungan  persahabatan  antar  

negara.  Dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya 

 tersebut,  pejabat  diplomatik dilengkapi  dengan kekebalan 

dan keistimewaan tertentu. Kekebalan dan keistimewaan pejabat
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 diplomatik  tersebut  didasarkan  atas beberapa 

pendekatan : (1) esterritoriality, (2) representative character theory, dan 

(3)  fungsional necessity theory. Misi diplomatik tersebutdapat 

 berakhir  dengan  beberapa  alasan  antara  lain

 melalui pemanggilan kembali (recall). 

 
 

5.  Perwakilan Konsuler 
 

Perwakilan  konsuler  merupakan  perwakilan  negara  di  luar 

negeri, bukan  sebagai  perwakilan  diplomatik,  yang  tugasnya 

melindungi kepentingan-kepentingan komersial negaranya. 

Suatu negara yang hendak mendirikan pos konsulernya di luar negeri

 berdasarkan  Konvensi  Wina   tahun  1963 

 hendaknya memperhatikan  prosedur  sebagai  berikut  :  (1)  

Negara  penerima menyetujui  didirikannya  os  konsuler  oleh 

 negara pengirim;   (2) Kedudukan,  klasifikasi,  dan  

distrik  konsuler  ditentukan  oleh  negara pengirim   dan   tunduk   

kepada   persetujuan   negara   penerima;   (4) Pembukaan cabang pos 

konsuler harus disetujui oleh negaa penerima; dan  (5)  Tambahan  suatu  

kantor  yang  menjadi  bagian  dari  kantor konsuler juga harus disetujui 

oelh negara penerima. 

Pos konsuler dipimpin oleh kelapa pos konsuler yang diangkat oleh  

negara  pengirim.  Pengangkatan  dan  penerimaan  kepala  pos 

konsuler dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di 

negarapengirim dan negara penerima masing-masing. 

Kepala   pos   konsuler   harus   dilengkapi   dengan   

dokumen tentang pengangkatannya oleh   negara  

 pengirim. Dokumen pengangkatan  tersebut  biasanya  

dikirimkan  melalui  jalur  diplomatik atau  melalui jalur pemerintahan 

negara di mana kepala pos konsuler tersebut  diakreditasikan.  Kepala  

pos  konsuler  tersebut  baru  dapat menjalankan fungsinya  setelah 

 menerima  surat  execuatur  dari penguasa yang 

berwenang dari negara penerima. Selama menunggu keluarnya surat 

execuatur dari negara penerima, kepala pos konsuler tersebut   dapat   

menjalankan   tugasnya   untuk   sementara.   Namun apabila negera 

penerima menolak memberikan surat execuator, maka kepala  poskonsuler   



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-11  

tersebut  segera  ditarik  kembali  oleh  Negarapengirim  dan negara 

penerima tidak berkewajiban memberitahukan alasan penolakannya kepada 

negara pengirim. 

Kepala pos konsuler menurut pasal 9 Konvensi Wina tahun 
 

1963  dibedakan  dala  empat  klasifikasi  sebagai  berikut:  (1)  
Konsul 

 
Jenderal,  (2)  Konsul,  (3)  Wakil  Konsul/Konsul  Muda,  dan  (4)  
Agen 

 
Konsul. 

 
Tugas dan fungsi perwakilan konsuler secara umum bergerak 

untuk melindungi  kepentingan  komersial  negara  pengirim  dan 

menjalankan tugas-tugas khusu yang dibebankan kepadanya.Dalam 

menjalankan  fungsinya  tersebut,  perwakilan  konsuler  juga 

diberikan hak-hak  istimewa  oleh  negara  penerima.  Tetapi  

hak-hak  istimewa tersebut berbeda  dengan  yang  diberikan 

 kepada  perwakilan diplomatik. 

Tugas  perwakilan  konsuler  tersebut  dijalankan  oleh  

pejabat konsuler yang terdiri atas Pejabat Konsuler Karier (Career 

Consular Officers)   dan   Pejabat   Konsuler   Kehormatan   

(Honorary   Consular Officer). 

Tugas  dan  fungsi  perwakilan  konsuler  berakhir  dengan 

beberapa  alasan  sebagai  berikut  :  (1)  Pejabat  konsuler  

dinyatakan persona  non-grata; (2) Pemberitahuan negara pengirim 

bahwa fungsi perwakilan  konsulernya  telah  berakhir;  (3)  

Penarikan  kembali  surat execuatur;  (4)   Negara  penerima  

memberitahukan  kepada  negara pengirim  bahwanegara  penerima  

telah  mengakhiri  anggota  staf konsuler; dan (5) Pecah  perang 

antara negara pengirim dan negara penerima. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perwakilan konsuler 

dapat  menajlankan  fungsi  diplomatik  apabila  antara  kedua  

negara tidak memiliki perwakilan diplomatik. Sebaliknya perwakilan 

diplomatik juga dapat menjalankan fungsi konsuler. 
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6.  
Perang 

 
 
Perang  merupakan  suatu  keadaan  apabila  perbedaan- 

 
perbedaan antara negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua pihak 

terpaksa menggunakan kekerasan, atau salah satu dari mereka melakukan   

tindakan  kekerasan.  Perang  tersebut  merupaka  suatu kontes

 terutama antara  angkatan  bersenjata negara-negara. 

Perbedaan  antara  perang  dan  keadaan  permusuhan  bukan  

perang ditentukan oleh : (1) besarnya  konflik, (2) tujuan para kontestan, 

dan (3) sikap dan didahului adanya pernyataan perang atau ultimatum. 

Pecahnya perang menimbulkan efek hubungan antar negara yang  

serius,  seperti  :  Siapakah  yang  disebut  musuh?  Bagaimana 

hubungan  diplomatik  pada  masa  perang?  Bagaimana  pelaksanaan 

traktat pada saat perang? Bagaimana kedudukan harta musuh dalam 

perang? 

Hukum perang merupakan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum  

internasional  di  mana  digunakan  kekuatan  yang  diperlukan untuk

 menundukkan  musuh  dan  prinsip-prinsipnya  menentukan 

perlakuan  terhadap  individu-individu  selama  perang.  Huku  perang 

dalam hal ini menjaga terjadinya kebiadaban antar manusia. 

Cara  mengakhiri  perang  dibedakan  dengan  mengakhiri 

permusuhan, dan hal tersebut sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang 

bersengketa. Peserta  diharapkan   dapat  menjelaskan  

 beberapa pertanyaan yang menyangkut efek pecahnya 

perang seperti di atas, serta dapat menjelaskan kapan perang dan 

permusuhan itu berakhir! 

 
 

7.  Netralitas 
 

Netralitas menunjukkan adanya sikap suatu negara yang tidak turut  

berperang dan tidak  ikut serta permusuhan. Netralitas tumbuh dari  traktat  

bilateral  yang  menetapkan  bahwa  pihak-pihak  terhadap traktat tidak 

akan  menolong musuh apabila salah satu pihak berada dalam 

peperangan. 
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Netralitas dapat dibenarkan oleh pertimbangan-pertimbangan 

berikut  :  (1)  netralitas  melokalisasi  peperangan,  (2)  netralitas  

tidak mengorbankan  perang,  (3)  netralitas  memungkinkan  

negara-negara menjauhkan diri dari peperangan,  dan  (4) 

 netralitas membuat hubungan internasionalteratur. 

Status   netralitas   memuat   hak-hak   dan   kewajiban   

antara negara-negara  netral  di  satu  pihak  dan  hak-hak  dan  

kewajiban- kewajiban  negara-negara  yang  sedang  berperang  

bersifat  korelatif, artinya  hak  suatu  negara  netral  sesuai  

dengan  kewajiban  negara yangberperang   dan  hak   negara  

yang  berperang  sesuai  dengan kewajiban negara netral. Haka dan 

kewajiban tersebut tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :(1) kewajiban 

abstain (duties ofabsention), (2) kewajiban pencegahan

 (duties  of  prevention),  (3)  kewajiban 

persetujuan (duties of acquiescence). 

 
 

8.  Indonesia dan Hubungan Internasional 
 

Landasan  hukum  negara  Indonesia  dalam  menjalankan 

hubungan internasionalnya didasarkan pada: 

a.  Landasan Ideal  : Pancasila b.  Landasan 

Konstitusional  : UUD 1945. 

Hubungan internasional negara Indonesia berpedoman kepada 

prinsip politik luar negeri bebas aktif.Bebas dalam pengertian, negara 

Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam 

Pancasila.Aktif  berarti  dalam menjalankan  politik  luar 

 negerinya,  negara Indonesia tidak bersifat  pasif 

 reaktif  atas   kejadian-kejadian internasional, tetapi 

bersikap aktif. 

Dalam pembahasan ini peserta diharapkan melihat keterlibatan 

negara  Indonesia  dalam masyarakat  internasional,  misalnya  

melalui Gerakan Non-Blok, PBB, atau melalui bentuk-bentuk lainnya. 
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9.  Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif 
 

Pada  tahun-tahun  pertama  berdirinya  negara  Republik 

Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua  

kekuatan  besar  di  dunia.  Satu  pihak  Barat  (Amerika)  dengan 

ideologi  liberal  dan  di  pihak  lain  Blok  Timur  (Uni  Soviet)  

dengan ideologi komunis. 

Kenyatan  dengan  demikian  sangat  berpengaruh  terhadap 

usaha-usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup  

negara.  Pengaruh lain adalah  adanya ancaman dari Belanda yang

 ingin kembali   menjajah  bangsa  Indonesia.  Kondisi   

itulah kemudian  menguatkan  tekad  bangsa  Indonesia  untuk  

merumuskan politik luar negerinya. 

Pada  tanggal  2  September  1948,  Pemerintah  segera 

mengumumkan  pendirian  politik  luar  negeri  Indonesia  di  hadapan 

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang antara lain berbunyi : 

 
 

... tetapi mestilah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan 

kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih memilih 
antara Pro-Rusia atau Pro-Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang 
haruskita ambil dalam mengejar cita-cita kita. 

 
 

Pemerintah  berpendapat,  bahwa  pendirian  yang  harus  kita 

ambil  adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik  

internasional,  tetapi  harus  tetap  menjadi  subjek  yang  berhak 

menentukan  sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu 

Indonesia merdekaseluruhnya. 

Perjuangan kita harus dilakukan di atas dasar semboyan kita yang   

lama,   yaitu   percaya   akan   diri   sendiri   dan   berjuang   atas 

kesanggupan   kita   sendiri.   Dedngan   semboyan   ini   kita   

menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. 

Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik 

luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya 
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kita tetap mempertahankan politik luarnegeri bebas aktif itu agar kita tidak 

hanyut dalam arus pertentangan negara-negara besar. 

Yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik  luarnegeri 
 

Indonesia adalah berikut : 
 

a.  Landasan Ideal  : Pancasila b.  Landasan 

Konstitusional  : UUD 1945. 

Sifat politik luar negeri adalah sebagai berikut: 
 

a.  Bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal 

bentuk   manifestasinya  dan  ikut  serta  melaksanakan  

ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  

abadi,  dan keadilan sosial. 

b.  Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan 

rakyat. 

Politik luar negeri Indonesia, antara lain bertujuan seperti berikut: 
 

a.  Pembentukan  satu  negara  Republik  Indonesia  yang  

berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis 

dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. 

b.  Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan 

spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c.  Pembentukan   satu   persahabatan   yang   baik   antara   

Republik Indonesia  dan  semua  negara  di  dunia,  terutama  

sekali  dengan negara-negara Afrika  dan  Asia 

 atas  dasar  bekerja  sama membentuk  

satu  dunia  baru  yang  bersih  dari  imperialisme  dan 

kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. 

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan 

aktif, Drs. Muhammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri 

Republik Indonesia, merumuskan sebagai berikut: 

a.  Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan 

negara. 
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b.  Memperoleh barang-barang  yang  diperlukan  dari 

 luar  untuk memperbesar kemakmuran rakyat 

apabila barang-barang itu tidaka ada atau belum dapat dihasilkan sendiri. 

c.  Meningkatkan   perdamaian   internasional   karena   hanya   

dalam keadaan  damai,  Indonesia  dapat  membangun  dan  

memperoleh syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  memperbesar  

kemakmuran rakyat. 

d.  Meningkatkan  persaudaraan  segala  bangsa  sebagai  pelaksaan 

cita-cita  yang  tersimpul  di  dalam  Pancasila,  dasar  dan  filsafat 

negara kita. 

Pedoman   perjuangan   politik   luar  negeri   yang   bebs   

aktif berdasarkan pada faktor-faktor berikut: 

a.  Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia   

dan   Afrika,   dan   perjuangan   melawan   imperialisme   dan 

kolonialisme   dalam   segala   bentuk   dan   manifestasinya,   

serta mengandung sifatnon intervensi (tidak turut campur tangan negara 

lain). 

b.  Prinsip  bahwa  maslah  Asia  hendaknya  dipecahkan  oleh  
bangsa 

 
Asia sendiri dengan kerja samaregional. 

 
c.  Pemulihan   kembali   kepercayaan   negara-negara/bangsa-bangsa 

lain  terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara 

memperbanyak  kawan  dari  pada  lawan,  menjauhkan  kontradiksi 

dengan mencari  keserasian  yang  sesuai  dengan  falsafah 

Pancasila. 

d.  Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan 

penanggapan  sehingga  pengarahannya  harus  dilakukan  untuk 

kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. 

Berdasarkan  apa  yang  telah  disampaikan  oleh  pemerintah 

pada  tanggal  2  September  1948  dihadapan  Badan  Pekerja  

Komite Nasional Pusat, dapat kita temukan pokok-pokok yang menjadi dasar 

politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut: 
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a). Negara kita menjalankan politik damai. 
 

b). Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling 

menghargai  dengan  tidak  mencampuri  soal  susunan  dan  

corak pemerintahan negeri masing-masing. 

c). Negara  kita  memperkuat  sendi-sendi  hukum  internasional  

dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. 

d). Negara  kita  berusaha  mempermudah  jalannya  pertukaran 

pembayaran internasional. 

e). Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional 

dengan berpedoman pada piagam PBB. 

f).  Negara kita  dalam  lingkungan  PBB  berusaha 

 menyokong perjuangan   kemerdekaan   bangsa-bangsa   

yang   masih   dijajah sebab tanpa   kemerdekaan, 

 persaudaraan  dan  perdamaian internasional 

itu tidak akan tercapai. 

Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali 

kebijaksanaan  Politik  Luar  Negeri  kita  pada  tahun  1966,  

dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966. ketetapan 

MPRS inilah yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan 

 pemerintah  yang selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  

dalam  ketetapan-ketetapan  MPR (GBHN tahun1973-1998). 

Pengalaman masa Orde Lama dengan politik luar negeri yang 

membentuk  poros  Jakarta-Pyongyang-Peking,  sangat  tidak  

sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang tercermin dalam pembukaan 

UUD 

1945. 
 

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil 

dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri 

yang bebasaktif. 

a). Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita 

terhadap  masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan 

kekuatan-kekuatan raksasa  dunia  yang  secara  ideologis 
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bertentangan  (Timur  dengan  komunismenya  dan  Barat  dengan 

liberalnya). 

b). Aktif,   artinya   kita   dalam   politik   luar   negeri   senantiasa   

aktif memperjuangkan  terbinanya  perdamaian 

 dunia.  Aktif memperjuangkan kebebasan 

 dan  kemerdekaan,  aktif 

memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan 

keadilan sosial dunia. 

Politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif  diabdikan  kepada 

kepentingan  nasional,   terutama   untuk   kepentingan  stabilitas   

dan kelancaran  pembangunan  di  segala  bidang.  Perwujudan  politik  

luar negeri   Indonesia  yang  bebas  aktif,  dapat  kita  lihat  pada  

contoh berikut : 

1). Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun1955, yang 

melahirkan  semangat  dan  solidaritas  negara-negara  Asia-Afrika 

yang kemudian melahirkan Dasa Sila Bandung. 

2). Keaktifan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  pendiri  

Gerakan Non-Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia 

internasional untuk meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok 

Barat dan Blok Timur. 

3). Indonesia   juga   aktif   di   dalam   merintis   dan   

mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). 

4). Ikut  aktif  membantu  penyelesaian  konflik  di  Kamboja,  perang 

saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan 

bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

 
 

C. Latihan 
 

1.  Jelaskan   hubungan   antara   politik   luar   negeri   dan   

hubungan internasional! 

2.  Siapakah yang dinamakan perwakilan negara itu? 
 

3.  Kapan traktat diberlakukan dengan undang-undang di Indonesia? 
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4.  Kapan  perang  dapat  digunakan  sebagai  alat  dalam  

hubungan internasional? 

5.  Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional? 
 
 
 

D. Lembar Kegiatan 
 

Kembangkan   materi pembelajaran  tentang hubungan 

internasional yang   didasarkan   pada  standar 

kompetensi  dan kompetensi dasar  mata  pelajaran 

 Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK  dengan  

menggunakan  bahan  dari  surat  kabar!  Sajikan dalam  bentuk  

guntingan  berita  atau  gambar  dan  disertai  beberapa pertanyaan 

yang menghubungkan berita atau gambar tersebut dengan kompetensi 

dasar. 

 
 

E. Rangkuman 
 

Pengertian hubungan internasional sering disamakan dengan 

pengertian  ―hubungan  antar  negara‖,  ―politik  internasional‖,  

―politik multinasional‖,  ―politik  luar  negeri‖,  dan  ―hubungan  

global‖.  Dalam hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh politik  

internasional dan   hokum  internasional.  Secara  umum  ada  dua  

sarana  untuk melaksanakan  hubungan internasional, yakni perjanjian 

internasional dan perwakilan Negara. 
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BAB V HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
 
 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Standar Kompetensi: 
 

Memahami dinamika hubungan dan organisasi internasional sesuai 

dengan kaidah-kaidah masyarakat internasional. 

2.  Indikator 
 

• Menjelaskan konsep hukum internasional. 
 

• Menguraikan  peran  sistem  hukum  internasional  bagi 

masyarakat internasional. 

• Membuat  bahan  ajar SMA/MA/SMK/MAK  untuk 

mengembangkan materi hukum internasional. 

 
 

B. Uraian Materi 
 

1.  Pengertian Hukum Internasional 
 

Dalam  mempelajari  Hukum  Internasional  dikenal  

beberapa istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut Hukum 

Internasional. Istilah-istilah  tersebut digunakan dengan maksud untuk 

membedakan isi yang dikandung dalam masing-masing istilah dan juga 

untuk melihat bagaimana perkembangan Hukum Internasional. 

Istilah-istilah tersebut adalah  (1)  hukumbangsa-bangsa,   (2)  

hukum  antar-bangsa  atau hukum antar-negara, (3) Hukum 

Internasional, dan (4) hukum dunia. 

Hukum  bangsa-bangsa  adalah  kebiasaan  dan  

aturan-aturan (hukum)   dalam   hubungan   antara   raja-raja   

pada   zaman   duhulu. Pengertian ini menunjuk kepada adanya 

anggota masyarakat bangsa- bangsa dan belum adanya negara 

kebangsaan. 

Hukum  antar-bangsa  atau  hukum  antar-negara  adalah 

kompleks  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  untuk  mengatur  

anggota masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara. Istilah ini 

ditandai oleh adanya   negara  kebangsaan.  Hukum  antar-negara  
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HukumInternasional HukumDunia 
1. Konsep hukum

 internasional 

berangkat  dari

 pemahaman, bahwa  

masyarakatinternasional terdiri 
atassejumlahnegarayang 

berdauat. 

2. Tertib hukum dari

 hukum 
internasionalbersifatkoordinasi. 

1.Konsephukumduniaberangkar 

dari pemahaman

 semacam negara 

dunia(federasi dunia) yang 

secara hiearkis berdiri di 
atasnegara-negaranasional. 

2.Konsep hukum  dunia 

mempunyai  analogi

 dengan 
hukumtatanegara. 

3. Tertibhukumdarihukumdunia 

bersifatsubordinasi. 

 

terbatas  untuk 

 
 
 
 
 
 

mengatur hubungan antara negara yang satu dan negara yang lain. 

Pengertian hukum antar-negara merupakan pengertian yang bersifat 

tradisional.Hukum antar-negara tersebut mengatur hubungan antar- negara, 

baik pada masa damai maupun pada masa perang. 

Istilah  hukum  internasional  mengandung  pengertian  sebagai 

berikut: 

a.  Hukum  internasional  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  azas  

yang mengatur  hubungan  yang  melintasi  batas-batas  

negara-negara, antara: (a) negara dan negara, (b) negara den subyek 

hukum lain bukan negara  atau  subjek hukum bukan  negara satu  

sama lain (Kusumaatmadja, 1982 : 3-4). 

b.  Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang terdiri atas 

sendi-sendi  dan  aturan-aturan  :  (a)  ditaati  oleh  negara-negara 

dalam hubungannya  satu  sama  lain,  (b)  bertalian  dengan 

berfungsinya organisasi internasional, (c) bertalian dengan individu- 

individu dan satuan-satuan bukan negara (Starke, I, 1989 : 3). 

c.  Hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan-peraturan dan  

norma-norma  yang  mengatur  tindakan  negara-negara  dan 

kesatuanlain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian 

internasional (Wallace, 1993 : 1). 

Istilah  hukum  dunia  dapat  dipahami  dalam  perbedaannya 

dengan istilah hukum internasional. Perbedaan tersebut adalah : 
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Perkembangan   istilah   hukum   internasional   pada   

mulanya berasal  dari istilah hukm  Romawi, ius gentium yang  berarti  

kaidah- kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara 

orang Romawi dan orang  bukan  Romawi serta antara  orang-orang 

bukan Romawi  satu  seine  lain.Istilah  ius  gentium  kemudian  

berkembang menjadi ius intergentes, yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara kesatuan-kesatuan   hukum  publik   pada  waktu   

itu  (kerajaan  atau republik). Dalam perkembangan berikut muncul 

istilah hukum bangsa- bangsa, hukum antar negara, dan 

hukuminternasional. 

Apabila   kita   memperhatikan   istilah-istilah   yang   

digunakan untuk menyebut  hukum   internasional, 

 secara  praktik  tidak mengandung persoalan 

 asalkan  kita  mengetahui  apa yang dimaksudkan 

dengan Istilah tersebut. Akan tetapi untuk memberikan pedoman  dalam 

pengkajian terhadap objek bidang hukum ini, maka istilah  yang  

digunakan  adalah  hukum  Internasional.  Alasannya:  (1) Istilah 

hukum  internasional lebih mendekati kenyataan, karena pada masa  

sekarang  hubungan  tersebut  tidak  terbatas  pada  hubungan 

bangsa-bangsa atau  hubungan antar-negara saja tetapi menyangkut 

subyek lain di luar Bangsa  atau negara, (2) kata internasional sudah 

lazim   digunakan   untuk   menunjuk   pada   peristiwa-peristiwa   

yang melintasi batas-batas wilayah negara. 

Perlu  diperhatikan  bahwa  yang  dimakeud  dengan  

hukum internasional dalam hal ini adalah hukum  internasional publik, 

yang dibedakan  dengan  hukum  perdata   internasional.  Hukum  

perdateInternasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas 

hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas 

negara- negara, di mana pelaku-pelaku hukumnya masing-masing 

tunduk pada hukum perdata (nasional) yang 

 berlainan.  Sedangkan  hukum Internasional 
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publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum 

yangmengatur  hubungan yang melintasi batas-batas negara- negara 

yang bukan bersifat perdata. Perbedaan semacam ini mungkintidak 

tegas, tetapi perbedaan semacam itulah yang paling tepat. Sebab apabila   

dibedakan   atas   dasar   subjeknya,   maka   hukum   perdata 

internasional  dan  hukum internasional publik memiliki subjek hukum 

yang  sama.Misalnya  negara  atau  individu,  di  mana  baik  

negara maupun individu  sama-sama dapat bergerak dalam lapangan 

hukum perdata  internasionalatau  hukum  internasional  publik.  

Oleh  karena itulah, pembedaan antara  keduanya tidak dipandang dari 

subjeknya melainkan dari objeknya. 

Tujuan   adanya  hukum  internasional 

 adalah   untuk menciptakan  hubungan  internasional  

yang  tertib  dan  adil.  Sesuai dengan  prinsip  hukum  pada  

umumnya  bahwa  hukum  hanya  dapat tumbuh dan berkembang 

 di  dalam  masyarakat,   maka  hukum 

internasional  pun  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat 

hukum   internasional.  Masyarakat  hukum  internasional  merupakan 

tatanan  masyarakat  internasional.  Masyarakat  Internasional  adalah 

masyarakat   yang   ditandai.   oleh   kriteria  (faktor   material)   

adanya sejumlah  negaradan  adanya  kepentingan  bersama  serta  

adanya hubungan yang bersifat tetap. Masyarakat internasional tersebut 

akan menjadi masyarakat hukum  internasional apabila disertai faktor non- 

material, yaitu  adanya  kesamaan  asas-asas  hukum  antara  bangsa- 

bangsa yang dibuktikan oleh prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 

secara bersama-sama. 

 
 

2.  Sejarah Perkembangan Hukum Internasional 
 

Sejarah   perkembangan   hukum   internasional   dapat   

dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut. 

a.  Periode  memperjuangkan hak  hidup negara-negara kebangsaan. 
 

Hal  tersebut  ditandai  oleh  adanya  Perjanjian  West  Phalia  

pada tahun 1647. 
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b.  Periode   konsolidasi  dan  inasyarakat   internasional.  Kondisi   

ini ditandai  oleh adanya Konferensi Perdamaian di Den Haag pada 

tahun 1899 dan pada tahun 1907. 

c.  Periode emansipasi  politik  negara-negara  terjajah  ke  dalam 

masyarakat internasional sebagai negara merdeka. Kenyataan ini 

diwujudkan  melalui  organisasi  internasional  yang  bersifat  

global, yaitu adanya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan 

Bangsa- Bangsa (PBB). 

d.  Dekade hukum internasional yang ditandai oleh efektivitas sanksi- 

sanksi  hukum  internasional.  Kenyataan  ini  dapat  dilihat  

dalam fenomena internasional dalam dasawarsa sembilan puluhan 

(1990). 

Sebelum munculnya negara-negara kebangsaan, sebenarnya 

sudah banyak ahli yang mempelajari hukum internasional sebagai ilmu 

pengetahuan.  Dengan  sendirinya  teori hukum internasional  

tersebut didasarkan  pada   situasi  masyarakat  pada  waktu  itu,  

yaitu  dalam bentuk  yang  masih   sederhana  tetapi  

pemikiran-pemikiran  mereka banyak dijadikan acuan dalam melihat 

persoalan hukum internasional dewasa ini. Tokoh-tokoh yang  

mengembangkan hukum internasional sebagai ilmu tersebut, antara lain 

sebagai berikut. 

1). Fransisco Victoria  (1486-1546), yang menyatakan bahwa  hukum 

internasional meliputi  seluruh  umat  manusia  dan  hukum 

internasional bersandar pada hukum kodrat. Hukum kodrat hanya 

memuat   asas-asasnya  dan  pelaksanaanya  diserahkan  

kepada penjanjian.Pandangan Fransisco Victoria tersebut 

dipengaruhi oleh agama yang dianutnya ialah agama Katolik. 

2). Fransieco  Suarez   (1548-1617),  yang  merumuskan  bahwa  

ius gentium  dalam  pengertian  hukum  Romawi  sebagai  

hukum  yang meliputi   peraturan-peraturan   untuk   

bermacam-macam   Bangsa. Oleh karena itu, ius gentium hanya 
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dapat diubah atau dihapus oleh persesuaian  kehendak   dan  

masyarakat  bangsa-bangsa  secara keseluruhan.  

Dasarmengikatnya  ius  gentium  adalah  pacta  sunt 
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servanda.  Artinya  perjanjian  harus  dihormati.  Dengan  demikian 

dalam   pandangan   Fransisco   Suanez   yang   dimaksud   

dengan hukum internasional adalah ius gentium. 

3). Alberico   Gentili   (1552-1608),   yang   menyatakan   bahwa   

dalam permulaan hukum  internasional  perang 

 merupakan  keadaan normal,  sedangkan  

damai,  merupakan  keadaan  pengecualian. Alberico  Gentili  juga  

membuat  sistematika  hukum  internasional yang terdiri atas: 

a.  persoalan perang adil; 
 

b.  persoalan hukum penjanjian; 
 

c.  persoalanretralitas; 
 

d.  persoalan hukum laut; 
 

e.  persoalan perwakilan diplomatik; dan f. persoalan kewasitan. 

4). Hugo  de  Groot  (1583-1645)  yang  dikenal  dengan  nama  lain 

Grootius.  Ia  adalah  seorang  Calvinis.  Bukunya  yang  terkenal 

adalah   .De  Jure  Belil  Ac  Pacts  (Hukum  Perang  dan  

Damai). Pandangannya   menyatakan  bahwa  sistem  hukum  

internasional didasarkan pada hukum alam yang terlepas dari agama dan 

gereja. Ia memberi tempat yangpenting terhadap negara-negara 

nasional dalam hukum internasional. 

Apa yang telah diuraikan oleh tokoh-tokoh hukum internasional 

tersebut  dilanjutkan  oleh  tokoh-tokoh  berikutnya  sepenti  Zouche, 

Pfuffendorf, Bynkershoek, Christian Wolf, Von Martens, dan Emerich Vattel. 

 
 

3.  Hakikat Hukum Internasional 
 

Apakah  hukum  internasional  itu  benar-benar  hukum?  Untuk 

menjawab  pertanyaan  tersebut  perlu  diperhatikan  pandangan  dari 

John  Austin yang menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah 

hukum dalam  arti yang sebenarnya, melainkan suatu kitab undang- 
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undang  tentang  aturan-aturan  perilaku  kekuatan  moral.  

Pendapat Austin  ini mendapat dukungan dari beberapa orang, antara 

lain dari Thomas Hobbes, Pfuffendorf, dan Bentham. 

Pendapat  Austin mi didasarkan pada  pengertiannya tentang 

hukum.   Hukum  menurutnya  adalah  hasil  surat-surat  perintah  

dari otoritas legislatif  yang tegas. kelemahan pandangan ini terletak 

pada persoalan  kelembagaan.  Artinya,  hukum  harus  merupakan  

produk sebuah lembaga legislatif. 

Pandangan  Austin  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  

sebab dalam  kenyataannya  hukum  internasional  berfungsi  

sebagai  hukum koordinatif dalam masyarakat internasional. 

Hukum  internasional  sebagai  hukum  dinyatakan   

mengikat masyarakat internasional dengan dasar-dasar teoretik sebagai 

berikut. a.  Teori Hukum Alam 

Teori   ini   menyatakan   bahwa   hukum   internasional   tidak   

lainmerupakan hukum alam yang diterapkan pada masyarakat 

Bangsa- Bangsa.Tokoh  yang  mengembangkan  teori  ini  ialah  

Grotius. 

Konstruksi teori tnt dapat digambarkan dalam skema di bawah ini. 
 
 
 

Hukum Alam 
 
 
 

HukumInternasional 
 
 
 
 

b.  TeoriPositivisme 
 

Teori   ini  menggariskan   bahwa   hukum   internasional   

mengikat karena  adanya  kehendak  negara  itu  sendiri  untuk  

tunduk  pada hukum internasional. Teori ini dikembangkan dengan 

mendasarkan pada  filsafat  Hegel.  Namun  dalam  

kenyataannya  ada  beberapa variasi dalam  pengembangan teori 

ini sesuai dengan tokoh yang mengembangkannya. 
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1.  George   Jellineok   menyatakan   bahwa   hukum   

internasional dipandang  sebagai  sesuatu  yang  telah  diterima  

dan  telah membatasi diri secara sukarela (autolimitaion). 

2.  Zorn dengan pendapatnya bahwa hukum internasional sebagai 

bagian dan hukum nasional (hukum tata negara) yang mengatur 

hubungan luarnegara. 

3.  Trieppel  berpendapat  bahwa  kekuatan 

 mengikat  hukum internasional berasal dan kemauan 

bersama negara-negara (vereinbarung). 

4.  Anzilotti  menyatakan  bahwa  kekuatan  mengikat  hukum 

internasional adalah pacta aunt aervanda. 

 
 

c.  Teori Madzab Wiena 
 

Teori  ini  berpendapat  bahwa  kekuatan  mengikat  hukum 

internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi dan sebagai 

puncaknya adalah kaidah dasar (grundnorm). Tokoh teori ini ialah Hans  

Kelsen dengan pendapatnya bahwa kaidah dasar tersebut adalah pacta 

sunt servanda. 

 
 

d.  Teori Madzab Prancis 
 

Teori ini menyatakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum 

internasional adalah fakta-fakta kemasyarakatan. Tokoh yang 

mengembangkan teori ini antara lain Fauchile, Scelle,  denLeon 

Duquit.Teori ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut. 
 
 
 

Persoalan Negara Persoalan Manusia 
= 

 
 

Makhluk Sosial 
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4.  Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional 

Hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  

nasional dapat digambarkan dalam skema berikut ini. 
 
 
 

Volunterime 
 Kemau
an 

Negara 

Positivisme  Dualisme 

 
 

Pandangan terhadap 
Hukum Internasional 

 
 
 

Objektivisme  
 Terlepasn
ya dari 
Kemauan 

Negara 

Hukum 

Alam Mzh. 

Wiena Mzh. 

Perancis 

Monisme 

 
 
 
 

Aliran Dualisme menyatakan, bahwa hukum internasional dan 

hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Alasan 

yang mendukung Aliran Dualisme tersebut adalah: 

a.  Sumber  hukum  yang  digunakan  oleh  hukum  internasional  

dan hukum nasional berlainan. Hukum nasional bersumberkan 

kepada kemauan  warga  negara (kemauan negara) itu sendiri. 

Sedangkan hukum  internasional melandaskan diri kepada kemauan 

bersama dan negara-negara. 

b.  Subjek  hukum  dari  hukum  internasional  berbeda  dengan  

subjek hukum  dari hukum nasional. Subjek hukum dari hukum 

nasional adalah   perorangan  (individu)  dan  subyek  hukum  

dari  hukum internasional yang terutama adalah negara. 

c.  Dilihat dan tata hukumnya, lembaga hukum dalam hukum nasional 

lebih   sempurna  dibandingkan  dengan  lembaga  hukum  

dalam hukum internasional. 

d.  Dalam  kenyataan,  daya  laku  hukum  nasional  tidak  



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-32  

terpengaruh pada hukum internasional. 



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-30  
 
 
 
 
 
 

Sebagai akibat dianutnya Aliran Dualisme tersebut terdapat 

konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut. 

a.  Hukum  nasional  tidak  didasarkan  kepada  hukum  internasional, 

demikian berlaku untuk sebaliknya. 

b.  Tidak  terdapat  pertentangan  antara  hukum  nasional  dan  

hukum internasional. 

c.  Hukum   internasional   memerlukan   transformasi   untuk   

menjadi hukum nasional. 

Aliran Monisme menyatakan, bahwa hukum internasional dan hukum

 nasional  merupakan  kesatuan  sistem  hukum. Sebagai 

kesatuan  hukum  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional 

dalam praktiknya terdapat pengutamaan-pengutamaan. Pengutamaan 

hukum internasional atau hukum nasional dalam Aliran Monisme dapat 

dilihat dalam skema berikut ini. 
 
 
 

Aliran Monisme 
 
 
 
 

Primat pada 
Hukum 

Nasional 

Primat pada Hukum 
Internasional 

 
 
 

Aliran  monisme  dengan  primat  pada  hukum  nasional 

menyatakan, bahwa hukum internasional merupakan kelanjutan dan hukum 

nasional. Atau hukum internasional merupakan hukum nasional untuk 

urusan  luar negeri. Alasan pandangan ini kanena (1) tidak ada organisasi 

di atas negara dan (2) hukum internasional mengikat karena adanya

 wewenang negana  (wewenang   konstitusional) 

 untuk mengadakan   perjanjian   internasional.   Kelemahan   

dipraktikkannya aliran  monisme dengan primat hukum nasional ini adalah 

(1) hanya memandang  hukum  yang  tertulis  saja  dan  (2)  

menyangkal  adanya hukum internasional. 
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Aliran  monisme  dengan  primat  hukum  internasional 

menyatakan,  bahwa:  (1)  hukum  nasional  bersumber  pada  

hukum internasional, (2) hukum internasional lebih ttnggt dari hukum 

nasional, dan  (3)  hukum  nasional  tunduk  pada  hukum  

internasional  dengan pendelegasian.   Alasan  yang  mendasari  

pemikiran  aliran  monisme dengan  primat  hukum   tnternasional  

ini  talah  logis  bahwa  hukum internasional yang lebih luas  

cakupannya dibanding hukum nasional memiliki  kedudukan  yang  

lebih  tinggt  dari  hukum  nasional.  Namun dalam praktiknya 

pandangan ini juga tidak  terlepas dari kelemahan- kelemahan berikut: 

(1) kenyataan hukum internasional tidak lebih dulu ada  dibanding  

hukum  nasional  dan  (2)  kekuatan  mengikat  hukum nasional 

tidak berasal dari hukum internasional. 

Akibat  yang timbul dengan dianutnya aliran monisme dalam 

melihat  hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  

nasional adalah dimungkinkannya hubungan hirarkhis antara keduanya. 

Bagaimanakah  praktik  dari  beberapa  negara  dalam  

melihat hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  

nasional  dapat diamati dari praktek hukum masing-masing negara 

tersebut. Dalam hal ini dimungkinkan adanya perbedaan prinsip yang 

dianut oleh tiap-tiap negara  dalam  menerapkan  hukum  

internasional  ke  sistem  hukum nasionalnya. 

 
 

5.  Sumber Hukum Internasional 
 

Pengertian sumber hukum memiliki pengertian sebagai berikut : 
 

a.  Mochtar   Kusumaatmadja  (Buku  I,  1982:106-107)   

menyatakan, bahwa  sumber  hukum  dibedakan  atas  sumber  

hukum  materiil, sumber hukum  formil,  dan sumber hukum kausal.  

Suber  hakum materill  menyatakan   apakah  yang  menjadi  

dasar  mengikatnya hukum tersebut?  Sumber  hukum  formil 

menyatakan di manakah kita mendapatkan ketentuanhukum yang 

dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan? Sedangkan 
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menyatakan  faktor  apakah  yang membantu  dalam pembentukan 

hukum? 

b.  J.G. Starke (Jilid 1, 1989:31) menyatakan, bahwa ―sumber-sumber‖ 

materiil  hukum  Internasional  didefinisikan  sebagai  bahan-bahan 

aktual yang  digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk 

menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. 

c.  Rebecca M.M. Wallace (1993:9) membedakan pengertian sumber 

hukum  antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. 

Sumberhukum   material   akan   menunjukkan   di   mana   

hukum tersebut   dapat   ditemukan.   Sedangkan   sumber   

hukum   formal menetapkan apayang merupakan hukum. 

d.  F.A.  Whienu  Situni  (1989:10-16)  menyatakan,  bahwa  sumber 

hukum  material  menentukan  isi  hukum,  karena  dipakai  

sebagai pedoman pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum 

formal menyatakan tempat  menemukan  hukum  dan 

 sebagai  dasar mengikatnya hukum tersebut. 

Sumber hukum internasional secara umum didasarkan kepada 

ketentuan  Pasal 38 (1) Statuta  Mahkamah Internasional.  Ketentuan 

Pasal   38   (1)  Statuta  Mahkamah  Internasional  menyatakan,  bagi 

Mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum 

internasional, bagi perselisihan-perselisihan yang diajukan kepadanya, akan 

berlaku : 

1). Konvensi-konvensi internasional baik yang bersifat umum maupun yang  

bersifat  khusus  yang  dangan  tegas  menyebut  ketentuan- 

ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih. 

2). Kebiasaan-kebiasaan  internasional,  yang  terbukti 

 merupakan praktik-praktik umum yang diterima 

sebagai hukum. 

3). Prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakul  oleh  Bangsa-Bangsa 

beradab. 
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4). Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran dan para ahli 

hukum yang  tercakup  di  berbagai  negara,  sebagai  bahan 

pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum. 

Namun  demikian  ketentuan  sumber  hukum  internasional 

tersebut  dalam  pandangan  beberapa  ahli  hukum  internasional  

ada yang  menambah  dan  ada  yang  memberikan  modifikasi.  

Berikut  ini akan   dikemukakan  pandangan  beberapa  ahli  

berkenaan  dengan sumber hukum internasional tersebut, yaitu: 

a.  J.G. Starke (Jilid 1, 1989:31) menyatakan, bahwa ―sumber-sumber‖ 

materiil hukum internasional terdiri atas: (1) kebiasaan, (2) traktat, (3) 

keputusan  pengadilan atau badan-badan arbitrase, (4) karya- karya  

hukum,  dan(5)   keputusan  atau  ketetapan  organ-organ 

lembaga internasional. 

b.  Mochtar Kusumaatmadja (Buku I, 1982: 109-149), pandangannya 

tentang sumber hukum internasional mengikuti ketentuan Pasal 38 (1) 

Statuta Mahkamah Internasional dengan tambahan keputusan- 

keputusan badan-badan  perlengkapan  (organ-organ)  dan 

organisasi internasiona1. 

c.  Rebecca M.M.  Wallace  (1993:9-35),  pandangannya  tentang 

sumber  hukum  internasional  mengikuti  ketentuan  Pasal  38  

(1) Statuta Mahkamah Internasional dengan tambahan 

sumber-sumber lain  hukum   internasional  yang  mungkin,  

seperti:  (1)  peraturan organisasi-organisasi internasional, (2) 

putusan organisasi regional, (3) hasil kerja komisi hukum 

internasional, dan jus cogens. 

Adapun klasifikasi hukum internasional adalah sebagai berikut. 
 

1). Mochtar  Kusumaatmadja  (Buku  I,  1982:108-109) 
 

mengklasifikasikan sumber hukum internasional sebagai berikut. 
 

a.  Sumber hukum primer (utama): (1) Konvensi Internasional, (2) 

Kebiasaan Internasional, dan (3) Prinsip Hukum Umum. 

b.  Sumber hukum subsider (tambahan): (1) Keputusan Pengadilan 

dan (2) Ajaran Ahli Hukum. 
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2). Rebecca M.M. Wallace (1993:9) mengklarifikasikan sumber hukum 

internasional sebagai berikut: 

a.  Sumber formal:  Perjanjian  Internasional,  Kebiasaan 
 

Internasional, dan Prinsip Hukum Umum. 
 

b.  Sumber   material:   Keputusan   Pengadilan   dan   Ajaran   
Ahli 

 
Hukum. 

 
Bentuk  sumber-sumber  hukum  internasional  akan  dijelaskan 

lebih lanjut di bawah ini. 

 
 

a.  PerjanjianInternasional 
 

Perjanjian  internasional  disebut  juga  dengan  istilah  traktat. 

Pengertian perjanjian internasional adalah: 

1.  Suatu  persetujuan  (agreement)  di  mana  dua  atau  lebih  

negara mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan 

timbal balik menurut hukum internasional (Konverisi Wina, 1969). 

2.  Perjanjian  yang  diadakan  antara  anggota  masyarakat  bangsa- 

bangsa  dan bertujuan  untuk mengakibatkan  akibat-akibat hukum 

tertentu(Mochtar Kusumaatmadja, Buku I, 1982:109). 

Perjanjian   internasional   biasanya   dibedakan   antara   

treaty contract dan law making treaties.Perjanjian internasional yang disebut 

treaty contract merupakan perjanjian internasional yang tidak langsung 

membentuk  hukum  dan  hanya  mengikat  para  pihak  yang  

menjadi peserta perjanjian internasional  tersebut.  

 Sedangkan  penjanjian internasional  yang disebut law 

making treaties merupakan penjanjian internasional yang langsung 

membentuk hukum, yaitu berlaku sebagai kaidah bagi

 masyarakat  internasional.  Perjanjian  internasional 

semacam ini dinamakan juga sebagai traktat normatif. 

Suatu  perjanjian  internasional  langsung  membentuk  hukum 

dikarenakan   oleh:   (1)   penjanjian   Internasional   tersebut   

memuat peraturan mengenal hukum internasional secara universal dan/atau 
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penjanjian internasional tersebut menetapkan peraturan yang benar- 

benar bersifat umum. 

Pembedaan antara perjanjian internasional yang bersifat treaty 

contract dan law making treaties oleh Mochtar Kusumaatmadja (Buku I, 

1982:114—115) dinyatakan kurang tepat. 

Pembahasan  dalam  hal  perjanjian  internasional  dapat 

dilengkapi dengan tahap-tahap pembuatan penjanjian internasional, 

penenimaan/keikutsertaan negara-negara   dalam   suatu 

 penjanjian internasional, dan kapan suatu 

perjanjian internasional itu berakhir. 

 
 

b.  KebiasaanInternasional 
 

Suatu kebiasaan internasional dapat diterima sebagai hukum 

internasional apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1.  Unsur material, bahwa kebiasaan internasional itu merupakan pola 

tindak yang berlansung lama, bersifat umum, dan bertalian dengan 

hubungan internasional. 

2.  Unsur  psikologis,  bahwa  kebiasaan  internasional   tersebut 

dirasakan memenuhi  kewajiban  hukum  (opinio  juris  sive 

neceseitatis). 

Dengan demikian tidak semua kebiasaan internasional diterima 

sebagai hukum internasional.Suatu kebiasaan internasional yang tidak 

memenuhi unsur psikologis dinamakan sopan-santun Internasional. 

 
 

c.  Prinsip-prinsip Hukum Umum 
 

Prinsip-prinsip  hukum  umum  diterima  sebagai  salah  satu 

sumber hukum internasional dengan alasan untuk mengisi kekosongan 

dan  untuk menghindari penggerogotan hukum  internasional  sebagai 

akibat tidak  mampu memberi keputusan karena tidak cukup adanya 

hukum. 
 

Dalam praktik internasional belum terdapat kepastian apa yang 

dimaksudkan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  umum.  
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semacam  itu  menguntungkan  karena  tidak  memberi  pembatasan 

tentang  prinsip  hukum  yang  diterapkan.  Namun  demikian  Mochtar 

Kusumaatmadja  (Buku  I,  1982:138)  memberikan  pengertian,  

bahwa asas-asas  hukum  umum  adalah  asas-asas  hukum  yang  

mendasari sistem  hukum  moderen.  Sistemhukum  moderen  tersebut  

adalah sistem hukum positif yang didasarkanatas  asas-asas dan lembaga- 

lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas 

asas-asas dan lembaga hukum Romawi. 

 
 

d.  KeputusanPengadilan 
 

Keputusan  pengadilan  yang  dimaksudkan  adalah  dalam  arti 

luas,  yaitu  meliputi  peradilan  internasional,  peradilan  nasional,  

dan lembaga  arbitrase  (Pasal   38   ayat  

 1.d.  Statuta  Mahkamah Internasional). Keputusan 

 pengadilan  tersebut   tidak  mempunyai kekuatan mengikat 

kecuali bagi para pihak dan mengenai hal yang khusue   itu  (Pasal  59  

Statuta  Mahkamah  Internasional).  Dengan demikian  keputusan  

pengadilan  oleh  masyarakat  internasional  tidak diakui  sebagai   

preseden  yang  mengikat  atau  tidak  menimbulkan kaidah 

hukum.Keputusan  pengadilan berfungsi untuk  membuktikan bahwa

 ada kaidah hukum  internasional   primer  (perjanjian 

internasional,  hukum   kebiasaan,  dan  prinsip  hukum  umum)  yang 

dipakai sebagai pedoman hukum mengenai suatu persoalan. 

 
 

e.  Karya-karya Hukum sebagai Ajaran Sarana Hukum 
 

Karya-karya  hukum  dari  sarjana  hukum  terkemuka  berupa 

hasil   penelitian  dan  tulisan  dari  sarjana  hukum  terkemuka  yang 

berfungsi   untuk   menemukan   apa   yang   menjadi   sumber   

hukum intennasional. Karya-karya hukum itu sendiri tidak menimbulkan 

hukum bagi masyarakatinternasional. 
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f.  Keputusan Organ Organisasi Internasional 
 

Secara  umum   keputusan  suatu   organ den 

 organisasi internasional bersifat  mengikat anggota  dan 

organisasi internasional yang bersangkutan.  Namun  demikian 

 keputusan  organ   suatu organisasi internasional 

 dapat  membentuk  peraturan  hukum internasional. 

 
g.  Komisi Hukum Internasional 

 
Komisi Hukum Internasional dibentuk pada tahun 1946 dengan 

anggota awal 15 anggota, menjadi 21 anggota.pada tahun 1956, dan 

menjadi 25 anggota pada tahun 1961. 

Komisi  Hukum  Internasional  bertugas  memajukan 

perkembangan progresif dan kodifikasi hukum internasional. 

 
 

h.  JusCogens 
 

Jus Cogens merupakan istilah teknis yang diberikari kepada 

norma-norma hukum internasional umum yang merupaken kekuatan 

yang tak dapat  diubah  sebagai  konsukuensi  tidak  adanya 

pengguguran  yang  dapat  dilakukan  kecuali  oleh  norma  lain  

yang seimbang. 

 
 

6.  Subjek Hukum Internasional 
 

Ada  beberapa  pengertian  tentang  Istilah  subjek  hukum 
 

Internasional sebagai berikut : 
 

a.  Mochtar Kusumsatmadja  (Buku  I,  1982:91-92)  memberikan 

batasan, bahwa subjek hukum internasional adalah: (a) pemegang 

(segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional, atau (b) 

pemegang hak dan kewajiban untuk mengadakan penuntutan hak 

yang   diberikan  oleh  hukum  internasional  di  muka  

pengadilan berdasarkan suatu konvensi. 



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-41  
 
 
 
 
 
 

b.  J.G. Starke (Jilid 1, 1989:313) menerangkan, bahwa subjek hukum 

internasional   adalah:   (a)   pemegang   hak-hak   dan   

kewajiban- kewajiban  menurut  hukum  internasional,  (b)  

pemegang  privilese prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka 

suatu pengadilan internasional, dan (c) pemilik kepentingan-kepentingan 

untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional. 

c.  Rebecca 11.11.  Wallace  (1993:62)  menggunakan   istilah 

kepribadian  internasional  (international  personality)  yang  berarti 

bahwa suatu  satuan  merupakan  suatu   subjek  dan 

 hukum internasional dan mampu memiliki hak dan kewajiban 

internasional, dan   juga   memiliki   kapasitas   untuk   

mendapatkan   hak-haknya dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan 

internasional. 

Dalam  pemahaman  teoritik,  subjek  hukum  internasional 

dipahami sebagai berikut : 

a.  Teori  Kiasik  menyatakan,  bahwa  hanya  negara  yang  menjadi 

subjek  hukum internasional, karena hukum internasional terutama 

berkenaan dengan  hak-hak,  kewajiban,  dan  kepentingan- 

kepentingan Negara-negara. 

b.  Teori Monisme yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyatakan 

hanya   individu   yang   menjadi   pemegang   hak   dan   

kewajiban internasional,  karena dalam pemahaman terakhir individulah 

yang menjadi  subjek  sebagai  hukum,  baik  lukisan  nasional  

maupun hukum internasional. 

Atas dasar teori tersebut di atas dalam praktik, subjek hukum 

internasional dirinci sebagai berikut: 

1). J.G. Starke (Jilid 1, 1969:59-61) merinci subjek hukum internasional 

terdiriatas: 

a.  Negara, 
 

b.  OrganisasiInternasional, 
 

c.  Individu: Penjahat Internasional, d.  Hinoritas Nasional, 
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e.  Subdivisi Negara, Daerah Protektorat, dan Teritorium, f.

 Pemberontak 

2). Mochtar   Kusumaatmadja  (Buku  I,  1962:92-105)  

menyebutkan, bahwa subjek hukum internasional terdiri atas: 

a. Negara, 
 

b. Tahta Suci, 
 

c. Palang Merah Internasional, d. Organisasi Internasional, 

e. Individu, 
 

f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (Belligerent) 
 

3). Rebecca  M.M.  Wallace  (1993:63-60)  menyatakan,  

kepribadian internasional terdiri atas: 

a. Negara, 
 

b. Organisasi Internasional, c. Individu, 

d. Kesatuan lain Anomali-anomali: Tahta Suci (The Holly See). 
 
 

7.  Negara  
 
Pengertian  negara  menurut  Pasal  1  Konvensi  
Montevideo, 

 
Jamaika   tahun   1933   tentang   hak  dan   Kewajiban   Negara   

yang ditandatangani Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin 

memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

a.  penduduk yang permanen, b.wilayahtertentu, 

c.  suatupemerintahan, 
 

d.  kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain 
 

Dalam hukum internasional unsur yang terpenting dalam unsur 

yang  ke-4,  sebab  unsur  inilah  yang  membedakan  negara  

dengan kesatuan-kesatuan  politik  yang lain di mana negara mampu 

secara mandiri   untuk  mengurus  urusan  luar  negerinya  sebagai  

anggota masyarakat internasional. 
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Unsur ke-3 adalah untuk menentukan apakah entitas itu legal atau  

tidak, hal  ini berkaitan  dengan pernyataan  kemerdekaan yang 

bersifatunilateral. 

Unsur ke-2 sebenarnya tidak begitu pokok, sebab perubahan 

batas-batas wilayáh suatu negara tidak mempengaruhi terhadap status 

negar  tersebut. Wilayah  suatu negara  tidak perlu merupakan  suatu 

kesatuan geografis, bisa merupakan daenah-daerah yang terpisah. 

Unsur ke-1 tidak berarti dalam negara harus terdiri atas ras, rumpun, 

atau bangsa tertentu, meskipun identitas demikian mungkin 

ada. 
 

Apakah  negara  mikro  masih  merupakan  negara  dalam 

pengertian  di  atas?  Secara  prinsip,  kecilnya  wilayah  dan  

populasi penduduk yang   menyebabkan   keterbatasan

 dalam  menjalankan hubungan luar   negeri 

 bukanlah  suatu  halangan  bagi  status kenegaraan. 

Formulasi hak dan kewajiban negara telah dicoba dirumuskan oleh  

beberapa lembaga seperti Institut Hukum Internasional Amerika tabun  

1916,   Konvensi   Montevideo   tahun  1933,  dan  Rancangan 

Deklarasi  tentangHak  dan  Kewajiban  Negara-negara  oleh  Komisi 

Hukum Internasional PBB  tahun 1949. Hak-hak  dasar negara  yang 

sering ditekankan adalah: 

1). hak kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara, 
 

2). hak yurisdiksi teritorial, dan 
 

3). hak untuk membela diri atau menyelamatkan diri. 
 

Sedangkan  kewajiban  dasar  negara-negara  yang  paling 

ditekankan adalah: 

a.  tidak menggunakan perang sebagai alat, 
 

b.  melaksanakan  kewajiban  apa  yang  digariskan  dalam  

perjanjian, dan 

c.  tidak campur tangan dalam urusan negara lain. 
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Konsep  hidup  berdampingan  secara  damai  merupakan 

perkembangan dalam hukum internasional untuk mewujudkan hak dan 

kewajiban  negara-negara  dalam  masyarakat  internasional.  

Konsep hidup berdampingan  aecara  damai  dikembangkan 

 melalui kesepakatan-kesepakatan  internasional.  Contoh  

konsep  ini  adalah perjanjian antara India dan EEC tentang masalah 

Tibet pada tenggal 

29 April 1954, serta prinsip Dasa Sila Bandung yang dihasilkan dalam 
 

Konferensi Asia-Afrika bulan April 1955. 
 

Bentuk  negara  atau  kesatuan  bukan  negara  dibedakan 

sebagai berikut : 

a.  Konfederasi, b.Federasi, 

c.  Vassal, 
 

d.  Kondominium, e.Protektorat, 

f.  Anggota Persemakmuran, g.  Wilayah Perwalian. 

 
8.  Pengakuan Negara 

 
Pengakuan negara bertujuan untuk memulai hubungan formal 

antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui. 

Persoalan pengakuan negara belum merupakan prinsip yang 

jelas dalam hukum internasional. Hal tersebut disebabkan oleh: 

a.  dalam praktik, masalah pengakuan negara lebih hanyak sebagai 

maealah kebijaksanaan (politik negara) daripada sebagai masalah 

hukum; 

b.  ada beberapa kategori. dalam memberikan pengakuan negara. 
 

Ada dua teori yang berkenaan dengan sifat, fungsi, dan akibat 

pengakuan negara, yaitu: 

a.  Teori Konstitutif yang menyatakan, bahwa hanya pengakuan yang 

dapat  menciptakan status kenegaraan. Teori ini didukung adanya 
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fakta,  bahwa  pengadilan  suatu  negara  akan  memberikan  

status kenegaraan apabila  suatu  negara  telah  melalui 

 prosedur pengakuan negara. 

b.  Teori Dekiaratoar/Teori Evidensier yang menyatakan, bahwa status 

kenegaraan telah ada sebelum adanya pengakuan dan negara lain. 

Dengan kata  lain adanya  negara  terlepas  dan  persoalan 

pengakuan  negara.  Teori  ini  didukung  oleh;  (1)  apabila  timbul 

pertanyaan tentang  tanggal  berdirinya suatu  negara 

 dalam kebiasaan  bukan  sejak  negara  tersebut  diakui  

melainkan  sejak negara   itu  menyatakan  kemerdekaannya,  dan  

(2)  pengakuan negara  dalam  kebiasaan  berlaku  retroaktif  

(berlaku  surut),  yaitu sejak negara tersebutmerdeka. 

Kategori pengakuan negara tersebut dapat berupa pengakuan di 

bawah ini. 

 
a.  Pengakuan secara Eksplisit atau Implisit 

 
Pengakuan  negara  secara  ekeplisit  merupakan  bentuk 

pengakuan secara de jure yang memungkinkan terjadinya hubungan formal  

dan  memiliki  konsekuensi  hukum  internasional  yang  tegas antara 

negara yang mengakui dan negara yang diakui. Dalam praktik hanya  

adatiga  peristiwa  yang  memperlihatkan  adanya  pengakuan secara 

de jure yaitu: 

1.  Penandatanganan penjanjian bilateral oleh negara yang mengakui 

dengan negara yang akandiakui. 

2.  Pemrakarsaan  reuni  hubungan  diplomatik  antara  negara  yang 

mengakui dan negara yang akan diakui. 

3.  Penyerahan  sebuah  execuatur  konsuler  oleh 

 negara  yang mengakui kepada konsul sebuah negara 

yang akandiakui. 

Pengakuan  implisit  merupakan  bentuk  pengakuan  de  facto, 

yaitu membiarkan adanya pendapat yang menyimpulkan bahwa suatu 
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negara telah mengakui negara lain. Peristiwa  yang dapat menunjuk 

adanya pengakuan implisit ini adalah: 

1.  Partisipasi  bersama  dalam  sebuah  perjanjian  internasional  

yang bersifat multilateral. 

2.  Partisipasi bersama dalam sebuah konferensi internasional. 
 

3.  Pemrakarsaan  perundingan  antara  negara  yang  mengakui  

dan negara yang diakui. 

 
b.  PengakuanBersyarat 

 
Pengakuan bersyarat merupakan  bentuk pengakuan  dimana 

suatu negara yang mengakui memberikan pengakuan kepada negara 

yang  diakui   dengan  mengajukan  persyaratan-persyaratan  

tertentu (adanya pembebanan  tertentu kepada negara yang diakui). 

Misalnya pengakuan yang diberikanoleh Amerika Serikat kepada Bolivia 

tahun 

1937  dengan  syarat  adanya  jaminan  menghormati  harta  

kekayaan perseorangan dan pemerintah Bolivia. 

 
 

c.  PengakuanKolektif 
 

Pengakuan  kolektif  merupakan  pengakuan  terhadap  

suatu negara  yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa 

negar, biasanya pengakuan negara melalui organisasi internasional. 

Misalnya suatu negara diterima menjadi anggota PBB. 

 
d.  Pengakuan Kepala Negara/Kepala Pemerintah Baru 

 
Pengakuan  ini  terlepas  dari  persoalan  pengakuan  

negara, sebab pengakuan  kepala  negara/kepala 

 pemerintah  baru  tidak memiliki  akibat  terhadap  

kedudukan  negara  antara  negara  yang mengakui dan negara yang 

diakui. Permaslahan baru muncul apabila pergantian  kepala  

negara/kepala  pemerintahan  baru  dalam  suatu negara bersifat 

inkonstitusional. 
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e.  Pengakuande jute dan de facto 
 

Pengakuan de jute bersifat eksplisit dan pengakuan de facto 

bensifatimplisit. 

 
 

9.  Yurisdiksi 
 

Yurisdiksi merupakan praktik hukum yang dilakeanakan oleh 

tiap-tiap  negara.  Dalam  hal  yurisdiksi  teritorial,  hukum  

internasional memberikan  kepada  semua  negara  wewenang  untuk  

menjalankan yurisdiksi atas orang, benda, perbuatan, dan hal-hal yang 

terjadi dalam wilayah  negaranya.  Wilayah  lain  yang  termaeu]c  

dalam  yurisdiksi teritorial  yaitu   laut  teritorial,  kapal-kapal.  yang  

memakai  bendera kebangsaan suatu negara, dan pelabuhan-pelabuhan. 

Praktik yurisdiksi teritorial dapat diperluas dengan dua teknik yaitu  

(1)  menggunakan asas teritorial subjektif dan (2) menggunakan asas 

teritorialobyektif. 

Implikasi  dan  kedaulatan  teritorial  berkaitan  dengan  batas 

wilayah negara dan pengakuan negara lain. Adapun caramemperoleh 

kedaulatan teritorial dapat melalui: 

a. Pendudukan (Occupation), b.  Aneksasi (Annexation), 

c. Akresi (Accretion), d.  Sesi (Cession), 

e. Preskripsi (Prescription). 
 

Dalam  praktik,  pelaksanaan  yurisdiksi  teritorial  terdapat 

pembatasan-pembatasan. Pembatasan tersebut diberikan kepada: (1) 

negara asing serta kepala negara asing, (2) wakil diplomatik, (3) kapal umuin  

negara  asing,  (4)  angkatan  perang  negara  asing,  dan  (5) 

lembaga lnternasional. 

Persoalan  yurisdiksi  secara  umum  dilaksanakan  atau 

dasar/asas sebagai berikut: 

1). Asas Teritonial, 
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2). Asas Kebangsaan, 
 

3). Asas Perlindungan, 
 

4). Asas Universal, 
 

5). Asas Kepribadian Pasif. 
 
 
 

C. Latihan 
 

1.  Bagaimana  praktik  hubungan  antara  hukum  internasional  

dan hukum  nasional di Inggris, Amerika Serikat, Negara-negara 

Eropa Kontinental,danIndonesia? 

2.  Apakah perjanjian internasional yang bersifat treaty contract dapat 

menjadi law making treaties? 

3.  Apa alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  Mochtar 

Kusumaatmadja   tentang   pembedaan   treaty   contract   dan   

law making treaties kurang tepat! 

4.  Bagaimana kedudukan masing-masing subjek hukum Internasional 

dalam masyarakat internasional? 

5.  Jelaskan perbedaan pengertian negara dan bukan negara di bawah 

ini! 

a.  Konfederasi, b.Federasi, 

c.  Vassal, 
 

d.  Kondominium, e.Protektorat, 

f.  Anggota Persemakmuran, g.  Wilayah Perwalian. 

 
 

D. Lembar Kegiatan 
 

Kembangkan   materi pembelajaran  tentang  hukum 

internasional yang   didasarkan  pada  standar  

 kompetensi  dan kompetensi dasar  mata 

 pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan SMA/SMK  

dengan  menggunakan  bahan  dari  surat  kabar!  Sajikan 
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dalam  bentuk  guntingan  berita  atau  gambar  dan  disertai  

beberapa pertanyaan yang menghubungkan berita atau gambar tersebut 

dengan kompetensi dasar. 



 

 
 
 

BAB VI ORGANISASI INTERNASIONAL 
 
 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Standar Kompetensi: 
 

Memahami dinamika hubungan dan organisasi internasional sesuai 

dengan kaidah-kaidah masyarakat internasional. 

2.  Indikator 
 

• Menjelaskan konsep organisasi internasional. 
 

• Menguraikan  peranan  organisasi  internasional  sesuai  

dengan kaidah masyarakat internasional. 

• Membuat  bahan  ajar SMA/MA/SMK/MAK  untuk 

mengembangkan materi organisasi internasional. 

 
 

B. Uraian Materi 
 

1.  Batasan Organisasi Internasional 
 

Ada beberapa tokoh yang yang dapat dianut untuk memahami 

batasan organisasi internasional seperti Bowett, Starke, Leonard, dan 

Boer   Mauna.  Pandangan  yang  dikemukakan  Bowett  

menyatakan bahwa   organisasi  internasional  adalah  organisasi  

permanen  yang didirikan atas dasar  perjanjian 

 internasional, yang  kebanyakan merupakan perjanjian 

  multilateral  dan  dengan  tujuan  tertentu. 

Pandangan dari tokoh lain bersifat melengkapi apa yang dikemukakan 

oleh Bowetttersebut. 

Munculnya organisasi internasional secara umum dipengaruhi 

oleh dua hal, yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi 

dan   semakin   luasnya   hubungan   internasional.   Oleh   

karena   itu, organisasi  internasional yang pertama-tama muncul  

bergerak dalam bidang teknologi dan komunikasi. 
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2.  Klasifikasi Organisasi Internasional 
 

Ada duan kesukaran dalam membuat klasifikasi organisasi 

internasional,  yaitu  adanya  wewenang  yang  sangat  luas  dari  

suatu organisasi   internasional   dan   adanya   fungsi   yang   

rangkap   antar organisasi internasional yang ada. 

Klasifikasi  organisasi  internasional  dapat  dilihat  dari  fungsi, 

ruang lingkup,  kompetensi,  atau  tingkat  integrasi  dalam  suatu 

organisasi   internasional.   Klasifikasi   organisasi   internasional   

yang lengkap   dikemukakan  oleh  Scharzenberger  (dalam  Syahmin  

A.K., 

1985 : 11-12) sebagai berikut : 
 
 
 

CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS 
 

Ad Hoc 
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3.  Struktur Organisasi Internasional 
 

Struktur organisasi internasional merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan  dari  komposisi  suatu  organisasi  internasional  

secara keseluruhan.  Unsur-unsur  yang  lain  dalam  organisasi  

internasional seperti   ketentuan  keanggotaan,  aturan  mengenai  

hak  suara,  dan aturanmengenai  anggaran belanja. Struktur  

organisasi internasional itu sendiri terdiri atas : 

a.  Organ Utama, yang terdiri atas (a) Assembly atau Congress, (b) 

Council, dan (c) Secretary. 

b.  Organ Bawahan atau Organ Kedaerahan. 
 
 
 

4.  Pembubaran Organisasi Internasional 
 

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk berakhirnya suatu 

organisasi internasional antara lain: 

a.  Organisasi internasional tersebut didirikan untuk jangka waktu yang 

terbatas 

b.  Organisasi internasional tersebut didirikan dalam sifat peralihan 
 

c.  Organisasi  internasional  tersebut  dinyatakan  berakhir  oleh  

para anggotanya, baik secara eksplisit atau implisit. 
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 IFC 
UNRWA    IMF 
UNCTAD    ICAO 
UNICEF    UPU 
UNHACR    ITU 
UN /FAO-WPF Komisi-komisi Komisi-komisi Komisi-komisi WMO 
UNITAR Fungsional Regional Persidangan, IMCO 
UNDP   Tetapdan WIPO 
UNIDO  ESCAP Ad Hoc  
UNEP  ECWA   
UNU  ECE   
UNSF  ECLA   
WFC  ECA   

 

 
 
 
 
 
 

5.  Perserikatan Bangsa 

Salah  satu  usaha  untuk  memahami  PBB  dapat  dilakukan 

dengan pemahaman melalui skema berikut ini: 
 
 

Komite-komite 
Utama 

Komisi Perlucutan Pasukan Pemelihara 
Komite-komite Tetap 
& 

Senjata Perdamaian PBB 
Prosedural,Badan-ba
dan 

Komisi Staf Militer UNTSO 
Subsider  UNMOG

IP   UNOGIL 
  UNYOM 

DEWAN DEWAN DOMRE
P PERWALIA

N 
KEAMANA
N 

UNEF I 
  UNFC 
  UNFICY

P  MAJELIS UNEF II 
 UMUM UNDOF 
  UNIFIL 

MAHKAMA
H 

  
INTERNASIONAL SEKRETARIAT 

 
IAEA DEWAN 

EKONOMI GATT 
DAN SOSIAL ILO 

FAO UNESCO 
WHO 

Badan IDA Khusus PBB
 IBRD 
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6.  Organisasi Internasional Regional 
 

Organisasi  internasional  regional  sebenarnya  adalah  

subjek hukum   internasional  yang  terdiri  atas  beberapa  negara  

anggota, terbatas  pada  region  tertentu,  dan  bergabung  dalm  

sutau  wadah kerjasama dengan  maksud mencapai tujuan tertentu. 

Latar belakang munculnya organisasi internasional 

 regional  adalah  kepentingan negara  yang   

berdaulat  tidak  cukup  diselesaikan  oleh  organisasi internasional 

yang  bersifat  global dan adanya beberapa persamaan diantara 

anggota-anggota organisasi internasional regional. Organisasi 

internasional berbeda dengan organisasi internasional khusus, karena 

organisasi internasional khusus tidak dibatasi wilayahnya yang dibatasi 

adalah objeknya. 

Peserta diharapkan menganalisis contoh-contoh organisasi 

internasional   regional   dipandang   dari   lazimnya   komposisi   

suatu organisasi internasional. Contoh organisasi internasional regional 

yang dibahas khususnya MEE, ASEAN, Liga Arab, OAU, dan OAS 

 
 

7.  Kawasan Timur Tengah 
 

a.  BidangPolitik 
 

Sepanjang sejarahnya, kawasan Timur Tengah hampir selalu 

diwarnai  dengan  konflik-konflik  politik  yang  sangat  beragam  

dan bersifat  primordial.  Ini  dapat  kita  lihat  dari  beberapa  

masalah  yang muncul, seperti berikut : 

1). Masalah Israel-Palestina. 
 

2). Hubungan   antara   negara   Arab   yang   radikal   melawan   

yang konservatif. 

3). Yang kaya melawan yang miskin. 
 

4). Yang Sunni melawan yang Syiah. 
 

5). Masalah Arab dan Non-Arab, dan lain-lain. 
 

Dalam  hal  ini,  faktor-faktor  dari  luar  (eksternal)  juga  

ikut menambah kompleksnya situasi. Contoh : 
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1). Penempatan pasukan Amerika di Kuwait maupun di Arab Saudi. 
 

2). Diskriminasi  dan  pertentangan  Barat  terhadap  Libya,  Iran,  dan 
 

Aljazair yang dituduh sebagai dalang terorisme internasional. 
 

3). Masalah minyak dan penguasaannya. 
 

4). Perbatasan negara, dan 
 

5). Masalah alih senjata canggih (rudal dan nuklir). 
 

Dengan berakhirnya Perang Teluk tahun 1991, baru sebagian kecil  

masalah  yang  terselesaikan,  yaitu  mengembalikan  kadaulatan 

Kuwait dari  agresi Irak. Namun, masalah lain muncul, yaitu campur tangan 

Barat terhadap penentuan Rejim (penguasa) di irak, intervensi terhadap  

wilayah  kedaulatan  Irak  dengan  membantu  suku  bangsa Kurdi,  

dan   pemelukSyiah   yang   kontra   terhadap   kepemimpinan 

Saddam Hussein. 

 
 

b.  BidangEkonomi 
 

Kawasan  Timur Tengah merupakan  kawasan strategis  yang 

mempertemukan Eropa, Asia, dan Afrika. Sudah sejak lama kawasan ini 

mengalami banyak kemajuan dibidang lalu lintas udara maupun lalu lintas air  

yang  melewati  Selat  Basporus,  Selat  Dardanella, Terusan Suez, dan 

Selat Babel Mandeb. Dari selat-selat inilah sebagian negara 

–negara Timur Tengah banyak memperoleh devisa. 
 

Negara-negara  Timur  Tengah  banyak  menghasilkan  sumber 

minyak bumi, tambang, dan sebagian kecil pertanian. Cadang minyak 

buminya dua pertiga dari minyak dunia. Untuk itu mereka membentuk 

organisasi  negara-negara  pengekspor  minyak  (OPEC)  pada  tahun 

1960. 
 

Pada prinsipnya OPEC lebih mengutamakan aspek ekonomi, yaitu

 untuk  mempertahankan  harga  minyak. Namun,  dalam 

perkembangan selanjutnya minyak juga dapat dijadikan senjata politik, 

seperti  yang pernah dilakukan OPEC terhadap negara-negara Barat 

yangmembantu   Israel   atau   Afrika   Selatan,   yaitu   dengan   

jalan 
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mengurangi jumlah ekspor minyak ke negara-negara Barat tersebut. 

Masalah  minyak  ini pula  yang sempat memicu  Perang  Teluk, yaitu 

dengan terjadinya invasi Irak ke Kuwait. 

Memamng ada perbedaantajam di antara negara-negara Timur 

Tengah,  khususnya  dibidang  perekonomian.  Disatu  sisi,   

negara- negara penghasil  minyak  hidup  penuh  dengan 

 kemakmuran, sedangkan di negara-negara yang bukan 

penghasil minyak, hidupnya penuh  dengan  keprihatinan.  Sampai  

sekarang,  bisa  kita  saksikan bahwa masih ada sebagian 

negara-negara di Kawasan Afrika, seperti Somalia, Ethiopia.Ruwanda, 

dan Uganda, yang hidup dari bantuan masyarakat internasional.  

Sementara  negara-negara  seperti  Kuwait, arab Saudi, Qatar, 

Bahrain dan  Uni Emirat Arab yang kaya minyak lebih akrab dengan 

dunia Barat. 

 
 

c.  Bidang Sosial Budaya 
 

Perbatasan  Timur  Tengah  mencakup  wilayah  Afrika  

Utara, Afrika  Timur Laut, Jazirah Arab, Semenanjung Levant dan ke 

Timur sampai  Iran.Penyebaran  penduduk  di  Timur  Tengah  tidak  

merata. Yang paling banyak  penghuninya adalah dunia Arab 

(mencakup  21 negara). 

Orang-orang di dunia Arab dilahirkan dari akar budaya yang sama  

serta ras yang tidak jauh berbeda. Mereka mempunyai bahasa 

komunikasi  yang  sama,  yaitu  bahasa  Arab.  Namun,  bangsa  

Turki, Siprus  dan  Israel  telah  banyak  berasimilasi  dengan  

budaya  Barat sehingga di antara mereka banyak yang sudah 

mempunyai pola hidup dan cara berpikir seperti ala Barat. 

Isu agama dan sentimen budaya maupun cara pandang dan gaya

 hidup  di  antara  dunia  arab  dan  masyarakatnya  yang 

bertemperamental tinggi, mudah tersinggung, kurang mau kompromi dan  

suka  bertindak radikal (revolusioner) dapat menimbulkan konflik seperti 

berikut : 
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1.  Mudahnya terjadi perang terbuka hanya karena beda perbatasan dan 

kepentingan (Irak-Iran) atau perbedaan kuota produksi minyak (Irak, 

Kuwait,dan Arab Saudi). 

2.  Sulitnya  mencari  penyelesaian  perbedaan  agama  dalam 

pemerintahan (Libanon). 

3.  Fanatisme budaya Arab terhadap dunia Non-Arab atau pengaruh 

Baratsehingga  terjadi  pemberontakan  dan  teror  (Mesir,  Iran, 

Aljazair, danLibya). 

4.  Sering  mengesampingkan  forum-forum  dialog  bilateral,  regional 

maupun  global (krisis Perang Teluk, embargo ke Libya dan Iran, serta 

Irak oleh Dunia Barat. 

5.  Penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih lemah,

 seperti :  terdapatnya   ‖superioritas‖  keluarga 

kerajaan/penguasa dan   lemahnya  kedudukan  wanita 

 dalam tahanan politik. 

Oleh  karena  rumitnya  masalah-masalah  di  kawasan  Timur 

Tengah, sampai sekarang sulit menciptakan kerukunan, persatuan dan 

kesatuan di kalangan Dunia Arab itu sendiri. 

Para  pengamat  politik  menyatakan  bahwa  kehadiran  dan 

campur  tangan  faktor  eksternal  dari  bangsa  Non-Arab  juga  

dapat memanaskan masalah regional di Timur Tengah. Salah satu contoh 

adalah  campur  tangan  bangsa  asing  di  Aljazair,  yakni  

pembatalan partai yang memenangkan pemilu (FIS) oleh militer. 

 
 

8.  Kawasan Eropa 
 

a.  BidangPolitik 
 

Dengan berakhirnya Perang Dingin, Eropa menjaditidak stabil di   

bidang  politik,  terutama  dinegara-negara  yang  dulunya  pernah 

menadisatelit Blok Timur, sepertiRumania,Polandia, 

Hongaria,JermanTimur, 

danSlovakia.Keguncangantersebutberkaitandengan penerapansistem

 politikpemerintahanoleh sekelompok  radikal  yang  
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menghendaki  demokrasi  formal  ala  Barat (Liberal). Namun, disisi 

lain,  rejim  yang  berkuasa  ingin  tetap mempertahankan 

pemerintahan  konservatif ala  Timur yang  sosialis- komunis   

(demokrasi  material).   Beberapa   kepentingan-kepentingan politik 

inilahyang  sempat memicu terjadinya ketegangan di kawasanEropa. 

 
Masalah politik yang sampai sekarang  masih menjadi bahan 

pemikiran  dan  perlu  dicari  penyelesaiannya  melalui  forum  bilateral 

maupun regional, antara lain sebagai berikut: 

1). Pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara bagian sehingga 

menimbulkan perang saudara. 

2). Yunani   dan   Turki   terlibat   konflik   perebutan  danpenguasaan 

kepulauan Siprus. 

3). Adanya keinginan negara-negara bekas Blok Timur yang tergabung 

dalam NATO untuk bangkit dan membentuk kekuatan sendiri. 

 
 

b.  Bidangekonomi 
 

Pasca Perang Dingin tidak saja menambah rumitnya masalah politik  

dan keamanan di Eropa, tetapi juga masalah ekonomi, karena Eropa (Barat)  

yang menerima kedatangan negara-negara bekas Blok Timur dan kawasan  

Balkan, mempunyai sistem dan struktur ekonomi yang  berbeda.  Eropa  

Barat  mempunyai  tingkat  kehidupan  ekonomi yang lebih mapan 

dengan mitranya  Amerika, Kanada,  dan Jepang, sehingga mau tidak mau 

mereka harus  menerimanya dengan tangan terbuka. Keruntuhan Blok 

Timur juga tidak lepas rekayasa Eropa Barat dan sekutu-sekutunya. 

Kehadiran bekas Blok Timur di Eropa memerlukan perhatian serius  

dalam  perkembangan  bersama  masyarakat  eropa  (European 

Community).   Perubahan   situasi   yang   demikian   itu   

menimbulkan masalah  dan   perdebatan   di  antara   negara-negara   

Eropa  Barat. Pertama,  apakahharus   mendahulukan  pendalaman  di  

antara  12negara  anggota  sekarang  dengan  kerja  sama  di  

bidang  finansial- moneter,   politik   maupun   keamanan   

(pandangan   Brussel   yang didukung Prancis dan Italia). Kedua, apakah 

mendahulukan perluasan, dalam  arti  menerima  pula  anggota-anggota  

baru  secara  bertahap dengan   menunda  pelaksanaan  kerja  sama  
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finansial-moneter  dan politik keamanan (pandangan Inggris). 

Dari kedua pandangan tersebut, ternyata diambil jalan tengah untuk   

tetap  memperkuat  basis  ekonomi  di  kawasan  Eropa  yang 

sekaligus menerima dan memperluas anggota-anggota baru. Masalah 

laindatang   terutama   dalam   bidang   ekonomi.   Beberapa   usaha 

pembenahan  dalam  bidang  ekonomi  yang  harus  dilakukan  adalah 

sebagai berikut : 

1). Pemberian subsidi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara- negara 

bekas Blok Timur dan Balkan dalam beberapa dekade. 

2). Penyesuaian standarisasi produk agar mampu bersaing dan setaraf 

dengan produksi-produksi Barat (Eropa). 

3). Pembenahan terhadap sistem ekonomi. 
 

4). Perbaikan atau penggantian mesin dan metode produksi. 
 

5). Pembebasan  campur  tangan  manajemen  ekonomi  dari  birokrasi 

yang kaku demi kepentingan politik negara. 

 
 

c.  Bidang Sosial Budaya 
 

Penduduk  Eropa  termasuk  dalam  kelompok  suku  bangsa 

Eropaid   yang   berkulit   putih.   Penduduknya   termasuk   padat   

dan mempunyai lebih 60 bahasa dengan bahasa utama adalah German, 

Roman, dan Slavia. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen, Islam, 

dan  Yahudi (minoritas). Hampir sebagian besar negara Eropa (Barat)  

telahlama  maj,  baik  dibidang  ilmu  pengetahuan  maupun teknologi 

dan kebudayaan. 

Ideologi Liberal yang telah mengakar dalam sistem ekonomi maupun  

politik   telah  menjadi  prinsip  dan  gaya   hidup  di  

dalammasyarakatnya,  akan  tetapi,  sebaliknya  untuk  negara-negara  

bekas Blok Timur (Eropa Timur, Eropa Tengah dan Balkan)  dengan 

ideologi sosialis   komunis,  keadaan  itu  mengakibatkan  bersatunya  

kembali negara-negara  seluruh  Eropa, antara  lain, membawa  

permasalahan berikut : 

1). Kasus  Republik  Cekoslovakia.  Negara  ini  terdiri  atas  dua  

etnis besar:  Ceko  dan  Slovak.  Selama  ini,  kelompok  Slovak  

yang mayoritas  Katolik  menganggap etnik Ceko lebih menguasai 

politik dan ekonomi. 
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2). Masalah etnik minoritas Hongaria di Rumania yang sering tertindas 

dan  harus  mengikuti  kultur  Rumania.  Keadaan  ini  masih  

terus berlangsung  sehingga hubungan antara negara Rumania 

dengan Hongaria kurang harmonis (tegang). 

3).  Reunifikasi Jerman (Barat dan Timur) yang menimbulkan masalah 

tenaga   dan  pengangguran  yang  semakin  meningkat.  

Bahkan belakangan ini  muncul sekelompok pemuda yang fanatik 

dengan‖Neo-Nazi‖. 

 
4). Pembersihan  etnik  (etnich  cleansing)  di  kawasan  Balkan  
oleh 

 
Serbia, baik terhadap Kroasia maupun muslimBosnia. 

 
5). Konflik Irlandia Utara dengan Inggris yang tidak kunjung selesai 

 
 
 

9.  Kawasan Asia-Pasifik 
 

a.  BidangPolitik 
 

Di kawasan Asia Pasifik, masalah politik regional relatif stabil 

karena adanya dorongan kuat untuk maju terus secara bersama-sama. 

Berakhirnya   Perang   Dingin,   secara   umum,   kurang   

berpengaruh langsung terhadap  kawasan ini, sebab masalah-masalah 

politik yang timbul lebih sering diselesaikan secara bersama-sama. 

Beberapa contoh yangdapat dikemukakan mengenai masalah 

politik regional di Kawasan Asia Pasifik sebagai berikut : 

1). Normalisasi  hubungan  diplomatik  antara  Republik  Indonesia dengan 

Republik Rakyat Cina (RRC). 

2). Dialog  bilateral  yang  terus-menerus  antara  Jepang  dan  Rusia 

tentang status Kepulauan Kuriil yang dikuasai Rusia. 

3). Upaya  reunifikasi  antara  Korea  Utara  dan  Korea  Selatan  

yang berjalan tersendat-sendat. 

4). Masalah RRC dengan Taiwan yang terus menunjukkan hubungan politik 

yang semakin memanas. 

5). Masalah  Timor  Timur  yang  sedikit  mengganggu  hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan Australia. 

Ada juga contoh lain yang sampai sekarang masih terjadi isu regional 

meskipun skalanya kecil, tetapi bila dibiarkan berdampak luas. Misalnya, 

masalah ‖Kashmir‖ yang menjadi perseteruan lama antara India  dan  
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Pakistan. Demikian juga masalah kepulauan ‖Spraty‘s dan paracel‘yang  

masih menjadi rebutan antara negara Filipina, Thailand, Vietnam, 

danMalaysia. 

Hingga sekarang ini, masalah politik regional di kawasan Asia Pasifik  

terus  diupayakan  penyelesainnya,  terutama  oleh  kekuatan- kekuatan  

regional  sendiri  (ASEAN,  ANZUS,  maupun  SEATO)  yang didukung 

baikoleh negara-negara besar melalui PBB dan non-PBB. Untuk  lebih   

mengefektifkan  upaya  penyelesaian  di  kawasan  ini, dibentuklah, 

antara  lain  Post  Ministerial  Conference  (ASEAN-PMC). Lembaga itu

 mencakup 12  negara  Asia  Pasifik  yang  khusus 

membicarakan   masalah-masalah  politik  dan  keamanan.  Di  dalam 

ASEAN-PMC,  dibentuk  pula  ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  yang 

beranggotakan  enam  negara   ASEAN  dengan  mitra  dialog  :  AS, 

Jepang,  Masyarakat  Eropa,  Australia,  Selandia  Baru,  Kanada,  

dan Korea Selatan, ditambah dengan mitra dialog  yakni Rusia dan RRC 

(Consultative Partner) 

b.  BidangEkonomi 
 

Stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang 

relatif  baik, memberikan banyak peluang kepada setiap negara untuk 

terus mengupayakan perbaikan ekonomi. 

Kawasan Asia Pasifik dewasa ini mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan  ekonomi  yang  cukup  pesat.  Tentu  saja,  ini  

terjadi karena  adanya dukungan kuat dari pemerintah  dan kemauan 

keras dari para pelaku ekonominya. Di samping itu, juga karena adanya 

iklim investasi dan jaminan keamanan yang kondusif (menunjang) 

sehingga sangat menarik bagi investor mancanegara untuk membuka 

usahanya di Asia  Pasifik. Munculnya raksasa  ekonomi Jepang 

(Khususnya  di Asia-Pasifik)  yang  diikuti  oleh  Korea  Selatan  

dan  Taiwan  dengan investasi di berbagai negara, ikut mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi yang  baik.  Dedmikian  juga  para  investor,  

baik  dari  Eropa  maupun Amerika,  ikut  mengambil  andil  dalam  

proses  pemantapan  ekonomi yang lebih baik. 

Semenjak  diratifikasinya  perjanjian  umum  tentang 

perdagangan dan tarif (GATT; General Agreement on Trade and Tarif) 
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dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO : Word Trade 

Organization),  arus  liberalisasi  ekonomi  dunia  tidak  bisa  

dihindari. Untuk   mengantisipasinya,  di  kawasan  Asia  Pasifik  

telah  dibentuk APEC  (Asia  Pasific  Economic  Community)  yang  

akan  diberlakukan pada  tahun  2020.  demikian  juga  khusus  di  

Asia  Tenggara,  telah dibentuk AFTA (ASEAN  Free Trade 

Association) yang akan berlaku mulai tahun 2003. 

Di balik peristiwa berakhirnya Perang Dingin, berlakunya pasar 

bebas  ASEAN  (AFTA),  dan  liberalisasi  ekonomi  di  kawasan  

Asia Pasifik, ada  sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian, 

yaitu seperti berikut : 

1). Kecenderungan diskriminasi bagi para investor Asia dan Australia, 

termasuk para pekerjanya yang ditempatkan pada warga kelas dua. 

2). Krisis  politik  intern  pemerintahan  Jepang  dan  berbagai  

bencana alam  yang terjadi serta sengketa kepulauan, baik  dengan 

Rusia maupun Korea Selatan. 

3). Adanya  sejumlah  negara-negara  di  kawasan  Asia  Selatan  

yang tergabung dalam SAARC (South Asian Association for Regional 

Cooperation), seperti India, Pakistan,  Bhutan, Bangladesh, Nepal dan 

Sri  Langka, yang belum optimal dalam memanfaatkan forum- forum 

bilateral, regional, maupun internasional (APEC) 

4). Sejauh ini, masih ada di antara negara-negara berkembang seperti 

Indonesia,  India,  vietnam,  Filipina,  Thailand,  dan  lain-lain  yang 

secara politik belum siap untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi. 

5). Pengalihan dana dari sektor ekonomi ke sektor politik dan militer yang 

kurang realistis akibat konflik yang berkepanjangan. Misalnya masalah  

Korea  Utara  dan  Korea  Selatan  (produksi  nuklir  dan 

perbatasan). 

6). Masih banyak sumber daya manusia yang belum terampil dalam 

penguasan Iptek. 

 
 

c.  Bidang Sosial Budaya 
 

Kawasan   Asia-Pasific   berada   di   tengah-tengah   

Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Di era Perang Dunia II, Kawasan 
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Asia- Pasifik  menjadi ajang perebutan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, 

dan Jepang.Kawasan ini dalam waktu yang hampir bersamaan pernah juga 

dijajah oleh Barat (kecuali Thailand), yang sampai sekarang sisa- sisanya 

dapat kita jumpai di hampir setiap negara (Khususnya Asia). 

Negara-negara Asia Tenggara mempunyai banyak kesamaan 

politik,  sosial, maupun ekonomi. Hanya saja, pada saat era Perang Dingin  

berlangsung,  terdapat  sejumlah  negara  Asia  yang  menjadi korban  

ideologi,  seperti Indo-China, Vietnam,dan Kamboja. Demikian juga 

kawasan Pasifik yang lebih didominasi oleh kekuatan Barat (Fiji, Kaledonia 

Baru, Australia dan Selandia Baru). 

Dalam  era  Pearang  Dingin,  sisa-sisa  aliran  sosial  

maupun ideologi,  seperti:  liberalisme,  sosialisme,  dan  

komunisme,  ternyata cukup   menimbulkan   masalah   tersendiri   

di   kawasan   Asia-Pasifik. Masalah-masalah tersebut antara lain : 

1). Keberadaan  suku  bangsa  Maori  (penduduk  asli)  yang 

kehidupannya  semakin  terdesak  dan  terdiskriminasi,  terutama  

di Australia dan Selandia Baru. 

2). Masalah pengungsi Vietnam yang tidak lagi bermotif politik. 
 

3). Kawasan  Asia,  khususnya  negara-negara 

 berkembang   oleh masyarakat

 internasional  dianggap  masih  buruk  dalam 

pelaksanaan Hak AsasiManusia, masalah tenaga kerja (buruh), dan 

lingkungan hidup (pemanfaatan hutan) yang belum sesuai dengan 

ketentuan PBB. 

4). Masih  adanya diskriminasi dan indimidasi,  baik  terhadap agama 

maupun  suku berbeda sehingga menimbulkan konflik intern yang 

berkepanjangan. 

5). Pengolahan  pariwisata  yang  masih  menonjolkan  seks  dan 

kehidupan  bebas  sehingga  berakibat  buruk  terhadap  tata  

sosial dan nilai-nilai budaya ketimuran dan moral. 

 
 

10. Masalah-Masalah Internasional 
 

a.  BidangPolitik 
 

Sejak  berakhirnya  Perang  Dingin,  Sistem  Bipolar 
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(perkembangan kekuatan antara dua negara adidaya, yakni Amerika 

Serikat  dan  Uni  Soviet)  berubah  secara  drastis.  Robohnya  

tembok Berlin  dan   reunifikasi  Jerman,  serta  runtuhnya  rejim  

komunis  di negara-negara Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet, 

menjadi rentetan peristiwa perubahan ke era pasca Perang Dingin. Di era 

ini, dominasi Amerika  Serikat,  satu-satunya  negara  adidaya  yang  

menjadi‖Polisi Dunia‘ semakin kuat. Inilah sistem yang disebut dengan 

Unipolar. Akan tetapi,  menurut  sebagian  pengamat,  sistem  yang  

berlaku  saat  ini 

bukanlah Unipolar, tetapi Multipolar sebab kekuatan dunia bukanlah pada 

AS saja, tetapi Jepang maupun Eropa Barat juga dapat dikatakan sebagai 

kekuatan ekonomi dunia yang perlu dipertimbangkan. 

Memang,  sampai sekarang dunia  mengakui  bahwa Amerika 

Serikat  merupakan adidaya satu-satunya, secara bertahap AS akan 

mengurangi  peranannya  karena  banyaknya  masalah  domestik  (di 

negaranya  sendiri)  yang  menyita  banyak  dana  dan  sumber  

daya, sepeti  pengangguran, kriminalitas, devisa negara yang devisit, obat- 

obat terlarang, dan sebagainya. Dengan deemikian, masalah domestik itu 

pasti dinilai akan lebih penting ketimbang kepentingan global. 

Sejumlah masalah internasional di bidang politik yang sampai 

sekarang  masih  terus  diupayakan  penyelesaiannya  di  era  pasca 

Perang dingin, antara lain berikut ini : 

1). Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika terhadap negara-negara teluk  

(Arab  Saudi  dan  Kuwait)  yang  mengakibatkan  tidak  bisa 

dicapai stabilitas politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. 

2). Adanya sejulah negara yang mempunyai reaktor atau senjata nuklir yang   

sampai   sekarang  belum   mau   menandatangani  ratifikasi 

nonproliferasi nuklir yang disponsori oleh PBB, seperti Israel, Korea 

Utara,  dan  Pakistan.  Hal  itu  tidak  saja  membuat  

negara-negara tetangganya  merasa   terancam,  tetapi  masyarakat  

internasional juga sangat mengkhawatirkan efektifitas pemanfaatannya. 

3). Runtuhnya  Uni  Soviet  sebagai  pengimbang  kekuatan  adidaya 

Amerika, sempat menimbulkan spekulasi tumbuhnya kekuatan baru yang  

perlu  diperhitungkan  untuk  kawasan  Asia-Pasifik,  seperti  : 
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Jepang, Rusia, Cina atau India. 

4). Krisis   pengungsi   Kuba   dan   provokasi   Amerika   Serikat   

yang mengintimidasi  rejim  Fidel  castro melalui  embargo 

 Dewan Keamanan PBB. Sampai sekarang masalahnya 

terus berlarut-larut. 

5). Perebutan kekuasaan di Afganistan sepeninggal Uni Soviet sampai 

sekarang masih  terus  berkecamuk.  Demikian  juga 

 masalahseparatis  Chehnya  yang  ingin  melepaskan  diri  

menjadi  negara merdeka dari  kungkungan 

 Rusia,  sampai  saat  ini  belum 

terselesaikan. 

6). Penyelesaian konflik politik dan keamanan di kawasan Balkan yang 

sangat rumit dan berlarut-larut. 

Berbagai masalah politik yang muncul ke permukaan setelah 

berakhirnya Perang Dingin, dianggap lebih kompleks dan multipolar. 

 
 

b.  BidangEkonomi 
 

Akhir-akhir  ini,   masalah-masalah  ekonomi  menjadi 

 lebih penting  peranannya,  baik  dalam  hubungan 

 regional  maupun internasional.Meskipun  masalah  politik  

geo-strategis  masih  tetap dianggap  penting. Seperti perkembangan 

era pasca Perang  Dingin, negara-negara bekas Uni Soviet dan Blok 

Timur seperti Perang Teluk. 

Masalah utama dalam sistem ekonomi maupun internasional 

adalah  perbedaan  kepentingan  dan  ketidakcocokan  antara  

negara- negara  industri  itu  sendiri.  Sebagai  contoh,  

perkembangan  raksasa ekonomi Jepang yang industrinya telah 

merambah ke hampir seluruh pelosok dunia membuat  masalah  besar 

bagi negara-negara industri lain, seperti Amerika, Kanada, Jerman, dan 

sebagainya. 

Para analis ekonomi di Amerika mengatakan bahwa Jepang 

adalah masyarakat industri yang berbeda dengan negara-negara Barat 

karena industri Jepang tidak mempedulikan konsumsi rakyatnya, tetapi 

berusaha  menguasai  ekonomi  dunia  dengan  cara-cara  



Hubungan,SistemHukum,danOrganisasi Internasional 4-63  

merkantilis (menguasai   perdagangan)dan   menitik   beratkan   

dirinya   sebagai masyarakat  produsen.  Oleh  karena  itu,  

Amerika  dan  Eropa  harus menghadapi Jepang dengan cara-cara 

yangberbeda. 

Selain  menguatnya  raksasa  ekonomi  Jepang  yang  

menjadi momok bagi Amerika dan masyarakat Eropa, berikut ini 

juga akan dikemukakan beberapa contoh masalah ekonomi yang lain. 
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1). Sulitnya  mengatur  hubungan  dalam  satu  sistem  ekonomi  

global antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. 

2). Cara-cara memasukkan  negara-negara Asia yang meju (Jepang, 

Taiwan,  Korea  Selatan)  atau  yang  agresif  dalam  perdagangan 

untuk menjadi satu sistem yang lebih teratur. 

3). Semakin menguatnya penyatuan ekonomi Eropa yang pasti akan lebih 

mengutamakan hubungan ekonomi antar mereka sendiri. 

4). Kesulitan badan-badan ekonomi internasional, seperti IMF, Word Bank, 

dan GATT dalam menghadapi perkembangan ekonomi, baik dikawasan  

Asia-Pasifik,  Eropa  maupun  Amerika,  meskipun  telah ditetapkan

 adanya Uruguay  Round  (Putaran Uruguay)  yang 

mencoba  mengatur  kembali  rejim  perdagangan 

internasional dengan memasukkan perdagangan   pertanian 

 dan  jasa ke dalamnya. 

5). Nampklah  bahwa  masalah-masalah  ekonomi  internasional 

sedemikian  kompleks  dan  tidak terlepas  dari  kepentingan  politik 

didalamnya. 

 
 

c.  Bidang Sosial Budaya 
 

Berakhirnya  Perang  Dingin,  yang  ditandai  dengan  usainya 

konflik  konfrontasi  Barat  dan  Timur,  banyak  menimbulkan  

masalah yang harus  segera dibenahi. Masalah yang paling penting adalah 

di bidang politik dan ekonomi. Masalah sosial budaya meskipun muncul, 

tidak  menjadibahan  pemikiran  internasional  yang  mendesak  untuk 

ditangani, mengingat masalah  sosial budaya sering muncul sebagai akibat 

dari kebijakan politik atauekonomi suatu negara. 

Beberapa   permasalahan   sosial   budaya   yang   dewasa   

ini menjadi  bahan  pembicaraan  masyaralkat  internasional,  antara  

lain seperti berikut : 

1). Masalah lingkungan yang kompleks dan sampai kini belum jelas cara   

penanganannya.   Misalnya,   masalah   pemanfaatan   hutan, 
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pembuangan  limbah  industri,  pencemaran  laut  melalui  uji  

coba nuklir,  pemburuan  ikan-ikan  paus  dan  hiu  yang  

dilindungi,  dan sebagaiya. 

2). Lambatnya banyuan dana dari negara industri maju kepada negara 

berkembang,  misalnya  arus  imigrasi  dari  Afrika,  terutama  

dari Maghribi  ke Eropa Timur atau Eropa Barat. Banyak juga imigrasi 

yang  berasal dari Asia Selatan ke Eropa, dan Amerika  Latin ke 

Amerika Serikat. 

3). Terorisme  internasional  yang  melanda  hampir  seluruh  

kawasan dunia.Munculnya terorisme merupakan gejala keputusasaan 

dalam perkembangan politik yang ada kalanya dijadikan alat politik 

dalam hubungan internasional. 

4). Mewabahnya  penyakit  AIDS  (Acquired  Immune  Deficiency 

Syndrome)  yang  sudah  mendunia  dan  sampai  sekarang  

belum ditemukan obat penangkalnya. 

Berbagai masalah internasional dibidang sosial budaya yang 

sedemikian kompleks  telah  menunjukkan  kecenderungan  terus 

berkembang. Oleh sebab itu, kita perlu menanganinya sedini mungkin 

dan   mengupayakan  semaksimal  mungkin  jalan  keluarnya  

dengan meningkatkan   kerja  sama  regional  maupun  internasional  

melalui badan-badan PBB, seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan 

sebagainya. 

 
 

C. Latihan 
 

1.  Apakah organisasi internasional itu? 
 

2.  Apakah organisasi regional itu bukan organisasi internasional? 
 

3.  Sebutkan  lembaga-lembaga  utama  dalam  Perserikatan  

Bangsa- Bangsa! 

4.  Apakah ASEAN sekarang ini masih menjalankan fungsinya? 
 

5.  Bagaimana  sikap  kita  dalam 

 menghadapi  masalah-masalah internasional? 
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D. Lembar Kegiatan 
 

Kembangkan  materi  pembelajaran  tentang

 organisasi internasional  yang  didasarkan 

 pada  standar  kompetensi  dan kompetensi 

 dasar  mata  pelajaran  Pendidikan 

 Kewarganegaraan SMA/SMK  dengan  

menggunakan  bahan  dari  surat  kabar!  Sajikan dalam  

bentuk  guntingan  berita  atau  gambar  dan  disertai  

beberapa pertanyaan yang menghubungkan berita atau gambar 

tersebut dengan kompetensi dasar. 

 
 
 

E. Rangkuman 
 
 

1. Prestasidiriadalahprestasiyangdiraiholehseseorangmelaluiusa

hakerjakeras.Prestasidiridapatdiraihmelaluiusahakerjakeras, 

disiplin, tekun,dan ulet. Meskipun selalu mengalamami 

kegagalan, mereka pantangmenyerah sebelum mencapai 

hasil sesuai denganyangdiharapkan. 

2. Orangyangberprestasidipandangsebagaiorangyangsukses 

dibidangtertentu,memilikikelebihan-kelbihanyangtidakdimilikiol

ehorang  lain.Mewreka  mampu memanfaatkan  peluang 

yang ada,bertindak rasional,proporsional,efisiendanefektif. 

3. Warga negara yang berprestasi sangat  diperlukan bagi 

keunggulan   bangsa.  Berbagai  prestasi   yang  dicapau   

putra-putri Indonesia,  baik dikancah  nasional,  

regional,dan  internasional  telah mengharumkan  nama 

Indonesia. Tuhan telah  memberikanberbagaipotensi kepada 

setiap manusia untukdiberdayakan dan dikembangkandengan

 sebaik-baiknyauntuk  mencapai  prestasi yang   
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setinggi- tingginya. 

4. Bela negara   adalah   usaha   sadar   untuk  

mempertahankannegara dari segala ancaman, tantangan, 

gangguan, dan 

hambatanbaikyangdatangdaridalammaupundariluar,langsung

dantidaklangsung yangdapat membahayakan kelangsungan 

hidup bangsa, negara, dankelangsungan   pembangunan   

nasional.  Bela negara 

adalahmenjaditanggungjawabsetiapwarganegara. 

5. Pembelaan negara sangat penting demi kelangsungan hidup 

bangsadannegaradarisegalamacamancaman,baikfisikmapun

nonfisik, serta gejolak sosial. Bentuk-bentuk bela negara 

disesuaikandengan bentukancaman yang dihadapi pada 

masa itu. Jika 

padamasarevolusibentukbelanegaraterarahpadafisik,teknik,st

rategi 

kemiliteran,sedangkanpadamasaoerdebarudanreformasiterar

ahmengahadapitantangannonfisikdangejolaksosial.Yangdiperl

ukanadalahkesadaranuntukbersama-samammemberantasket

idakadilan,korupsi,kolusi,dannepotisme. 

6. Organisasi  internasional  adalah  organisasi  permanen  

yang didirikanatas  dasar  perjanjian  internasional, 

 yangkebanyakan merupakan perjanjian multilateral 

 dan  dengan tujuan  tertentu. Organisasi internasional 

memainkan peran dalam menciptakan kerja sama dan 

menjaga perdamaian di berbagai kawasan dunia. 

7. Hukum  internasional  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  

azas yang  mengatur hubungan yang melintasi batas-batas 

negara-negara, antara: (a)  negara  dan  negara,  (b) 

negara  den  subyek  hukum  lain bukan  negara  atau  

subjek  hukum  bukan  negara  satu  sama  lain. Hukum 

internasional akan  tumbuh dan berkembang sejalan dengan 
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tumbuhnya masyarakatinternasional. 

 
F.  Contoh Tes Formatif 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 
1.  Apakah yang mendorong lahirnya globalisasi? 

 
A. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 

 
B.  Semakin terbatasnya tempat tinggal manusia 

 
C. Berkembangnya pergaulan antar bangsa 

 
D. Perkembangan IPTEK terutama komunikasi dan 
informasi 

 
2.  Sebutkan salah satu ciri globalisasi! 

 
A. Semakin terbatasnya lapangan kerja 

 
B.  Semakin banyaknya jumlah manusia 

 
C. Hilangnya sekat-sekat yang memisahkan antar negara 

 
D. Semakin majunya sarana transpotasi dan komunikasi 

 
3.  Sebutkan  salah  satu  gagasan  yang  sudah  

dianggap  merupakan kemauan masyarakat dunia! 

A.  Bentuk negara Republik 
 

B. Hak Asasi Manusia 
 

C. Penjajahan 
 

D. Pergaulan bebas 
 

4.  Sebutkan  salah  satu  contoh  gaya  hidup  

masyarakat  yang  sudah mengglobal! 

A. Penggunaan sarana Hand Phone 
 

B. Cara makan 
 

C. Kebiasaan berwisata 
 

D. Penggunaan gelar 
 

5. Perilaku anarkhis pada saat berdemonstrasi, adalah 

dampak negatif globalisasi dalam aspek …. 

A. Ekonomi 

B.  Sosial Budaya 
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C. Politik 

D. Hankam 

 
6.  Sebutkan salah satu dampak positif globalisasi dalam 

bidang ekonomi! 
 

A. Tumbuhnya lapangan-lapangan kerja baru 

B. Terjadinya persaingan bebas 

C. Terbukanya kesempatan berhubungan dengan 

negara lain 

D. Terbukanya kesempatan untuk melakukan monopoli 

 
7.  Apakah yang dimaksud dengan hedoisme? 

 
A. Paham yang selalu memikirkan masa depan 

 
B. Paham yang mengutamakan diri sendiri 

(individualistis) C.  Paham yang selalu 

meikirkan kepentingan bersama 

D. Paham yang memandang kenikmatan pribadi sebagai nilai 
tertinggi 

 
8.   Salah satu contoh sikap hedoisme adalah …. 

 
A.  Kebiasaan mengkonsumsi narkotika 

 
B. Semakin berkurangnya kepedulian terhadap sesama 

 
C. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi 

 
D. Tidak tanggap terhadap penderitaan orang lain 

 
9.   Upaya  apakah  yang  dapat 

 dilakukan untuk menghadapi  era 

perdagangan bebas? 

A. Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya 
 

B. Menyediakan sarana pendidikan dan latihan bagi para 
pencari kerja 

 
C. Membatasi masuknya modal dari luar negeri 

 
D. Mempersulit idzin usaha bagi para penanam modal asing 

 
10.Sebutkan  salah  satu  upaya  yang  dapat  
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dilakukan  untuk  menarik ivestor menanamkan 

modal di Indonesia! 

A.  Pemerintah menyediakan tenaga kerja yang murah 
 

B. Pemerintah menyediakan sarana-sarana yang 

diperlukan oleh para investor 

C. Pemerintah membatasi penanam modal dari dalam negeri 
 

D. Pemerintah mengeluarkan UU yang menjamin 

kepastian berusaha dan keamanan. 

11. Apakahyangdimaksuddenganprestasi? 

A.Sesuatuyangdiwariskanolehorangtua 

B.Hasilyangdicapaidariapayangtelahdikerjakan 

C.Sesuatuyangdicapaidenganmemanfaatkansegalamacamcar

a 

D.Sesuatuyangdicapaimelaluipemberianoranglain 

12. Apakahyangdiperlukanuntukmencapai prestasiyangtinggi? 

A.Kerjakerasdanjiwabesar 

B.Dukungandariberbagaipihakdankerjasama 

C.Menggunakansetiappeluanguntukmencapaitujuan 

D.Motivasiyangtinggiagarterkenal 

13. 

Potensikecerdasan,menganalisis,danmenghitungadalaht

ermasuk potensi…. 

A.Fisik 

B.Emosional 

C.Mentalintelektual 

 

D.Mentalspiritual 

14. SalahsatucontohpotensiSosialadalah…. 

A. Kecerdasan 

B.Kemampuanmenganalisis 

C.Dayajuangyangtinggi 

D.Kesadarandiri 
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15. 

Apakahyangmembedakanorangyangberprestasidenga

nyangtidan berprestasi? 

A.Orangyangberprestasitidakpernahmengalamikegagalan 

B.Orangyangberprestasiselaluberhasilsetiapusahanya 

C.Orangyangtidakberprestasimampumemanfaatkanpelua

ngyangada 

D.Orangyangberprestasiuletdanpantangmenyerah 

16. Apakahsyaratnyaagarmenjadiorangyangkreatif? 

A.Bersikapterbuka,beranimencoba,danpantangmenyerah 

B.Bersikaptertutup,ulet,danmelakukansesuatujikamenguntung

kan 

C.Mengutamakanpendapatsendiri,ulet,danpercayadiri 

D.Beranimengambilresiko,pantangmenyerah,danbekerjasendir

i 

17. Persyaratan apakahyangharusdimiliki 

seorangpelajaragardapatmeraihprestasiyangtinggi? 

A.Memilikibukuyangbanyak,lengkap,danfinansialyangcukup 
 

B.Kerjakeras,tekun,dandisplin 
 

C.Aktif dalamsetiap kegiatansekolahdan memiliki 

saranabelajaryanglengkap 

D.Memilikikemauanyangkuatdenganmenghalalkansegala

macamcara 

18. AdamSmith,seorangwarganegaraInggrisahlidibidang….. 
 

A.Kimia 
 

B.Ekonomi 
 

C.Fisika 
 

D.Kesusastraan 
 

19. Selain keuletas, ketangguhan, dan displin, apakah yang 

diperlukanuntukmeraihprestasi? 

A.Mampubekerjamandiri 
 

B.Mampumemenuhikebutuhansendiri 
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C.Mampunelakukanpendekatanpadaoranglain 
 

D.Aktifdalamberbagaibidang. 
 

20.Halapakahyangdapatmembuatseseoranggagalmeraihprestasi? 
 

A.Pantangmenyerah 
 

B. Mampumerencanakansesuatu 
 

C.Tidak mampumengendalikanamarah 
 

D.Motivasiyangtinggi 
 

21. Apakahsebabnyadiperlukanupayabelanegara? 
 

A. Agartujuannasionaldapattercapai 
 

B.Agardiseganiolehnegara-negaralain. 
 

C.Untukmengamankankelangsunganhidupbangsadannegara 
 

D.Sebagaiupayamenjagakehormatanbangsadannegara 
 

22. 
Siapakahyangbertanggungjawabmelaksanakanupayabelanegara? 

 

A.SetiapWargaNegara 
 

B TentaraNasionalIndonesiadanPolri 
 

C.TNI,Polri,danPegawaiNegeri 
 

D.TNI,Polri,danRakyatyangterlatih(Ratih) 
 

23. Apakah sebabnyabagi bangsa Indonesia kemerdekaan 

bukanlah merupakantujuanakhir? 

A.Sebabkemerdekaanhanyamelepaskandiridaripenjajah 
 

B. Sebab bangsaIndonesia harus mempertahankan 

kemerdekaanuntuk mencapai 

Kehidupanyangdicita-citakan 

C.  Sebab kemerdekaanadalah   hasil perjuangan seluruh 
rakyat 

 

Indonesia 
 

D.Sebab kemerdekaanadalahatas rahmahdariAllahYangMaha 
 

Kuasa 
 

24.Apakahyangdiperlukanuntukmenghadapiancamanpadaeraord

ebarudanerareformasi? 

A.Persenjataanyanglengkapdanstrategitempuryangcanggih 
 

B.  Kesadaran setiap warga negara memberantas KKN danketidakadilan 
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C.Jumlahpersonilmiliteryangbesardanterlatih 
 

D.Persenjataan yangcanggih dengan jumlah personil militer 

yangbesardan terlatih 

25. Korupsi,kolusi,dannepotisme 
harusdikikishabissebabmerupakan 

 

…. 
 

A.Hambatan B.AncamanC.TantanganD. Gangguan 

26. 

PendidikanPendahuluanBelaNegarayangdilaksanakandisekol

ah-sekolahadalahrealisasidari…. 

A. UU.No.20Tahun1982 
 

B.UU.No.5Tahun1975 
 

C. UU.No18Tahun1964 
 

D.UU.No.29Tahun1954 
 

27.  ApakahyangmelatarbelakangilahirnyaUU.No.29tahun1954? 
 

A.UntukmelindungiwilayahIndonesiadengankekayaanalamnya

. 

B.UntukmengantisipasiAgresimiliterBelanda 

C. UntukmenjagakeamananNegara 

D.Untukmengantisipasiancamanfisik,nonfisik,dangejolaksosial

yangmungkin timbul. 

28. Siapakah yangmenjadi kekuatan utama  usaha pertahanan dan 

keamanannegara? 

A.RakyatIndonesia 
 

B. TNIdanPolri 
 

C.RakyatterlatihdanTNI 
 

D.TNI,Polri,danRakyatterlatih 
 

29 

 Kewajibansetiapwarganegaraturutsertadalamupayapertahanand

ankeamanannegaradiaturdalam…. 

A.Pasal27ayat3UUD1945 
 

B.Pasal28JUUD1945 
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C.Pasal30ayat1UUD1945 
 

D.Pasal30ayat2UUD1945 
 

30.GerakanPapuaMerdeka(GPM)dapatdigolongkankedalambentuk 

…. 

 

A.Tantangan  

B.Ancaman 

C.Gangguan 

D. Hambatan 

31.  Penandatanganan  penjanjian 

 bilateral merupakan  bentuk pengakuan 

suatu negara yang bersifat…. 

A.  pengakuan kepala pemerintahan  

B.  pengakuan kepala Negara 

C.  pengakuan de facto  

D.  pengakuan de jure 

32.  Salah  satu  bentuk  Negara  yang  diakui 

 oleh  masyarakat internasional adalah …. 

A.  Konfederasi,  

B.Federasi, 

C.  Kondominium, 

D.  Anggota Persemakmuran. 

33.  Hubungan internasional suatu negara akan selalu 

memperhatikan kondisi .... 

A.  politik dalam negeri  

B.  politik luar negeri 

C.  politik internasional  

D.  hukuminternasional 

34.  Perwakilan diplomatik setingkat menteri adalah .... 

A.dutabesar 

B.  duta 
 

C.  kuasausaha  
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D.konsulmuda 

35.  Perserikatan  Bangsa-bangsa  termasuk  organisasi  

internasional yang bersifat …. 

A.  global 
 

B.  regional 

C.  lokal 

D.  terbatas 
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