
Bab 5
Sistem Pemerintahan Pusat

Adakah di antara kalian yang tidak mengenal siapa presiden dan wakil
presiden Republik Indonesia? Adakah di antara kalian yang tidak mengenal
ketua MPR atau ketua DPR dan pejabat tinggi negara kita lainnya? Sebagai
warga negara yang baik, kita perlu mengenal sistem pemerintahan kita
walaupun sedikit. Bagaimana kita akan ikut serta dalam pembangunan
bangsa tanpa mengenal seluk beluk pemerintah kita? Tak kenal maka tak
sayang.

   Lembaga Negara Lembaga Eksekutif
Pemerintahan Pusat Lembaga Yudikatif
Lembaga Legislatif

Tujuan pembelajaranmu dalam bab ini adalah:
Mengenal lembaga-lembaga negara pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR,
Presiden, MA, MK, dan BPK.
Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden,
dan para menteri.

 Sumber: Ensiklopedia umum untuk pelajar, 2005
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A. Lembaga-lembaga Negara

Gambar 5.1  Anak-anak belajar kelompok

Atep, Ida, dan Togar belajar kelompok. Mereka belajar di rumah Ida.
Mereka mempelajari tentang lembaga-lembaga negara.

Sebagai tuan rumah, Ida mengawali diskusi.
”Ada 3 lembaga negara di dalam sistem pemerintahan pusat Indonesia,”

kata Ida.
”Apa saja, Ida?” tanya Togar.
“Ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif,” jawab Ida.
“Tolong jelaskan satu per satu,” pinta Atep.
“Aduh, saya juga masih bingung,” kata Ida.
“Bagaimana ini?” kata Togar bingung.
Atep, Ida, dan Togar diam sejenak. Mereka semua bingung. Tiba-tiba

Pak Gusti datang. Pak Gusti adalah bapaknya Ida.
“Selamat sore, anak-anak. Kalian sedang belajar, ya? Tapi kenapa

kelihatannya bingung?” tanya Pak Gusti.
“Iya, Pak. Kami bingung menjelaskan arti dan unsur-unsur lembaga-

lembaga negara. Apakah Bapak bisa membantu?” pinta Atep.
“Oh, begitu. Coba Bapak bantu jelaskan. Dengarkan baik-baik,” kata

Pak Gusti.
Lalu Pak Gusti menjelaskan dengan singkat sebagai berikut.

1. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan
DPD.
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a. DPR
DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR

dipilih dari partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum
legislatif. Lembaga ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi:
1) Mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara (fungsi

legislasi).
2) Mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara

(fungsi anggaran).
3) Mengawasi jalannya roda pemerintahan (fungsi pengawasan).

b. DPD
DPD singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD

dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Di mana 4
calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan
menjadi anggota DPD.
Adapun tugas DPD antara lain:
1) Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
2) Ikut membahas RUU.
3) Melakukan pengawasan pelaksanaan RUU.

Adapun  RUU yang dimaksud hanya berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat – daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

c. MPR
MPR singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.  Anggota

MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang
MPR antara lain:
1) Mengubah dan menetapkan UUD.
2) Melantik presiden dan wakil presiden.
3) Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut UUD.
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Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005

Gambar 5.2  Gedung MPR/DPR

2. Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan

di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa
pun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas:
a. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung menangani
aduan pelanggaran undang-undang atau peraturan. Aturan ini bisa
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Di sinilah
seseorang atau sekelompok masyarakat dinyatakan bersalah atau
tidak. Di sini juga seseorang atau sekelompok masyarakat mencari
keadilan. Oleh karena itu MA tidak boleh terpengaruh oleh siapa
pun. MA juga tidak boleh terpengaruh oleh apa pun dalam memutus
perkara.

Mahkamah Agung terdiri atas hakim agung dan beberapa hakim
muda. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh Komisi
Yudisial untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, presidenlah
yang mengangkat hakim agung. Adapun ketua MA dipilih atas
mufakat hakim agung yang terpilih.

Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung membawahi
badan peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
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Gambar 5.3  Suasana persidangan pengadilan Negeri

b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang

menangani tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-
undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi dapat mencabut suatu
peraturan atau UU yang dirasa tidak adil atau tidak layak, serta
bertentangan dengan UUD 45.
Menurut UUD 1945, ada empat kewenangan MK, yaitu:
1) Menguji UU terhadap UUD 1945.
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

diberikan oleh UUD.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

c. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga yang mengawasi para hakim

dalam memutus perkara. Komisi Yudisial menerima keluhan dan
aduan masyarakat atas perilaku hakim dalam memutus perkara.
Setelah menerima aduan masyarakat, KY kemudian menyelidiki
hakim yang dimaksud. Setelah itu barulah KY mengeluarkan
rekomendasi kepada MA atas nasib hakim.

KY diangkat dan diberhentikan presiden atas persetujuan DPR.
Anggota KY dipilih karena pengetahuan dan pengalamannya di
bidang hukum serta kejujurannya.
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3. Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan

pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas
wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan
yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan
pembangunan sesuai UU.

Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.
Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lemba-
ga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan
pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat
Indonesia dalam pemilihan presiden.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga yang memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaannya
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.
Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau
badan sesuai dengan UU.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan
DPD. Selanjutnya, anggota BPK diresmikan oleh presiden. Adapun
pimpinan BPK dipilih oleh dan dari anggotanya.

5. Bank Sentral
Bank Sentral adalah bank yang mengatur kebijakan moneter dan

mencetak uang. Bank Sentral di negara kita adalah Bank Indonesia
(BI). Dalam UUD 45 disebutkan bahwa negara memiliki bank sentral
yang susunan, kewenangan, tanggung jawab, independensinya atau
kebebasannya diatur dengan UU.

Dalam menentukan kebijakan, BI tidak dipengaruhi oleh kekuasaan
siapa pun. Gubernur BI diajukan oleh presiden dengan persetujuan
DPR.

Gambar 5.4  Bank Indonesia
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6. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang

bersifat independen dan nonpartisan. Tugas pokok dan fungsi KPU
adalah merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin jalannya
pelaksanaan pemilu.

KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu mulai dari tahap
pendaftaran hingga keanggotaan legilatif, melaksanakan seleksi
(memilih) dan menetapkan parpol yang berhak mengikuti pemilu. Bukan
hanya sampai di situ saja, setelah pemilu berlangsung, KPU bertugas
mengevaluasi sistem dan pelaksanaan pemilu.

Gambar 5.5  Suasana pemungutan suara dalam pemilu

Dalam menjalankan tugas fungsinya, KPU membentuk 9 bagian,
yaitu sebagai berikut.
a. Bagian peserta pemilu.
b. Bagian pendidikan dan informasi pemilu.
c. Bagian pendaftaran pemilu dan pencalonan.
d. Bagian logistik pemilu.
e. Bagian pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu.
f. Bagian hukum.
g. Bagian organisasi, personil, dan keuangan pemilu.
h. Bagian kajian dan pengembangan pemilu.
i. Bagian hubungan antarlembaga.
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“Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai lembaga-lembaga
negara. Apakah kalian sudah paham?” tanya Pak Gusti. Pak Gusti
mengakhiri penjelasannya.

“Sudah, Pak. Terima kasih banyak,” jawab Atep.
Hari makin sore. Atep, Ida, dan Togar mengakhiri belajar kelompok-

nya. Mereka pulang ke rumah masing-masing untuk menyiapkan jadwal
pelajaran besok hari.

Carilah informasi tentang pengertian grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi.

B. Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat dipimpin oleh presiden. Di bawah presiden ada

beberapa lembaga. Berikut bagian-bagian pemerintah pusat.
1. Presiden dan Wakil Presiden

Hari ini Pak Darma memberi tugas pada anak-anak kelas IV. Anak-
anak diminta membuat kliping tentang pemerintahan pusat. Setelah
kliping selesai, anak-anak diberi kesempatan bertanya. Pertanyaannya
seputar hal-hal yang belum diketahui dari kliping yang mereka buat.

Satu per satu, anak-anak bertanya. ”Apa yang dimaksud dengan
pemerintahan pusat, Pak?” tanya Atep.

”Pemerintahan pusat adalah pelaksana pemerintahan yang
mengurusi seluruh wilayah negara,” jawab Pak Darma.

”Siapakah yang disebut pemerintah pusat itu?” tanya Togar.
”Pemerintahan pusat antara lain presiden, wakil presiden, dan

para menteri. Pemerintahan pusat juga disebut lembaga eksekutif,”
jawab Pak Darma.
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”Apa saja wewenang presiden dan wakil presiden?” tanya Ida.
”Presiden mempunyai beberapa wewenang, di antaranya :

a. Wewenang Presiden Selaku Kepala Negara
1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945

(sesuai UUD 45 pasal 4 ayat 1).
2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan

UU (UUD 45 pasal 5 ayat 2).
3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

(UUD 45 pasal 17 ayat 2).
b. Tugas Presiden dalam Bidang Legislatif

1) Memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan
DPR (UUD 45 pasal 5 ayat 1).

2) Berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (UUD 45 pasal 22 ayat 1).

c. Tugas Presiden dalam Bidang Yudikatif
Tugas presiden dalam bidang yudikatif, meliputi:
1) Memberi grasi, yaitu ampunan yang diberikan kepada orang

yang telah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah
Agung.

2) Memberi amnesti, yaitu pengampunan atau penghapusan
hukuman pada seseorang atau sekelompok orang yang telah
melakukan tindak pidana atas pertimbangan DPR.

3) Memberi abolisi, yaitu penghapusan atau peniadaan pidana
atas pertimbangan DPR.

4) Memberi rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik pada
seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan
Mahkamah Agung,” jelas Pak Darma.

“Lalu apa tugas dan wewenang wakil presiden?” tanya Atep.
“Tugas Wakil Presiden meliputi:

a. Membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari.
b. Mewakili presiden apabila presiden berhalangan sementara.
c. Mengganti presiden apabila presiden berhalangan tetap,” jawab

Pak Darma.
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Gambar 5.6
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Yusuf Kalla

“Pak, bagaimanakah dengan lembaga-lembaga pembantu presiden
lainnya?” tanya Togar.

“Adapun lembaga-lembaga negara lain yang membantu tugas
presiden selaku kepala negara sebagai berikut.

2. Kementerian Negara
Dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu

para menteri. Menteri ini membawahi bidang-bidang tertentu. Ada tiga
jenis menteri yaitu menteri departemen, menteri negara, dan menteri
koordinator,” jawab Pak Darma.
a. Menteri Departemen

“Apakah menteri departemen itu, Pak?” tanya Ida.
“Departemen merupakan unsur pelaksana pemerintah yang

dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
Departemen mempunyai tugas membantu presiden dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang masing-
masing,” jawab Pak Darma.

“Apa sajakah menteri-menteri departemen itu Pak?” tanya
Atep.

Sumber: Jawa Pos, 14 Agustus 2006
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Gambar 5.7  Pak Darma membuat tabel

“Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 18 departemen
yang masing-masing dipimpin oleh menteri.  Coba kalian perhatikan
tabel berikut.

1. Departemen Dalam Negeri Mardiyanto

2. Departemen Luar Negeri Hasan Wirajuda

3. Departemen Pertahanan Juwono Sudarsono

4. Departemen Hukum dan Hak Andi Matalata
Asasi Manusia

5. Departemen Keuangan Sri Mulyani Indrawati

6. Departemen Energi dan Purnomo Yusgiantoro
Sumber Daya Mineral

7. Departemen Perindustrian Fahmi Idris

8. Departemen Perdagangan Mari Elka Pangestu

9. Departemen Pertanian Anton Apriyantono

10. Departemen Kehutanan M.S. Kaban

11. Departemen Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal

12. Departemen Kelautan dan Freddy Numberi
Perikanan

No. Nama Departemen Nama Menteri
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No. Nama Departemen Nama Menteri

13. Departemen Tenaga Kerja Eman Suparno
dan Transmigrasi

14. Departemen Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

15. Departemen Kesehatan Siti Fadilah Supari

16. Departemen Pendidikan Bambang Sudibyo
Nasional

17. Departemen Sosial Bachtiar Chamsyah

18. Departemen Agama Maftuh Basyuni

b. Kementerian negara
“Bagaimanakan dengan kementerian negara, Pak?” tanya

Togar.
“Menteri negara menangani tugas tertentu dalam kegiatan

pemerintah negara yang tidak ditangani oleh departemen. Dalam
Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 12 kementerian negara yang
masing-masing dipimpin oleh menteri. Coba perhatikan tabel
berikut.

1. Kementerian Negara Riset Kusmayanto Kadiman
dan Teknologi

2. Kementerian Negara Koperasi Suryadarma Ali
dan UKM

3. Kementerian Negara Ling- Rachmat Witoelar
kungan Hidup

4. Kementerian Negara Pem- Meutia Farida Hatta
berdayaan Perempuan

5. Kementerian Negara Pen- Taufik Effendi
dayagunaan Aparatur Negara

No. Nama Kementerian
Nondepartemen Nama Menteri
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c. Kementerian koordinator
“Bagaimana dengan kementerian koordinator, Pak?” tanya Ida.
“Menteri koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan

penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di
bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 3 menteri koordina-
tor, yaitu:

No. Nama Kementerian
Nondepartemen Nama Menteri

6. Kementerian Negara Perce- Lukman Edy
patan Pembangunan Daerah
Tertinggal

7. Kementerian Negara Peren- Paskah Suzetta
canaan Pembangunan
Nasional

8. Kementerian Negara Badan Sofyan Jalil
Usaha Milik Negara

9. Kementerian Negara Yusuf Ashari
Perumahan Rakyat

10. Kementerian Negara Adhiyaksa Dault
Pemuda dan Olahraga

11. Kementerian Komunikasi Muhammad Nuh
dan Informasi

12. Kementerian Kebudayaan Jero Wacik
dan Pariwisata

No. Nama Kementerian Nama Menteri

1. Kementerian Koordinator Aburizal Bakrie
Kesejahteraan Rakyat

2. Kementerian Koordinator Widodo AS.
Politik, Hukum dan Keamanan
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Ada yang perlu anak-anak ketahui tentang sekretariat negara.
Sekretariat Negara RI (Setneg RI) adalah lembaga pemerintah
yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan
dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku
kepala negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
negara,” jelas Pak Darma.

3. Sekretariat Kabinet
“Pak, saya sering mendengar istilah sekretariat kabinet, tapi saya

belum tahu maksudnya,” kata Atep.
“Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkeduduk-

an di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun
tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi
kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet
Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet
merupakan pejabat setingkat menteri,” jawab Pak Darma.

4. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)
“Bagaimanakah dengan lembaga pemerintah nondepartemen,

Pak?” tanya Tagor.
“Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga

pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah
presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

No. Nama Kementerian Nama Menteri

3. Kementerian Koordinator Sri Mulyani Indrawati
Perekonomian (menggantikan Boediono

yang menjadi Gubernur
BI)

4. Kementerian Koordinator Hatta Radjasa
Sekretaris Negara
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No. Lembaga Pemerintah Nondepartemen

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Intelejen Negara (BIN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

(BAKOSURTANAL)
7. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
8. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI)
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
13. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
14. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
15. Badan Pusat Statistik (BPS)
16. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
17. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
18. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
20. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
21. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
22. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
23. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
24. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Daftar lembaga pemerintah nondepartemen antara lain:
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Gambar 5.8  Tim SAR adalah lembaga pemerintah nondepartemen
yang menangani masalah bencana

5. Kejaksaan
“Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilih

langsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung jawab
terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas
mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku
kejahatan.

“Coba siapa yang tahu tokoh yang menjabat Jaksa Agung
sekarang ini?” tanya Pak Darma.

“Bapak Hendarman Supandji, Pak,” jawab Atep.
“Bagus, sekali Atep. Sebelumnya, Jaksa Agung sempat dijabat

oleh Bapak Abdurrahman Saleh,” kata Pak Darma.
6. Badan Ekstra Struktural

Pak Darma kembali melanjutkan penjelasannya.
“Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk

memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka
koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga
membantu tugas tertentu dari suatu departemen,” jelas Pak Darma.

“Apakah sifat-sifat dari badan ekstra struktural itu, Pak?” tanya
Ida.

“Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam
struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga
pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri.
Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Adapun nomenklatur
yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga, tim, dan
lain-lain. Sekarang coba kalian perhatikan tabel. Beberapa badan ekstra
struktural berikut,” kata Pak Darma.
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No. Nama BES

1. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
2. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
3. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
4. Badan Pelaksana APEC
5. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
6. Lembaga Sensor Film (LSF)
7. Tim Bakorlak Inpres 6
8. Tim Pengembangan Industri Hankam
9. Komite Olahraga Nasional Indonesia

10. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
11. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias

(BRR Aceh - Nias)
12. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

7. Badan Independen
“Apakah badan independen itu, Pak?” tanya Atep.
“Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah

pusat, namun bekerja secara independen. Berikut adalah daftar
beberapa badan independen,” kata Pak Darma.

No. Nama Badan Independen

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
3. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan)
4. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
5. Komisi Ombudsman Nasional (KON)
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
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8. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)
“Pak, apakah TNI termasuk lembaga-lembaga negara?” tanya

Togar.
“Ya, benar Togar. TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima

TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi
3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.

Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari
ancaman dari luar maupun dari dalam.

Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga negara.
Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat,” jelas Pak
Darma.

Gambar 5.9  TNI bertugas menjaga keutuhan NKRI

9. Perwakilan RI di Luar Negeri
“Oh iya anak-anak, ada satu lagi yang termasuk lembaga negara

yaitu perwakilan RI di luar negeri. Perwakilan pemerintahan RI di luar
negeri diwakili oleh duta besar. Duta besar ditunjuk oleh presiden atas
persetujuan DPR. Duta besar berkantor di ibu kota manca negara,”
jelas Pak Darma mengakhiri pelajaran.

No. Nama Badan Independen

8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
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Kerjakan soal-soal berikut di buku tugas.
1. Apa sajakah tugas dan wewenang KPK?
2. Apa yang akan terjadi jika seorang menteri gagal

menjalankan tugasnya?
3. Bertanggung jawab kepada siapakah presiden itu?

Carilah informasi tentang dasar hukum pembentukan lembaga-
lembaga berikut. Salin dan kerjakan kolom berikut di buku tugas.

No. Nama Lembaga Negara Dasar Pembentukan

1. MPR UUD 45 pasal 2

2. DPR

3. Mahkamah Agung

4. Mahkamah Konstitusi

5. Kepolisian RI
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1. Lembaga-lembaga negara di Indonesia, yaitu:
Lembaga legislatif, yaitu lembaga negara yang memegang
kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga legislatif
terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan
di bidang kehakiman. Lembaga yudikatif terdiri atas MA, MK,
dan KY.
Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasa-
an pemerintahan. Lembaga ini dipimpin oleh presiden dan
wakil presiden.
Badan pemeriksa keuangan (BPK), yaitu lembaga yang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.
Bank sentral, yaitu bank yang mengatur kebijakan moneter
dan mencetak uang.

2. Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.
Adapun bagian-bagian dari pemerintah pusat, yaitu:

Kesekretariatan negara, meliputi kementerian negara,
kementerian koordinator, dan menteri departemen.
Sekretariat kabinet, yang bertugas memberikan pelayanan
administrasi kepada presiden.
Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), yang bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.
Kejaksaan, yang bertugas mengajukan tuntutan di muka
pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.
Badan ekstra struktural, yang bertugas memberi pertimbangan
kepada presiden atau menteri dalam pelaksanaan kegiatan
tertentu.
Badan independen, yaitu badan yang dibentuk pemerintah
pusat, namun bekerja secara independen.
TNI dan Polri, yang bertugas menjaga keutuhan NKRI dan
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.
A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. DPD kependekan dari ....
a. Dewan Pimpinan Daerah
b. Dewan Perwakilan Daerah
c. Dewan Penasihat Daerah
d. Dewan Pembina Daerah

2. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah ....
a. menangani sengketa kewenangan lembaga negara
b. menangani sengketa tanah
c. mengawasi hakim pengadilan
d. menangani laporan tindak pidana dan perdata

3. Lembaga negara yang tugas pokoknya mengawasi jalannya
pemerintahan adalah ....
a. DPD
b. DP
c. presiden
d. MPR

4. Mengawasi jalannya pemerintahan disebut fungsi ....
a. legislasi
b. anggaran
c. pengawasan
d. mengeluarkan pendapat

KPU, yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
Perwakilan RI di luar negeri, yang dijalankan oleh seorang
duta besar.
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5. Berikut yang merupakan hak anggota DPR adalah ....
a. hak angket
b. hak abolisi
c. hak remisi
d. hak rehabilitasi

6. Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat adalah
Presiden ....
a. Abdurrahman Wahid
b. Megawati Soekarno Putri
c. Soekarno
d. Susilo Bambang Yudhoyono

7. Lembaga kehakiman yang bertugas mengawasi perilaku hakim
disebut ....
a. Mahkamah Agung (MA)
b. Komisi Yudisial (KY)
c. Mahkamah Konstitusi (MK)
d. Kejaksaan Agung (Kejagung)

8. Tugas Mahkamah Agung adalah ....
a. menangani sengketa kewenangan antarlembaga negara
b. tempat mencari keadilan
c. melaksanakan program pembangunan
d. menuntut pelaku kejahatan ke muka pengadilan

9. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh ....
a. anggota kabinet
b. anggota DPR
c. anggota MPR
d. anggota Hakim Agung

10. Berikut merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung,
kecuali ....
a. Peradilan Terbuka
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara



Pendidikan Kewarganegaraan 490

11. Sifat utama yang harus dimiliki oleh hakim agar keadilan tegak
adalah ....
a. cerdas
b. jujur
c. pandai
d. kuat

12. Lembaga tinggi negara yang bertugas mengaudit penggunaan
uang negara adalah ....
a. Badan Kas dan Perbendaharaan Negara
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Badan Pusat Statistik
d. Badan Intelegen Negara

13. Salah satu tugas presiden selaku kepala negara adalah ....
a. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
b. memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
c. menyatakan hak pendapat, hak angket, dan hak interpelasi
d. mengangkat ketua Mahkamah Agung

14. Berikut merupakan menteri yang tidak mempunyai departemen,
kecuali ....
a. menteri perumahan rakyat
b. menteri pemberdayaan wanita
c. menteri riset dan teknologi
d. menteri perhubungan

15. Berikut yang termasuk merupakan kementerian koordinator adalah
.…
a. menteri kesejahteraan rakyat
b. menteri keagamaan
c. transportasi
d. komunikasi

16. Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas memantau
dan memberikan informasi mengenai cuaca adalah .…
a. Badan Pusat Statisik
b. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
c. Badan Meteorologi dan Geofisika
d. Badan Pertanahan Nasional
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17. Berikut pernyataan yang benar mengenai hubungan Kepolisian RI
dengan TNI adalah .…
a. kepolisian di bawah komando panglima TNI
b. kepolisian dan TNI merupakan lembaga yang terpisah dan

sejajar
c. TNI berada di bawah kepala kepolisian RI
d. TNI berada di bawah panglima TNI dan kepolisian RI di bawah

menteri dalam negeri
18. Tugas utama kejaksaan adalah .…

a. mengawasi menteri yang terkena kasus hukum
b. mengajukan ke muka pengadilan para pelaku kejahatan
c. mengadili pelaku kejahatan di pengadilan
d. membela para pelaku kejahatan di muka pengadilan

19. Jaksa Agung dipilih oleh ….
a. presiden
b. ketua DPR
c. ketua MPR
d. Mahkamah Agung

20. Badan independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu
adalah ....
a. KPPU
b. KPU
c. KPK
d. KPI

B. Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar di
buku tugas.
1. Lembaga pemerintah nondepartemen yang memberikan laporan

berupa data-data perkembangan kehidupan bidang tertentu  adalah
….

2. Memegang kekuasaan, membentuk UU dengan persetujuan DPR
merupakan tugas presiden di bidang ....

3. Lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah ....
4. Bank Indonesia dipimpin oleh ....
5. MPR singkatan dari ....
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6. Mengadakan dan mengesahkan UU disebut fungsi ....
7. Anggota DPR hasil Pemilu 2004 sebanyak ... orang.
8. Salah satu  lembaga Yudikatif  yang kamu ketahui adalah ....
9. Judicial Review dilakukan di ....

10. Presiden pertama RI yang terpilih secara langsung oleh rakyat
adalah ....

C. Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Sebut dan jelaskan jenis dan pengertian lembaga legislatif.
2. Apakah KPU itu? Dan apa tugas utamanya?
3. Mengapa jabatan presiden dibatasi maksimal hanya 2 kali periode?
4. Apa yang kalian ketahui tentang duta besar? Kemukakan pula

tugas-tugasnya.
5. Coba bedakan antara tugas kepolisian dengan TNI.


