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BAB 10 

KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN INDONESIA 

Bangsa Indonesia bukanlah milik perseorangan, atau pihak-pihak tertentu (partai 
yang berkuasa). Tanah air tercinta ini milik seluruh rakyat Indonesia yang 
diwariskan oleh para pendiri bangsa (the founding father) sebagai hasil dari 
perjuangan dan pengobanan seluruh rakyat Indonesia. Siapapun atau pihak 
manapun tidak berhak untuk mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan 
pribadi atau golongannya, entah melalui praktek-praktek korupsi, setoran/upeti 
ataupun perampasan. 

Untuk menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan negara sesuai dengan 
fungsi dan tujuannya, keberadaan sistem konstitusi dan ketatanegaraan menjadi 
sangat penting. Sistem ini ibarat sebuah kontrak sosial (social contract) yang 
mengikat secara hukum antara pemerintah (penguasa) dengan rakyatnya. Dengan 
sistem ini, siapapun yang berkuasa akan menjalankan roda pemerintahan dengan 
sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (tidak disalahgunakan). 
Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sistem konstitusi dan sistem 
ketatanegaraan di Indonesia? 

Sistem Konstitusi  
Istilah dan Pengertian Konstitusi  

Secara historis, istilah konstitusi telah lama dikenal yaitu sejak Zaman Yunani 

Kuno. Diduga „Konstitusi Athena‟ yang ditulis oleh seorang Xenophon (abad 425 
SM) merupakan konstitusi pertama. Konstitusi Athena dipandang sebagai alat 
demokrasi yang sempurna. Dapat diduga pula bahwa pemahaman orang tentang 
apa yang diartikan Konstitusi, sejalan dengan pemikiran orang-orang yunani kuno 
tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang kemudian 
dikembangkan oleh muridnya Plato, dalam bukunya Politea atau negara, yang 
memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara atau hukum, dan bukunya Nomoi atau 
undang-undang, danjuga tulisan Aristoteles dan bukunya Politica yang 
membicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).  

Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa politea diartikan sebagai 
konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah 
tersebut adalah bahwa Politea mengandung kekuasaan lebih tinggi daripada 
nomoi, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak bercerai berai. Dalam 
kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan 
Respublica Contituere. Sehingga lahirlah semboyan yang berbunyi “Pricep Legibus 
Solutus est, Salus Publica Supreme lex” yang berarti rajalah yang berhak 
menentukan organisasi/struktur negara, oleh karena itu adalah satu-satunya 
pembuat undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani 
Purba, baru diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan 
dalam suatu naskah yang tertulis.  
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Pendapat Wirjono Prodjodikoro mengenai konstitusi sebagai berikut: istilah 
konstitusi berasal dari kata kerja Constituer (bahasa Perancis) yang berarti 
membentuk, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung 
permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu 
konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi 
pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.  

Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan 
suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa 
berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.  

Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang 
berarti undang-undang dasar (grond=dasar, wet=undang-undang). Di Jerman 
istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang juga berarti 
undang-undang dasar (grund=dasar dan gesetz=undang-undang).  

Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental laws tentang 
pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut 
Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan 
negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari dua pengertian bisa 
dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai 
sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara.  

E.C.S Wade mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah “a 
document having a special legal sanctity which sets out the framework and the 
principal functions of the organs of government of a state and declares the 
principles governing the operation of those organs” (naskah yang memaparkan 
rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan 
menentukan pokok cara kerja badan tersebut).  

Dalam terminologi fiqh siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan dustur, yang 
pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam 
bidang politik maupun agama. Dustur dalam konteks konstitusi berarti kumpulan 
kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang 
tertulis (konstitusi). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa 
prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar (dustur) ini 
adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 
persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan 
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.  

Dari berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 
dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan 
hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan 
termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam 
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, konstitusi ini 
terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan undang-
undang dasar dan yang tidak tertulis, atau dikenal juga dengan konvensi.  
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Dalam perkembangannya, ada beberapa pendapat yang membedakan antara 
konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Herman 
Heler. Ia mengatakan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. 
Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan 
politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari 
pengertian konstitusi, yakni die geschreiben verfassung atau konstitusi yang 
tertulis (Malian, 2001: 14).  

Pendapat yang sama dikemukakan oleh F. Lassale yang dikutip oleh Abu Daud 
Busroh dan Abubakar Busro. Ia membagi pengertian konstitusi ke dalam 2 (dua) 
pengertian, yaitu:  

1. Pengertian sosiologis dan politis (sosiologiche atau politische begrip). 
Konstitusi merupakan shintese faktor kekuatan yang nyata (de reele 
machtsfactoren) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan 
antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara.  

2. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah yang 
memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.  

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh CF. Strong dan James 
Bryce. Keduanya menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Bagi 
mereka yang terpenting adalah isi atau substansi materi dari konstitusi itu sendiri. 
Konstitusi menurut mereka adalah “a frame of political society, organized 
through and by law, that is to say on in which law has established permanent 
institutions with recognized functions and definite right.”  

Tujuan Konstitusi  

Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas merupakan aturan-aturan dasar yang 
dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Konstitusi 
juga dapat dipahami sebagai bagian dari social contract (kontrak sosial) yang 
memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. 

Lebih jelas, Sovernin Lohman menjelaskan bahwa dalam konstitusi harus memuat 
unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), 
artinya bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk 
membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka;  

2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga 
negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-
alat pemerintahannya;  

3. Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan (Solly 
Lubis, 1982: 48)  

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan 
pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan 
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara spesifik C.F Strong memberikan 
batasan tentang tujuan konstitusi – sebagaimana dikutip Thaib – sebagai berikut: 
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are to limit the arbitrary action of the government, to quarantee the right of the 
governed, and to define the operation of the sovereign power (Thaba, 2001: 27). 
Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Loewenstein. Ia mengatakan 
bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses 
kekuasaan.  

Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga tujuan, yaitu:  

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan 
terhadap kekuasaan politik;  

2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu 
sendiri;  

3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa 
dalam menjalankan kekuasaannya.  

Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara  

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan 
sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan 
terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, 
hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan 
betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara 
ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.  

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa konstitusi itu menjadi sesuatu 
yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan suatu negara? Seperti telah 
disinggung sebelumnya bahwa konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang 
mengatur organisasi negara, serta hubungan antara negara dan warga negara 
sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama. Dr. A. Hamid S. 
Attamimi menegaskan – seperti yang dikutip Thaib – bahwa konstitusi atau 
Undang-undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi 
pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur 
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan 
paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap 
kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara 
maupun setiap penduduk di pihak lain.  

Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan 
dalam suatu negara, Miriam Budiardjo mengatakan:  

“Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, 
Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan 
pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat 
sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih 
terlindungi.” (Budiardjo, 1978: 96)  

Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, 
Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam 2 
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(dua) bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara, dan membatasi kekuasaan 
pemerintah atau penguasa dalam negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bagi 
mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai 
organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau 
kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagai di antara beberapa 
lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk 
menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, 
seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan.  

Mengingat pentingnya konstitusi dalam suatu negara ini, Struycken dalam 
bukunya “Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlander” menyatakan 
bahwa Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen 
formal yang berisikan:  

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;  
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;  
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu 

sekarang maupun untuk waktu yang akan datang;  
4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 

hendak dipimpin.  

Keempat materi yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang tersebut, 
menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan 
bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi 
penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Dan pada prinsipnya, semua 
agenda penting kenegaraan serta prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan 
berbangsa dan bernegara, telah tercover dalam konstitusi (Thaib, 2001: 65).  

Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah 
negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam 
suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengna adanya konstitusi akan 
tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan 
dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal 
yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak 
terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.  

Konstitusi Demokratis  

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar 
yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antara negara dan 
masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai 
sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, 
maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara 
dan warga negara, agar satu sama lain merasa bertanggung jawab serta tidak 
terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah.  

Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Konstitusi merupakan 
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media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. 
Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka 
konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya 
demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan 
yang demokratis pula.  

Meskipun tidak dijumpai pemerintahan yang demokratis murni di dunia ini, 
namun pada dasarnya, setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi 
demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. secara 
umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip 
dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:  

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;  
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;  
3. Pembatasan pemerintahan;  
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:  

a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika;  
b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan;  
c. Proses hukum; dan  
d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.  

Prinsip-prinsip konstitusi demokratis ini merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar 
yang terkandung dalam hak asasi manusia yang meliputi:  

1. Hak-hak dasar (basic rights);  
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat;  
3. Hak-hak individu;  
4. Keadilan;  
5. Persamaan;  
6. Keterbukaan.  

Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia  

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi 
yang dikenal dengan Undang-undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-undang 
Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang 
hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan 
ketatanegaraan di Indonesia.  

Dalam sejarahnya, Undang-undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 
sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. 
Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang 
wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, 
Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan 
Maklumat Gunseikan Nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika 
pada 29 April 1945 (Malian, 2001: 59).  

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi 
bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-undang 
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Dasar 1945 (UUD‟45). Para tokoh perumus itu antara lain dr. Radjiman 
Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, 
Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartomidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul 
Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas 
(Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. 
Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul 
Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Hassan (Sumatra).  

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang 
untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji 
tersebut antara lain berisi “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia 
Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia 
dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nipon serentak 
menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk 
mengakhiri kekuasaan pemerintahan Belanda.”  

Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara 
muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua 
bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri 
sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah 
penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa 
Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tak lagi ingat 
akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia 
lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai 
saat kemerdekaan tiba.  

Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya 
tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah 
Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 
atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa 
keputusan sebagai berikut:  

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari 
Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 
Juni 1945;  

2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya 
diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945;  

3. Memilih ketua persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir.Soekarno sebagai Presiden 
dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden;  

4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional;  

Dengan terpilihnya Presiden dan wakilnya atas dasar Undang-undang Dasar 1945 
itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat 
yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu adanya:  

a. Rakyat, yaitu warga negara Indonesia;  
b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga 

Merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil;  
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c. Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia;  
d. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya Presiden dan wakilnya sebagai pucuk 

pimpinan pemerintahan negara;  
e. Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila;  
f. Bentuk negara yaitu negara kesatuan.  

Perubahan Konstitusi  

Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, 
terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perubahan itu 
sendiri. apakah hasil perubahan itu mengganti konstitusi yang lama ataukah hasil 
perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari konstitusi yang lama.  

Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang 
berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu renewal (pembaharuan) dianut di 
negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) seperti dianut di 
negara-negara Anglo-Saxon. Sistem perubahan konstitusi dengan model renewal 
merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan 
adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut 
sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis.  

Sedangkan perubahan yang menganut sistem amandement, adalah apabila suatu 
konstitusi diubah (di-amandement), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. 
Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang 
menyertai konstitusi awal. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain 
adalah Amerika Serikat.  

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau 
konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada 4 (empat) macam 
cara, yaitu melalui:  

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces);  
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement);  
3. Penafsiran secara hukum (judicial interpretation);  
4. Kebiasaan yang terdapat bidang ketatanegaraan (usage and convention).  

Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo, ada 4 (empat) macam prosedur dalam 
perubahan konstitusi, yaitu:  

1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat 
ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-
undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya;  

2. Referendum atau plebisit;  

3. Negara-negara bagian dalam negara federal (misal Amerika Serikat; ¾ dari 50 
negara-negara bagian harus menyetujui);  

4. Musyawarah khusus (special convention).  
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Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh C.F. Strong. Ia mengatakan bahwa 
prosedur perubahan konstitusi ada 4 (empat) macam cara perubahan, yaitu:  

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan 
tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu;  

2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;  

3. Perubahan konstitusi – dan ini berlaku dalam negara serikat – yang dilakukan oleh 
sejumlah negara-negara bagian;  

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh 
suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Kelsen yang menurutnya perubahan konstitusi 
dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu:  

1. Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang 
dilembagakan oleh konstitusi tersebut, yaitu suatu organ khusus yang hanya 
kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi;  

2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui 
oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.  

Perubahan Konstitusi di Indonesia  

Dalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang berkenaan dengan 
cara perubahan UUD, yaitu Pasal 37 yang menyebutkan:  

(1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR 
harus hadir;  

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota 
yang hadir.  

Pasal tersebut mengandung tiga norma, yaitu:  

1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara;  

2. Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 
adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR;  

3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.  

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 37 ini, jika dihadapkan pada klasifikasi yang 
disampaikan oleh K.C. Wheare, merupakan bentuk konstitusi bersifat “tegar”, 
karena selain tata cara perubahannya yang tergolong sulit, juga karena 
dibutuhkannya suatu prosedur khusus yakni dengan cara by the people through a 
referendum. Kesulitan perubahan tersebut tampak semakin jelas di dalam praktik 
ketatanegaraan Indonesia, dengan diberlakukannya Ketetapan MPR No. 
IV/MPR/1983 jo UU No. 5 Tahun 1985 yang mengatur tentang Referendum.  
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Akan tetapi kesulitan perubahan konstitusi tersebut, menurut K.C. Wheare 
memiliki motif-motif tersendiri, yaitu:  

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak 
secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);  

2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum 
perubahan dilakukan;  

3. Agar – dan ini berlaku di negara serikat – kekuasaan negara serikat dan kekuasaan 
negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan 
masing-masing pihak secara tersendiri;  

4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau 
kebudayaannya mendapat jaminan.  

Melihat realitas dan kondisi UUD 1945, terutama dengan mengacu pada Pasal 37, 
sekalipun termasuk dalam kategori konstitusi yang sulit dilakukan perubahan, 
tetapi sebenarnya terdapat peluang dan kemungkinan dilakukannya perubahan 
terhadap UUD 1945. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah 
perubahan itu bersifat total (renewal) ataukah hanya amandemen.  

Sebagian pakar ketatanegaraan menghendaki perubahan UUD 1945 dilakukan 
secara total yakni membentuk konstitusi baru yang menggantikan UUD 1945. 
Kelompok ini berargumentasi bahwa UUD 1945 isinya sudah tidak sesuai dengan 
kondisi politik dan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi 
baru pengganti UUD 1945.  

Sementara sebagian pakar lainnya menghendaki UUD 1945 tetap dipertahankan 
dan hanya dilakukan amandemen pasal-pasal yang tidak sesuai dan menambahkan 
dengan pasal-pasal yang baru. Pendapat kelompok ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa dalam UUD 1945 terdapat pembukaan yang jika pembukaan 
itu diubah, maka itu berarti mengubah konsensus politik tertinggi. Bahkan ada 
pendapat lain yang ekstrim yang menguatkan perlunya sistem amandemen 
dilakukan terhadap UUD 1945 adalah jika pembukaan diubah, maka pada 
dasarnya tindakan itu telah membubarkan negara Indonesia yang diproklamasikan 
pada 17 Agustus 1945. Dengan argumentasi ini, maka yang paling mungkin adalah 
melakukan perubahan UUD 1945 dengan sistem amandemen seperti yang 
dilakukan di Amerika Serikat.  

Sistem Politik, Ketatanegaraan Indonesia, dan Strategi Nasional  

Pengertian Politik  

Secara etimologis, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya 
adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara; dan teia, 
berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna 
kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian 
asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 
tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan 
timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya. Politics dalam 
bahasa Inggris, adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang 
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digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy 
memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-
baiknya. Dalam bahasa Indonesia, policy diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, yaitu 
penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin 
terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki.  

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara 
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum 
(public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-
sumber yang ada. Penentuan kebijakan umum tersebut memerlukan kekuasaan dan 
wewenang (authority).  

Politik membicarakan hal-hal ynag berkaitan dengan negara, kekuasaan, 
pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber 
daya.  

a. Negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki 
kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.  

b. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk 
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan 
keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan 
itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.  

c. Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. 
Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu 
dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan 
melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari 
suatu negara.  

d. Kebijakan Umum. Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang 
diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara 
mencapai tujuan itu. 

e. Distribusi. Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) 
dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus 
dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian 
nilai-nilai secara mengikat.  

Sistem Politik Indonesia  

Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini 
secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hakikat demokrasi 
itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.  

Secara teoretis, klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi dua, yaitu sistem 
politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington dalam buku 
Gelombang Demokratisasi Ketiga (2001) membuat pembedaan antara sistem politik 
demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik nondemokrasi atau otoriter 
ini mencakup: monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim 
otoritarian, dan fasis.  
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Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan 
atas:  

1. Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya  

2. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara  

Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap 
kehidupan warganya amat luas, mencakup hampil semua aspek kehidupan warga. 
Pemerintah turut campur dalam mengendalikan segenap kehidupan berbagsa dan 
bernegara. Selain itu tidak terdapatnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap 
rakyatnya atas segala hal yang telah dijalankan. Dalam sistem politik otoriter atau 
totaliter, pemerintah atau penguasa merasa tidak perlu memberikan 
pertanggungjawaban kepada rakyat dari negara itu.  

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah 
terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintah negara tidak turut 
campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur 
sendiri kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah 
kepada rakyatnya atas apa yang dijalankan. 

Lebih jauh dari itu, sistem politik dikatakan demokrasi bilamana negara menganut 
prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Sistem politik 
dikatakan otoriter atau totaliter bilamana negara menganut prinsip-prinsip 
otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara.  

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas 
nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi di 
Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik 
demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila.  

Sistem Ketatanegaraan Indonesia  

Menurut UUD 1945, Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :  

A. Bentuk Negara Kesatuan  

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan 
bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 
berbentuk Republik”.  

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara yaitu bentuk negara serikat atau 
federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negra bersusunan 
jamak, artinya negara yang didalamnya mash terdapat negara yang disebut negara 
bagian. Jadi terdapat dua susunan negara yaitu negara federal dan pemerintah 
negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua yaitu kekuasaan 
pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintahan negara bagian. Keduanya 
adalah sederajat satu sama lain.  

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara 
yang tidak terdiri atas negara yang didalamnya tidak tidak terdapat daerah yang 
bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya 
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ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat 
terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam 
negara. 

Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu 
Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala 
pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat). Pemerintah dalam 
negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh uruisan 
pemeritahan dalam negara tersebut.  

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan 
negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi 
dan asas desentralisasi. Kata sentralisasi berasal dari kata Centrum yang artinya 
pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan 
pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah 
yang mengatur dan mengurus segara lurusan pemerintahan di seluruh wilayah 
negara itu. Kata desentralisasi berasal dari kata De dan Centrum, de artinya lepas 
atau melepas. Decentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan 
demikian dalam negara kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan 
yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu 
nantinya ada di daerah.  

Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya 
kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut 
menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk 
mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.  

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. 
Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut:  

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum.  

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.  

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat.  
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(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
undang-undang.  

B. Bentuk Pemerintahan Republik  

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan 
monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 
yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah 
bentuk negara, sedang “republik” adalah bentuk pemerintahan.  

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik 
dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Nicollo Machiavelli (1469-
1527). Pembedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan 
kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan 
kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan 
apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.  

Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan 
menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan Agustus 
1950. Adapun bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara 
kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal 
bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. 
Hal ini ditunjukkan pada Pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang 
menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan”.  

C. Sistem Pemerintahan Presidensiil  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem 
pemerintahan presidensiil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua 
klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 
presidensiil.  Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan 
pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan 
disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif 
mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut 
presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan 
legislatif.  

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:  

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih 
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan 
besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.  

2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan 
pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki 
peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.  
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3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai 
pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan 
kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana 
menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari 
parlemen.  

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang 
mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-
waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen 
menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.  

5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara adalah 
presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk 
pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia 
hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.  

6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, Kepala Negara dapat 
membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana 
menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum 
lagi untuk membentuk parlemen baru.  

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki 
kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara 
langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh 
rakyat secara terpisah.  

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:  

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara 
dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi 
dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.  

2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab 
kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.  

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak 
dipilih oleh parlemen.  

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem pemerintahan 
parlementer.  

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota 
parlemen dipilih oleh rakyat.  

6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.  

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pemerintahan berkaitan dengan 
keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antara keduanya. 

Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal 
UUD 1945 sebagai berikut:  

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 ayat (1))  
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2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat (1))  

3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat (2))  

4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat. (Pasal 6A ayat (1))  

5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan 
Rakyat. (Pasal 7C)  

6. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara. (Pasal 10)  

7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat (1))  

8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)  

9. Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal 13)  
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. (Pasal 14)  
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15)  
12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 ayat (1) dan (2))  
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 

ayat (1))  
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

(Pasal 20 ayat (1))  
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. (Pasal 20A ayat (1))  

Dari ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut serta dihubungkan dengan 
ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia 
menganut sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini karena ciri-ciri dari sistem 
presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945.  

Secara teoretis, sistem pemerintahan presidensiil memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai 
berikut:  

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada 
parlemen.  

2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. 
Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden 
Indonesia lima tahun.  

3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu 
masa jabatannya.  

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat 
diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.  
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Sedangkan kelemahan sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:  

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat 
menciptakan kekuasaan mutlak.  

2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.  

3. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara 
eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan 
memakan waktu yang lama.  

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan presidensiil adalah kecenderungan 
kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu 
atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan 
pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR sehingga bisa 
mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga negara lainnya 
seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya.  

Mengenai hal di atas, berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945:  

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi DPR 
tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.  

2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau 
persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur 
Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.  

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/atau 
persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan 
perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, 
pemberian amnesti, dan abolisi.  

4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan 
hak budget (anggaran).  

5. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak judicial review.  

Dengan adanya mekanisme tersebut maka antarlembaga negara akan terjadi saling 
mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak 
berada di atas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah 
checks and balances (pengendalian dan perimbangan).  

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah Republik 
Indonesia. Berikut ini gambaran umum mengenai lembaga-lembaga dan pelaksana 
pemerintahan tersebut:  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.  

Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain:  

a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945  
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b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dari pemilihan umum  

c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk 
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya  

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa 
jabatannya  

e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diajukan Presiden apabila terjadi 
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya  

f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan 
dalam masa jabatannya.  

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, 
menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak 
protokoler.  

Majelis Permusyawaratan Rakyat sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota 
negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:  

a. Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk 
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden  

b. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan 
menetapkan UUD  

c. Sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya  

Putusan MPR sah apabila disetujui:  

a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus 
usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden  

b. Sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus 
perkara lainnya.  

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu 
diupayakan pengambilan putusan dengan musyawaran untuk mencapai mufakat.  

Adapun alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad-Hoc, dan Badan 
Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua 
yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR 
dalam Sidang Paripurna MPR.  

Setelah perubahan UUD 1945, MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya 

kedaulatan rakyat, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan 
lembaga negara lainnya seperti; Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Permusyawaratan 
Rakyat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR 
(TAP MPR) kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, 
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memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan 
Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Saat ini 
TAP MPR tidak lagi menjadi bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang merupakan lembaga 
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.  

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih 
berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa 
jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota 
DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.  

Adapun tugas dan wewenang DPR antara lain:  

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama  

b. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang  

c. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan 
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan  

d. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD  

e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan 
pemerintah  

f. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD  

g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  

h. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian 
anggota Komisi Yudisial  

i. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden  

j. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada 
Presiden untuk ditetapkan  

k. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima 
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian 
amnesti dan abolisi  

l. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain  

m. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.  
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Anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 
Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. 
Menurut UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat 
pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberi keterangan. Jika 
permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa. Jika panggilan 
paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera 
paling lama 15 hari.  

Adapun alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, 
Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan 

Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang 
diperlukan.  

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang merupakan wakil-wakil daerah 
provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum. Fungsi DPD antara lain:  

a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang 
berkaitan dengan bidang legislasi tertentu  

b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.  

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah empat orang. Masa jabatan anggota DPD 
adalah 5 tahun. Adapun tugas dan wewenang DPD antara lain:  

a. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi 
lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.  

b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan, dan agama.  

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan  

d. Melakukan pengawasan atas perlaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.  

e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan 
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang bekaitan dengan APBN.  

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, 
hak imunitas, serta hak protokoler. DPD memiliki alat kelengkapan yang terdiri 
atas: Pimpinan, Panitia Ad-Hoc, Badan Kehormatan, dan panitia-panitia lain yang 
diperlukan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk 
Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan 
personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin 
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oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan 
Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.  

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, 
pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam 
rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan 
kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota 
yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.  

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang memiliki wewenang memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK 
merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan 
keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan 
kewenangannya). BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang ketua 
merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. 
Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali untuk satu kali masa jabatan.  

5. Mahkamah Agung (MA)  

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan Ketiga, kekuasaan kehakiman di 
Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara.  

Adapun kewajiban dan wewenang MA antara lain: 

a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.  

b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi  
c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.  

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung, yang dipilih 
dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim agung dalam 
Mahkamah Agung (paling banyak 60 orang), dapat berasal dari sistem karier 
(hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau 
akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, untuk 
kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh 
Presiden.  

6. Mahkamah Konstitusi (MK)  

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman 
di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  
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Adapun kewajiban dan wewenang MK antara lain:  

a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

b. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.  

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa 
jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 
No. 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri 
adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu 
masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun). 

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh 
Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkaman 
Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim 
Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya.  

7. Komisi Yudisial  

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no. 22 
Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama 
calon hakim agung. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota.  

8. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)  

Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Republik Indonesia 
adalah lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPND berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam Lembaga 
Pemerintah Non Departemen antara lain: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 
Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM), Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), dan lain 
sebagainya.  

9. Kejaksaan Republik Indonesia  

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan 
oleh:  

a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia  

b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi  
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c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.  

Jaksa Agung merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 
kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden.  

Adapun tugas dan wewenang kejaksaan mencakup:  

a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

� Melakukan penuntutan  

� Melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap  

� Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat  

� Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang  

� Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

c. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 
atau pemerintah  

d. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum 
masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran 
barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, 
serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.  

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di 
rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang 
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kejaksaan dapat 
memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 

10. Badan Eksekutif  

Badan eksekutif adalah badan yang berfungsi menjalankan undang-undang yang 
mendapat persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan Presiden. Lembaga 
ini meliputi Presiden, Wakil Presiden, para menteri departemen dan nondepartemen, 
gubernur beserta muspida, bupati/walikota beserta muspida, camat, dan lurah/desa.  
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D. Sistem Politik Demokrasi  

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, sistem politik yang dianut negara 
Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 
1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan 
dalam negara berada di tangan rakyat. Secara normatif sistem politik demokrasi yang 
dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, 
sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu 
sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila.  

Strategi Nasional  

A. Pengertian Strategi  

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the 
general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl 
von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang 
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu 
sendiri merupakan kelanjutan dari politik.  

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada 
konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara 
luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian 
umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. 

B. Politik dan Strategi Nasional  

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk 
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik 
nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan 
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan 
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.  

Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka 
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara 
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan 
oleh politik nasional.  

C. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional  

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang 
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, 
UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam 
sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam 
penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar 
negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. 
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Rangkuman 

� Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur 
hubungan antar negara dan warga negara.  

� Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan 
terhadap kekuasaan politik;melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu 
sendiri; memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam 
menjalankan kekuasaannya.  

� konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:Hasil 
perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; Tingkat-tingkat tertinggi 
perkembangan ketatanegaraan bangsa; Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang 
hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang 
akan datang; Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.  

� Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu: 
Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan; Mayoritas 
berkuasa dan terjaminnya hak minoritas; Pembatasan pemerintahan; 
Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara.  

� Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi: Pemisahan 
wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika; Kontrol dan keseimbangan 
lembaga-lembaga pemerintahan; Proses hukum; dan Adanya pemilihan umum 
sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.  

� Dalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang berkenaan dengan 
cara perubahan UUD, yaitu Pasal 37 yang menyebutkan: (1) Untuk mengubah 
UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir; (2) 
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota 
yang hadir.  

� Menurut UUD 1945, Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut : 
Bentuk negara adalah negara kesatuan; Bentuk pemerintahan adalah republik; 
Sistem pemerintahan adalah presidensiil; Sistem politik adalah demokrasi atau 
kedaulatan rakyat.  


