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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan 
didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi 
awal yang belum memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 
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MODUL 6 

 

LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

 Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), secara umum 

peserta akan dapat memahami lembaga-lembaga negara dan sistem 

pemerintahan di Indonesia. Sedangkan secara khusus peserta akan dapat: 

1. Menyebutkan lembaga-lembaga negara menurut Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD NRI Th 1945). 

2. Menyebutkan hak dan wewenang lembaga-lembaga negara. 

3. Menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia- 

4. Menjelaskan perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan 

presidensial. 

 

B. Petunjuk Mempelajari Modul 

 Supaya pemahaman terhadap modul ini lebih baik, maka bacalah dengan 

cermat uraian materi, kemudian lakukan diskusi kelompok kecil secara intensif 

dan dilanjutkan dengan diskusi kelas, agar masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

 

C. Media Pembelajaran 

Media yang digunakan untuk membelajarkan modul ini kepada peserta 

diklat, antara lain:  

1. Chard tentang lembaga-lembaga negara Indonesia  

2. Power Point materi yang diuraikan dalam modul 

3. Video atau film dokumenter, misal: pembacaan Teks Proklamasi pada 

tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno.  

 

D. Uraian Materi 

1. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia 

Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Th 

1945 terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), lembaga 



2 
 

eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan lembaga yudikatif (MA, MK 

dan KY). 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Menurut UUD NRI Th 1945 pasal 2  ayat 1 disebutkan bahwa MPR 

terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, dan 

diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

MPR mempunyai kewenangan, sebagai berikut: 

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) 

dan Pasal 37] 

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

3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)]; 

4) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden 

dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2]; 

5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika 

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersamaan [Pasal 8 ayat (3)]. 

b. Presiden dan Wakil Presiden 

Berdasarkan UUD NRI Th. 1945 pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa 

calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden.  

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat, [Pasal 6A (1)] Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
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kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, 

(Pasal 7)  

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai wewenang, hak dan 

kewajiban sebagai berikut: 

1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; 

2) Berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)]; 

3) Menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)]; 

4) Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan 

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa 

dan Bangsa [Pasal 9 (1)]; 

5) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 

10); 

6) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)]; 

7) Membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR 

[Pasal 11 (2)]; 

8) Menyatakan keadaan bahaya  (Pasal 12); 

9) Mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)]; 

10) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)]; 

11) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

MA [Pasal 14 (1)]; 

12) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

DPR [Pasal 14 (2)]; 

13) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan UU (Pasal 15); 

14) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16); 

15) Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)]; 

16) Pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR 

[Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)]; 
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17) Hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam 

kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; 

18) Pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)]; 

19) Peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)]; 

20) Penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan 

disetujui DPR [Pasal 24A (3)]; 

21) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan 

DPR [Pasal 24B (3)]; 

22) Pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan 

orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)]. 

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPR sedikitnya 

bersidang sekali dalam setahun. DPR menjadi anggota MPR dan 

memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.  

1) Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden, (fungsi 

legislasi). 

2) Membahas dan menyetujui anggaran negara yang diajukan Presiden, 

(fungsi anggaran). 

3) Melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan, (fungsi 

pengawasan). 

4) Mengajukan interpelasi, angket, menyampaikan usul dan pendapat 

serta hak imunitas. 

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

DPD dipilih langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilu. 

Jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. DPD 

bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPD bersama DPR menjadi 

anggota MPR. DPD mempunyai tugas mengajukan rangcangan undang-

undang (RUU) tentang: 

1) Otonomi daerah. 

2) Hubungan pusat dan daerah. 

3) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. 
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4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 

5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Di samping itu DPD juga dapat memberikan pertimbangan tentang 

RUU anggaran pendapatan, pajak, pendidikan, dan agama. DPD juga 

dapat melakukan pengawasan tentang pelaksanaan UU yang diajukan 

tersebut. 

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Berdasarkan UUD NRI Th. 1945 pasal 23 E disebutkan bahwa untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

BPK dikatakan bebas karena dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat 

dipengaruhi oleh orang atau lembaga lain. Mandiri, bahwa BPK dalam 

menjalankan tugasnya tidak bergantung kepada orang atau lembaga 

lain. Badan ini untuk melengkapi tugas pengawasan yang dilakukan oleh 

DPR. 

Hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada DPR dan DPD 

serta DPRD untuk ditindak-lanjuti. Adanya unsur pelanggaran atau 

kejahatan dalam pengelolaan keuangan akan diproses secara hukum 

dan diadili. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. 

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. 

f. Mahkamah Agung (MA) 

Untuk menyelenggarakan peradilan dan penegakan hukum dan 

keadilan, dibentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga itu 

adalah MA dan badan peradilan di bawahnya yang meliputi: 

1) Peradilan umum.  

2) Peradilan agama. 

3) Peradilan militer. 

4) Peradilan tata usaha negara. 

Kekuasaan MA merdeka dalam arti tidak dapat dipengaruhi atau 

dicampuri oleh lembaga lain. MA berkewenangan mengadili pada tingkat 
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kasasi dan menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang. 

MA dipimpin oleh Ketua dan wakil Ketua yang dipilih dari hakim agung.  

Seseorang dapat diangkat menjadi hakim agung bila memenuhi 

syarat: 

1) Memiliki kepribadian tidak tercela.  

2) Adil. 

3) Profesional. 

4) Berpengalaman di bidang hukum. 

5) hakim agung diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui Presiden. 

g. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, di samping MA 

dibentuk MK yang mempunyai tugas, sebagai berikut: 

1) Menguji undang-undang atas UUD.  

2) Memutus sengketa antar lembaga negara. 

3) Memutus perselisihan hasil pemilu. 

4) Memutus pembubaran parpol. 

5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. 

Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi 

yang jumlahnya sembilan. Semua Hakim Konstitusi berasal dari 3 orang 

ditunjuk oleh MA, 3 orang ditunjuk oleh DPR, dan 3 orang ditunjuk oleh 

Presiden. 

Syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi berdasarkan UUD NRI Th. 

1945 pasal 24 C meliputi: 

1) Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.  

2) Adil. 

3) Menguasai konstitusi dan ketetanegaraan. 

4) Tidak sedang merangkap sebagai pejabat negara. 

h. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial (KY) bersifat  mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung. Di samping itu juga berwenang menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. 

Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan 
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DPR. Syarat menjadi anggota KY berdasarkan UUD NRI Th. 1945 pasal 

24 B, sebagai berikut: 

1) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.  

2) Memiliki kepribadian yang tidak tercela. 

2. Sistem Pemerintahan 

Menurut Mas’ud (1989) sistem menunjukkan adanya suatu organisasi 

yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya 

maupun dipengaruhinya. 

Sedangkan kata ”Pemerintahan” berasal dari kata dasar ”pemerintah”, 

yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan.   Menurut C.F. Strong 

dalam bukunya ” Modern Political Constitution ” yang dimaksud pemerintah 

adalah lembaga atau organisasi yang melekat kewenangan untuk 

melaksanakan kekuasaan negara. Juga merupakan lembaga yang memiliki 

tanggung jawab guna melaksanakan keamanan dari ancaman baik yang 

datang dari dalam maupun dari luar. (Adisubrata, 2002) 

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemerintahan dalam arti luas.Menurut Finer istilah pemerintahan 

paling tidak memiliki empat hal, yaitu:  

a. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yang melaksanakan 

pengawasan atas pihak atau lembaga lain; 

b. Menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau proses memilih 

terhadap masalah-masalah yang dijumpai; 

c. menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah; 

d. Menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang digunakan untuk 

mengatur masyarakat (Adisubrata, 2002). 

Dengan demikian konsep  pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam 

arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

kepolisian dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan dalam 

arti sempit adalah kegiatan-kegiatan memerintah yang dilakukan oleh 

badan eksekutif guna mencapai tujuan pemerintahan (Adisubrata, 2002). 

Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian sistem 

pemerintahan, antara lain dikemukakan oleh: 
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a. Sri Sumantri, sistem pemerintahan adalah bagi negara yang menganut 

ajaran Tri Praja, suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dengan bekerjasama 

hendak mencapai maksud dan tujuan. 

b. Ismail Suny mengemukakan sistem pemerintahan adalah suatu sistem 

tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat 

perlengkapan negara. 

c. Martadisastra memberikan pengertian sistem pemerintahan adalah 

hubungan antara organ-organ pemerintah (eksekutif) dengan alat 

perlengkapan negara-negara lainnya yang ada/menjalankan fungsinya 

di dalam suatu negara. 

Sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI Th. 1945 

(setelah perubahan - pasca amandemen), kedaulatan rakyat itu dibagikan 

secara horizontal dengan memisahkannya (separation of power) menjadi 

kekuasaan-kekuasaan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat 

dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and 

balances. Jika terdapat lembaga-lembaga lainnya yang tidak diatur oleh 

UUD NRI Th 1945, maka lembaga-lembaga itu termasuk dalam organisasi 

pemerintah yang disebut sebagai lembaga Pemerintah (regerings-organen) 

dan lembaga-lembaga administrasi negara (administrative-organen).  

Kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

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

berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi 

pelaksanaan tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan 

Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri negara. Untuk memberikan nasehat 

dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden dibentuk Dewan Pertimbangan. 

Kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan 

Mahkamah Konstitusi (MK).  

MPR tetap merupakan lembaga yang tersendiri di samping fungsinya sebagai 

Penjelmaan seluruh rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip perwakilan daerah dalam DPD 

harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat daiam DPR. 
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Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan 

ke dalam MPR yang meliputi dua dewan  itu.   Kedudukan  MPR yang berdiri 

sendiri, di samping terdiri atas kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan 

struktur parlemen Indonesia, terdiri atas tiga pilar yaitu MPR, DPR, dan DPD yang 

sama-sama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan 

pelaksana kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas MA dan MK. Ketiga cabang 

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling 

rnengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan 

prinsip ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol 

dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat 

penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang 

rnenduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat 

dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 

3. Tipe-tipe sistem pemerintahan 

Arend Lijphart dalam buku Sistem Pemerintahan Parlementer dan 

Presidensial. Dalam perkembangannya terdapat Sistem Pemerintahan 

Campuran (kuasi/semu) 

a. Sistim pemerintahan parlementer  

Sistim pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem yang 

menekankan peran parlemen sebagai subyek pemerintahan atau 

meminpin kabinet, sehingga dalam pemerintahan posisi parlemen lebih 

dominan daripada eksekutif. Atau suatu sistem di mana kabinet yang 

menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif), perdana menteri dan para 

menterinya bertanggung-jawab secara bersama-sama atau sendirian 

kepada parlemen. Adanya pertanggungan-jawab tersebut menunjukkan 

parlemen sebagai subyek pemerintahan sekaligus mempunyai 

hubungan yang erat dengan eksekutif. Eratnya hubungan ini dapat 

dilihat dari kabinet yang dibentuk harus meraperoleh dukungan 

kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen. Artinya, 

kebijaksanaan pemerintah (kabinet) tidak boleh menyimpang dari apa 

yang dikehendaki oleh parlemen.  
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Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer: 

1) Obyek yang direbutkan adalah parlemen. Pemilu parlemen sangat 

penting, karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh 

setelah partai kontestan pemilu berhasil meraih kursi mayoritas. Etika 

yang umum dianut bahwa partai politik yang memenangkan pemilu, 

maka pemimpin tertinggi partai (ketua atau sekjen partai) secara 

otomatis menjadi Perdana Menteri. Karena pemimpin tertinggi partai 

adalah figur yang bertanggungjawab atas ideologi partai, termasuk 

visi dan/atau program yang ditawarkan ketika pemilu. 

2) Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terpisah. Artinya, 

lembaga kepala negara sebagai figur yang berwawasan 

kenegarawanan, sedangkan kepala pemerintahan sebagai figur yang 

berwawasan politik. Yang diperebutkan kekuasaan murni wilayah 

politik, sehingga klim politik lebih dinamis. Karena peran partai kuat 

maka sistem parlementer disebut sebagai sistem tradisi partai kuat. 

3) Kepala negara (Raja, Ratu, Presiden) kedudukannya sebagai simbul 

representasi negara atau figur milik bangsa, karena itu dalam 

pemerintahan  mereka selalu dianggap benar. Apabila Kepala 

Negara melakukan kesalahan, maka yang bertanggung-jawab adalah 

Perdana Menteri atau Menteri. Dan bila Perdana Menteri atau 

Menteri melakukan kesalahan, maka tidak boleh melibatkan Kepala 

Negara.  Untuk itu, kedudukan Ratu di Inggeris tidak dapat diganggu 

gugat, Raja tidak dapat dipersalahkan (The King can do no wrong).  

4) Partai politik yang menang mutlak terjebak untuk mempertahanklan 

kekuasaannya bukan kewajiban mensejahterakan rakyat yang 

ditempuh, tetapi melakukan konsfirasi elit pilitik untuk mengeliminasi 

kekuatan oposisi.  

5) Sistem pemerintahan parlementer dinamis, karena parlemen dengan 

kewenangannya yang luas untuk mengontrol eksekutif. Pertarungan 

yang tidak mengenal jeda antara partai yang memerintah dengan 

partai oposisi adalah ciri utamanya. Dengan kewenangannya 

parlemen bisa menjatuhkan eksekutif, sehingga Presiden berada 

dalam ketidakpastian. Bagi sistem parlementer, pemerintah harus 
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kuat dari berbagai kritikan. Kalau kepala eksekutif jatuh berarti 

pemerintah lemah. Hakikat sistem parlementer tidak memberikan 

tempat pada pemerintahan yang lemah untuk memimpin negeri. 

Mudah bergantinya pemerintahan berarti iklim perpolitikan dinamis.  

6) Ajaran trias politika tentang kekuasaan negara dimaknai sebagai 

diffusion of power – pembagian kekuasaan menurut fungsinya antara 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang independen. 

7) Keuntungan sistim pemerintahan parlementer, bahwa penyesuaian 

antara pihak eksekutif dan legislatif mudah dapat dicapai, namun 

sebaliknya pertentangan antara keduanya itu dapat sewaktu-waktu 

terjadi yang menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri dan 

akibatnya pemerintahan tidak stabil.  

8) Siatem pemerintahan parlementer dengan dua partai, maka yang 

ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai 

Perdana Menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan 

pemilihan umum.  

9) Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak 

oposisi. Sedangkan sistem parlementer dengan banyak partai biasanya 

kabinet dibentuk berdasarkan kompromi (koalisi) untuk mendapat dukungan 

dari parlemen. Apabila terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan yang 

diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan cara 

menarik menterinya, maka kabinet mengembalikan mandatnya 

kepada Kepala Negara. Karena itu dalam sistem parlementer yang 

diikuti dengan sistem banyak partai sering terjadi ketidak stabilan 

pemerintahan dalam arti sering jatuh-bangunnya kabinet. Keadaan 

seperti ini, pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1950 — 1959, 

dimana telah terjadi paling tidak tujuh kali pergantian kabinet. 

b. Sistim Pemerintahan Presidensiil  

Sistim pemerintahan Presidensiil atau sistem kongresional merupakan 

sistem yang lebih menekankan peran presiden (eksekutif) sebagai 

subyek pemerintahan. Atau sistem pemerintahan di mana kekuasan 

eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. 

Atau presiden sebagai pemimpin kabinet (menteri). Sebagai kepala 
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eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantunya (para menteri) 

yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu 

hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena Presiden dalam 

pembentukan kabinetnya tidak tergantung kepada parlemen atau tidak 

memerlukan dukungan kepercayaan dari parlemen, maka menteri-

menteri juga tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Sehingga 

jalannya pemerintahan menjadi stabil, karena tidak adanya jatuh-bangun 

kabinet  sebagai akibat mosi tidak percaya dari parlemen.  

Negara yang menganut sistim pemerintahan Presidensiil, misal 

Amerika Serikat, di mana sesuai ajaran Montesquieu kedudukan tiga 

kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif terpisah satu sama 

lain dan saling meng uji serta saling mengadakan perimbangan (check and 

balance). 

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil  

1) Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara 

dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan. 

Kekuasaan eksekutif relatif lebih kuat daripada legislatif dan yudikatif, 

jadi kalau ingin menjatuhkan presiden diperlukan gabungan kekuatan 

antara legislatif dan yudikatif. 

2) Anggota parlemen lebih berfungsi sebagai wakil rakyat ketimbang 

wakil partai (sistem tradisi partai lemah) – sistem Presidensiil 

sesungguhnya tidak mengenal partai oposisi dan tidak mengenal 

kabinet koalisis, karena Presiden bertanggung jawab langsung pada 

rakyat bukan pada partai. 

3) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat 

dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen 

dan non-departemen.  

4) Tidak ada pertanggung jawaban bersama (mutual responsibility ) 

antara presiden dan kabinet, karena tangung jawab pemerintahan 

terletak di tangan presiden selaku kepala pemerintahan. Para Menteri 

hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif, bukan kepada 

kekuasaan legislatif.  
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5) Presiden (Kepala Negara dan Kepala Eksekutif/Pemerintah) adalah 

faktor variabel, legislatif lebih bersifat sebagai unsur konstanta 

(pergantian Presiden tidak serta merta menggati anggota legislatif). 

6) Kekuasaan dibagi berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan 

(Separation of power), dan masing-masing kekuasaan saling 

mengontrol, mengawasi (checks and balances). 

Keuntungan sistim Presidensiil, bahwa pemerintahan untuk jangka 

waktu yang ditentukan stabil. Kelemahannya, bahwa kemungkinan 

terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan negara menurut eksekutif 

berbeda dengan legislatif. Lagi pula pemilihan umum yang 

diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat serta memilih presiden dan 

wakil presiden dilakukan dalam waktu yang tidak sama, sehingga 

perbedaan pendapat yang timbul pada para pemilih dapat 

mempengaruhi sikap dan keadaan lembaga tersebut. Misalnya 

kebijaksanaan politik di Amerika serikat yang ditempuh oleh Presiden 

Nixon bertentangan dengan pendapat Congress mengenai perang 

Vietnam.  

Realitas keanekaragaman bangsa Indonesia, membutuhkan sistem 

pemerintahan yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem Presidensiil yang 

diterapkan di bawah UUD NRI Th 1945 telah diatasi melalui pembaruan 

mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 

tersebut, maka akibat yang kurang baik dalam praktek penyelenggaraan sistem 

pemerintahan presidensiii tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem 

Presidensiil ini akan lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga 

dapat dipraktekkan dengan tetap menerapkan sistem banyak partai yang 

dapat mengakomodasikan peta kekuatan politik dalam masyarakat yang 

dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi akibat negatif 

atau kelemahan bawaan dari sistem presidensiil, yaitu : 

1) Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden dan Wakil Presiden 

merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif negara 

yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak 

dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan 

pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden dalam 
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menjalankan pemerintahan negara, kekuatan tanggung-jawab politik berada 

di tangan Presiden (of power and responsibility upon the President). 

2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan 

karena itu secara politik tidak bertanggung-jawab kepada MPR atau 

lembaga parlemen, melainkan bertanggung-jawab langsung kepada 

rakyat yang memilihnya. 

3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung-

jawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden 

melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam hal demikian, 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggung-

jawaban oleh DPR untuk disidangkan dalam MPR, yaitu sidang 

gabungan antara DPR dan DPD, menurut prosedur hukum tata negara, 

sebelum proses hukumannya (pidana) dapat diteruskan untuk 

diselesaikan menurut prosedur peradilan pidana. 

4) Dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau Wakil 

Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang 

MPR. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggung-

jawaban Presiden kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen. 

5) Para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Menteri 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggung-

jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung-jawab kepada 

parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Akan 

tetapi, karena pentingnya kedudukan para Menteri itu, maka 

kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan 

Menteri tidak boleh bersifat mutlak, tanpa kontrol parlemen. Para menteri 

adalah pemimpin pemerintahan dalam bidangnya masing-masing. 

Merekalah yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintahan 

sehari-hari. Karena itu, para Menteri hendaklah bekerjasama yang seerat-

eratnya dengan DPR dan DPD. Untuk itu,  dalam mengangkat Menteri,  

meskipun tidak mengikat, Presiden harus sungguh-sungguh 

memperhatikan pendapat DPR.  Bahkan, susunan kabinet yang jumlah 

menteri yang akan diangkat, karena berkaitan dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan oleh Presiden dengan 
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persetujuan DPR. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat 

dan memberhentikan para Menteri dengan seenaknya. 

6) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam 

sistem presidensiil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk 

menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan 

Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari 

dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara 

dalam lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula 

independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Lembaga-

lembaga eksekutif yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia sebagai 

bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur 

penegakan hukum, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur 

pertahanan negara. Meskipun keempat lembaga tersebut berada 

da!am naungan kekuasaan eksekutif, tetapi dalam menjalankan tugas 

utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi 

Presiden. Untuk menjamin hal itu, maka pengangkatan dan 

pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia 

hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari 

DPR. Pemberhentian para pejabat tinggi pemerinahan tersebut tanpa 

didahului dengan persetujuan DPR hanya dapat dilakukan oleh 

Presiden apabila yang bersangkutan terbukti bersalah dan karena itu 

dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat tetap karena 

melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur dengan undang-

undang, (Jimly A, 2006; Ranadireksa, 2007). 

c. Sistem Pemerintahan Campuran 

Sistem ini telah menyita perhatian para ahli untuk melakukan kajian. 

Beberapa ahli menyebut sistem ini sebagai campuran antara dua sistem 

(presidensial dan parlementer) di atas. Pendapat lain menyebutnya 

sistem yang berada di antara presidensial dan parlementer sebagai 

sistem presidensial. Ada pula yang menyebutnya kepemimpinan 

rangkapî (karena yang memimpin presiden dan perdana menteri). 

Negara-negara yang menjalankan system semi-presidensial misalnya 
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adalah Prancis, Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, Islandia dan 

Portugal, Srilanka melalui konstitusi 1978 dan sistem yang berlaku dulu 

di Jerman tahun 1919 di bawah Republik Weimar. Para pendukungnya 

menyebut sebagai sistem yang mengambil keuntungan dari sistem 

presidensial. 

Konstitusi dengan ciri-ciri seperti itu oleh Wheare disebut “Konstitusi 

sistem pemerintahan parlementer”. Menurut Sri Soemantri, UUD NRI Th 

1945 tidak termasuk ke dalam kedua konstitusi di atas. Hal ini karena di 

dalam UUD NRI Th 1945 terdapat ciri konstitusi pemerintahan 

presidensial, juga terdapat ciri konstitusi pemerintahan parlementer. 

Pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran. 

Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia 

tidaklah murni menganut teori trias politika karena selain adanya 

ekskutif, legislatif dan yudikatif, masih ditambah kekuasaan konstitutif 

(MPR), eksaminatif atau inspektif (BPK), dan konsultatif  dengan sistem 

distribution of powers  atau pembagian kekuasaan (w.w.w. Kaltim Post. 

Co.id). 

4 Fungsi Sistem Pemerintahan 

Agar pemerintah berjalan efektif, maka ada 3 (tiga) persyaraan yang 

harus dipenuhi yaitu::  

a.  Kemampuan untuk mengawasi angkatan bersenjata;  

b.  Kewenangan untuk membuat undang-undang;  

c  Kekuasaan finansial, yaitu kewenangan untuk memungut pajak dan 

cukai atau bentuk pengutan lain dari rakyat guna biaya 

mempertahankan negra serta menjalankan hukum. Atau singkat 

kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian 

(Adisubrata, 2002). 

Tujuan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam 

negara. Untuk itulah diperlukan usaha dan kegiatan untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut. Usaha dan kegiatan itu meliputi bagaimana alat 

perlengkapan negara mencapai dan dengan apa dicapai. Pelaksana yang 

diberi tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pemerintah, 
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sedangkan bagaimana dan dengan cara apa mencapai kesejahteraan 

tersebut cara mengatur/memerintah. 

Cara mengatur/memerintah terkait dengan suatu sistem. 

Sistem pemerintah menjelaskan bagaimana hubungan antara alat 

perlengkapan negara mencapai dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan 

seluruh rakyat (Alhaj, 2001).  Secara umum alat-alat perlengkapan negara 

yang terdapat dalam suatu negara meliputi: 

a.  Lembaga legislatif, merupakan lembaga atau badan pembuat undang-

undang. 

b. Lembaga eksekutif, merupakan lembaga atau aparat pelaksana undang-

undang; 

c. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas di bidang kehakiman 

atau kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara 

terhadap pelanggaran undang-undang. 

d. Lembaga lainnya yang merupakan alat perlengkapan negara seperti di 

Indonesia terdapat BPK, Mahkamah Konstitusi, KPU, Komisi Yudisial 

dsb.(Untari, 2006) 

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud sistem 

pemerintahan merupakan hubungan antara organ pemerintah dengan 

organ-organ lain yang ada dalam suatu negara. Sistem pemerintahan 

secara umum ada dua yaitu (1) sistem pemerintahan Presidensiil dan (2) 

sistem pemerintahan parlementer. Untuk memahaminya dapat dibaca pada 

perbandingan sistem pemerintah pada sub berikutnya.  

5. Kedudukan Pemerintahan di Indonesia. 

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik dan 

pemerintahan di Indonesia di dasarkan pada Trias Politika, dengan sistem 

distribution of power yaitu  kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama MPR yang terdiri dari 

dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil 

Partai Politik dan DPD yang anggotanya mewakili propinsi yang ada di 

Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh 

rakyat di daerahnya masing-masing. 
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Berdasarkan pasal 3 ayat (1) MPR berwenang mengubah dan 

menetapkan UUD. DPR berdasarkan pasal 20 ayat (1) memegang 

kekuasaan membentuk UU, sedangkan DPD berdasarkan pasal 22 ayat (1) 

dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan 

otonomi daerah dengan pusat, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Selanjutnya DPD ikut membahas rancangan tersebut di atas, dan 

dapat memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang, APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta mengawasi 

pelaksanaan UU tersebut (ayat 2 dan 3) 

Majelis Permusyawaratan Rakyat semula adalah lembaga tertinggi 

negara. Sekarang setelah UUD 1945 diamandemen kedudukan MPR 

sebagai lembaga negara. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR 

ditambah anggota DPD. Sebelumya konstitusi UUD 1945, anggota MPR 

adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Sejak 2004, MPR 

adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai 

kamar kedua. Lembaga eksekutif berpusat pada Presiden, wakil Presiden 

dan Kabinet.  

Di negara manapun, kedudukan sistem politik dan pemerintahan 

sangat menentukan implementasi para penguasa dalam menjalankan roda 

pemerintahannya. Sistem politik demokrasi, selalu akan melibatkan rakyat 

dalam menentukan kebijakan umum (public polecy), adanya perwakilan 

rakyat yang representatif, perlindungan hak asasi manusia, penegakan 

hukum yang bebas, kepentingan rakyat diutamakan. Sebaliknya bagi 

negara totaliter, keterlibatan rakyat kurang diperhatikan, semua sektor 

dikendalikan oleh pemerintah, rakyat kurang bebas berbicara.. Berawal dari 

sistem politik itulah akan menentukan corak atau sistem pemerintahan. 

Dengan demikian kedudukan sistem politik juga akan menentukan sistem 

pemerintahan. Keduanya merupakan mata uang yang tak dapat dipisahkan 

satu sama lain.  

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah 

diamandemen adalah sebagai berikut: 
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badan-badan lain 
yang fungsinya 

berkaitan dengan 
kekuasaan 
kehakiman

KY

UUD 1945

PUSAT 

DAERAH

TUN

Militer

Agama

Umum

Lingkungan 
Peradilan

kpu bank 
sentral

DPR DPDMPR

PERWAKILAN BPK 
PROVINSI

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN

menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MK

TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

Kementerian 
Negara

Presiden/
Wakil 

Presiden

PEMDA PROVINSI

DPRDKPD

PEMDA 
KAB/KOTA

DPRDKPD

 

(Sumber: Sosialiasi UUD 1945 setelah diamandemen). 

 

6. Perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia. 

Secara umum sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia 

hanya ada dua, yaitu (1) sistem pemerintahan presidensiil dan (2) sistem 

pemerintahan parlementer.  

a. Sistem Pemerintahan Presidensial 

Dalam sistem pemerintahan Presidensial kedudukan kepada negara 

sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian 

kekuasaan yang dimiliki Presiden merupakan kekuasaan riil dan dengan 

kedudukan demikian Presiden.berwewenang untuk mengangkat dan 

memberhentikan menteri-menteri.  

Sistem pemerintahan Presidensial (Non-Parlementary Executive) 

kelangsungan hidup ekskutif tidak tergantung pada lembaga legislatif, 

mengingat kedudukan eksekutif relatif kuat, karena itu ciri sistem 

pemerintahan Presidensial:  

1) kekuasaan di dasarkan prinsip pembagian kekuasaan (distribustion of 

power),  

2) eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan 

parlemen, demikian juga  sebaliknya parlemen tidak bisa 

menjatuhkan eksekutif,  



20 
 

3) tidak ada pertanggung jawaban bersama (mutual responsibility) 

antara  presiden dan kabinet, karena tanggung jawab pemerintahan 

terletak di tangan Presiden selaku kepala Pemerintahan. 

b. Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan parlemen lebih 

menonjol dibandingkan kekuasaan presiden atau raja. Dalam hal ini 

kedudukan presiden atau raja hanya sebagai kepala negara, sedangkan 

kepala pemerintahan atau kekuasaan riil dipegang oleh Perdana 

Menteri. Perdana Menteri beserta kabinetnya tunduk dan bertanggung 

jawab pada parlemen.  Dalam sistem ini hubungan lembaga 

eksekutif dan legislatif sangat erat. Namun terkesan kedudukan legislatif 

lebih kuat dari pada eksekutif. Seberapa lama eksekutif memegang 

kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung 

pada kepercayaan dalam mengandalikan pemerintahan sangat 

tergantung pada kepercayaan dan dukungan parlementer.  

Dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat:  

1) Didasarkan atas prinsip penyebaran kekuasaan,  

2) Terdapat adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan 

kabinet,  

3) Perdana Menteri, diangkat oleh kepala negara berdasarkan 

dukungan mayoritas legislatif,  

4) Kedudukan dan pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan 

kabinet dalam arti eksekutif dapat membubarkan parlemen 

sebaliknya eksekutif/ kabinet dapat meletakkan jabatan manakala 

parlemen menyatakan mosi tidak percaya. 

Menurut Allan R. Ball (dalam Untari, 2006) disebutkan bahwa ciri-ciri 

sistem pemeritahan parlementer adalah: 

1) Kepala negara berperan sebagai pemimpin formal dan seremonial 

serta mempunyai pengaruh politik yang kecil. Kepala negara bisa 

seorang raja/ratu (Inggris, Belanda) atau Presiden. 

2) Pemimpin politik (Perdana Menteri atau konselir) diangkap 

berdasarkan dukungan parlemen. 
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3) Anggota parlemen dipilih untuk suatu periode tertentu berdasarkan 

pemilihan umum. Tanggal pemilihan umum ditentukan oleh Kepala 

negara formal atas persetujuan perdana menteri atau konselir. 

Dengan demikian sistem pemerintahan menggambarkan bagaimana 

cara mengatur, menata hubungan antara alat perlengkapan negara 

dalam rangka mencapai keinginan bangsa Indonesia yaitu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpukan bahwa 

fungsi sistem pemerintahan antara lain:  

1) Sistem  pencapaian cita-cita seluruh rakyat  

2) pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan  

3) bentuk interaksi kehidupan politik riil dalam negara 

4) penerapan  sistem politik 
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EVALUASI Modul 6 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan 

jawaban yang paling tepat! 

1. Presiden mempunyai wewenang mengangkat duta dan konsul [Pasal 

13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan ... 

 A. MPR 

 B. DPR 

 C. MA 

 D. MK 

2. Dewan Perwakilan Rakyat  memiliki fungsi legislasi, anggaran dan 

pengawasan. Yang merupakan fungsi legislasi adalah .... 

 A. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden 

 B. Membahas dan menyetujui anggaran negara yang diajukan 

Presiden 

 C. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan 

 D. Mengajukan interpelasi, angket, menyampaikan usul dan 

pendapat  

3. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah .... 

 A. Menguji peraturan daerah atas UUD.  

 B. Memutus sengketa antar lembaga masyarakat. 

 C. Memutus perselisihan hasil pemilu. 

 D. Memutus pembubaran organisasi masyarakat 

4. Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan ... 

 A. DPR 

 B. MPR 

 C. MK 

 D. MA 
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5. Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ditetapkan 

oleh .... 

 A. MPR bersama DPR 

 B. Presiden bersama DPR 

 C. DPR bersama MK 

 D. Presiden 

6. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah .... 

 A. Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terpisah 

 B. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara 

 C. Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan 

memberhentika  menteri-menteri 

 D. Tidak ada pertanggung jawaban bersama  antara presiden dan 

kabinet 

7. Keuntungan  sistem Presidensiil, adalah ... 

 A.  pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan stabil. 

 B. kedudukan presiden kuat, tidak dapat dihentikan sebelum habis 

masa  jabatannya 

 C. Presiden dan Wakil Presiden  tidak bertanggung-jawab kepada 

MPR 

 D. para menteri bertanggung jawab kepada parlemen 

8. Pada sistem Pemerintahan Parlementer Perdana Menteri diangkat 

oleh kepala negara berdasarkan dukungan … 

 A. lembaga negara lain 

 B. mayoritas legislatif,  

 C. organisasi masyarakat 

 D. lembaga yudikatif 

9. untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. Hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada .... 

 A. MPR, DPR dan DPD 
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 B. MPR, DPR dan DPRD 

 C. DPR, DPD, dan DPRD 

 D. MPR, DPR, dan DPRD 

10. DPD dipilih langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilu. 

Jumlah anggota DPD tidak lebih dari .... 

 A. separoh anggota DPR 

 B. seperempar anggota DPR 

 C. sepertiga anggota DPR. 

 D. seperlima anggota DPR 
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