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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa karena berkat beliaulah maka tugas ini dapat kami selesaikan 

tepat pada waktunya. Walaupun dalam penyusunan tugas ini kami banyak 

mengalami kesulitan terutama dalam pencarian buku-buku penunjang. 

Tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan 

ataupun guru-guru yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas ini 

sehingga tugas ini dapat kami selesaikan. Kritik dan saran yang sifatnya 

konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari pada 

tugas kami berikutnya. 

Om Shanti, Shanti, Shanti Om. 

 

Denpasar, 31 Mei 2011 

Hormat kami 

 

 

Penyusun 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Jika suatu bangsa dan negara ingin berdiri secara kokoh dan kuat, tidak 

gampang terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan 

bernegara, tentulah negara dan bangsa tersebut harus memiliki dasar negara 

dan ideologi negara yang kuat dan kokoh pula. Bila tidak, maka bangsa dan 

negara tersebut akan rapuh bahkan hancur. 

Ideologi berasal dari kata “idea” (bahasa Inggris) yang artinya gagasan, 

pengertian juga dari kata “oida atau  logi” (bahasa Yunani). Olda berarti 

mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” berasal dari kata logos yang 

berarti pengetahuan. Jadi idiologi dapat diartikan pengetahuan tentang 

gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide science of ideas atau ajaran 

tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan “ide” 

disamakan artinya dengan cita-cita. Ideologi adalah kumpulan gagasan-

gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang 

menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 

Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang 

sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi 

merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Semakin 

mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula 

komitmen dan keinginan untuk melaksnakannya. 

Ideologi berintikan seperangkat nlai yang bersifat menyeluruh dan 

menyatu dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau masyarakat sebagai 

wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka 

mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau 

normative dianggap benar dan adil dalam bersikap dan bertingkah laku untuk 

memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama 

dengan berbagai dimensinya. 



 

 

Bagi negara-negara yang pernah berada di bawah cengkraman penjajah, 

ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan 

keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. 

Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu 

membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai 

dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan untuk 

melawan penjajah, yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan 

penyelenggaraan negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara terlihat dari 

fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi bagi suatu negara adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan stabilitas arah dalam berkelompok dan sekaligus 

memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat bangsa. 

2. Sarana untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa serta 

mempersatukannya. 

3. Mempersatukan orang-orang dari berbagai agama serta mengatasi konflik 

atau ketegangan sosial menjadi solidarity  making dengan mengangkat 

berbagai perbedaan kedalam tata nilai yang lebih tinggi. 

 

B. Latar Belakang 

Latar belakang penyusunan tugas ini adalah sebagai syarat dalam 

mengikuti mata pelajaran PPKN, karena semua siswa yang menuntut Ilmu di 

SMK Kesehatan Bali Medika Wajib membuat suatu karya tulis, untuk melatih 

daripada kratifitas siswa dalam bidang tulis menulis. 

 

C. Metode Penulisan 

Suatu karya sudah barang tentu menggunakan suatu cara atau metoda. 

Dalam penyusunan karya tulis ini kami menggunakan metoda kajian pustaka. 

Dimana metoda ini kami mencari dan mengumpulkan buku-buku yang 

berkaitan dengan judul karya tulis kami diantaranya adalah :  

1. Buku pengembangan materi PPKN yang disusun berdasarkan BNSP 



 

 

2. Buku Pengayaan Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun 

berdasarkan Standar Uji KTSP 

3. Buku Kewarganegaraan yang disusun Oleh Exact Ganeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

URAIAN MATERI 

A. Sidang PPKI 1 

Sebagai negara yang baru berdiri Republik Indonesia harus segera 

membentuk berbagai kelengkapan di antaranya konsititusi serta Presiden 

Wakil Presiden. Ketiga komponen itu diwujudkan melalui sidang PPKI 

pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut berhasil 

mengambil keputusan penting yaitu: 

1. Mengesahkan UUD, kemudian dikenal sebagai Undang – undang Dasar 

1945 terdiri dari 16 bab pasal 2 ayat aturan tambahan 4 ayat aturan 

peralihan. 

2. Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden 

dan Drs. Moh. Hattta sebagai wakil presiden, yang mengusulkan Soekarno 

dan DRS. Moh. Hatta menjadi presiden dan wakil presiden adalah Otto 

Iskandardinata. 

3. Untuk sementara waktu presiden dibantu sebuah komite nasional. 

 

B. Pembentuk Alat Kelengkapan Negara 

Demi tetap tegaknya Negara Republik Indonesia untuk melancarkan 

jalannya pemerintahan, disusunlah kelengkapan negara yaitu: 

1. Penyusunan pemerintah 

Penyusunan pemerintahan dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang PPKI 

yang ke-11 tanggal 19 Agustus 1945 dengan membentuk 12 kementrian 

pertama yang terdiri dari 12 menteri menjadi sistem presidensil. Kabinet 

artinya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kabinet pertama 

tersebut dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1845. 

Susunan kabinet lengkap : 

a. Menteri dalam negeri  :  R.A.A Wiranatakusuma 

b. Menteri luar negeri  :  Mr. Ahmad subardjo 

c. Menteri keuangan  :  A.A. Maramis 

d. Menteri kehakiman  :  Mr. Soepomo 



 

 

e. Menteri keamanan rakyat  :  Supriyadi 

f. Menteri kemakmuran  :  Ir. Suracman 

g. Menteri kesehatan  :  Dr. Buntaran  

h. Menteri pengajaran  :  Ki Hajar Dewantara  

i. Menteri penerangan  :  Mr. Amir Syarifudin 

j. Menteri sosial  : Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

k. Menteri pekerjaan umum  :  Abikusno Cokrosuyoso 

l. Menteri perhubungan  :  Abikusno Cokrosuyoso 

 

2. Pembagian wilayah ( provinsi ) 

Bersamaan dengan penyusunan kementrian negara. Sidang PPKI 

membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi ( 19 Agustus 1945). Dan 

setiap propinsi dikepalai oleh gubernur. Pada tanggal 2 September 1945, 

presiden elantik kedelapan gubernur tersebut. Delapan propinsi bersama 

gubernurnya: 

a. Sumatra :  Mr. Teuku Moh. Hasan 

b. Jawa Barat :  Sutarjo Kartohadikusumo  

c. Jawa Tengah :  R Panji Suroso 

d. Sunda Kecil :  I Gusti Ketut Pudja 

e. Kalimantan :  Ir. P. Mohamad Noor 

f. Sulawesi :  Dr.G.SS.J.Ratulangi 

g. Maluku :  Mr.J. Latuharhary 

h. Jawa Timur :  R.M. Suryo 

Dilantik pula para pejabat tinggi negara:  

a. Ketua Mahkamah Agung :  Dr. Kusuma Atmaja 

b. Jaksa Agung :  Gatot Tarunamiharjo 

c. Sekretaris Negara : A.G. Priggodigdo 

d. Juru bicara Negara :  Sukarjo Wiryopranoto 

 

 

 



 

 

3. Pembentukan komite Nasional 

Sidang PPKI 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk 

Komite nasional. Tetapi Komite Nasional bari dibentuk tanggal 29 

Agustus 1945. Ditunjuk sebagai ketua adalah Mr. Kasman Singodimejo. 

Anggotanya berjumlah 135 orang. 

Staf pimpinan KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ). 

a. Ketua :  Mr. Kasman Singodimejo 

b. Wakil ketua I :  Sutardjo Kartohadikusumo\ 

c. Wakil ketua II :  J. Latuharhary 

d. Wakil ketua III :  Adam Malik 

Pembentukan Komite Nasional disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

pemerintahan yaitu disusun mulai dari tingkat pusat sampai daerah. 

 

C. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara 

Alat keamanan yang terbentuk berupa Badan Keamanan rakyat dan hal 

tersebut di protes oleh banyak kalangan, karena aneh bila negara tanpa 

tentara.  Seperti yang diucapkan tokoh “Urip Sumoharjo” yaitu “Aneh negara 

zonder tentara”. Mereka menginginkan terbentuknya badan ketentaraan yang 

bisa mewadahi banyaknya anggota ketentaraan dan kelaskaran yang ada.  

Terbentuknya BKR dimaksudkan agar tidak memunculkan permusuhan 

dari kekuatan – kekuatan asing yang ada. Di Indonesia pada waktu itu. 

Karena banyaknya protes tersebut, maka akhirnya pada 5 oktober 

mengeluarkan maklumat berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) . 

markas TKR diYogyakarta ditunjuk sebagai panglima TKR. Supriyadi (tokoh 

peta Blitar) namun sampai pelantikan Supriyadi tidak muncul, maka pada 

tanggal 12 November 1945. Mqaklumat tertinggi mengadakan pemilihan 

pimpinan tertinggi TKR dan terpilih Komando Sudirman (Komando Divisi 

V/Banyumas). 

Pergantian nama dari BKR sampai TNI antara lain sebagai berikut : 

1. 22 Agustus 1945 : BKR 



 

 

2. 5 Oktober 1945 : BKR berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat 

3. 1 Januari 1947 : TKR diganti menjadi TKR (Tentara Keselamatan 

Rakyat) 

4. 25Januari 1947 : TKR diganti menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) 

5. 3 Juni 1947 : TRI diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) 

 Disamping itu pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan 

maklumat lagi tentang pembentukan partai politik 

1. Pimpinan BKR pusat 

a. Ketua Umum : Kaprawi 

b. Ketua I : Suta Laksana 

c. Ketua II : Latief Hendraningrat 

2. Pimpinan BKR Daerah 

a. Jawa Barat : Aruji Kartawinata 

b. Jawa Tengah : Soedirman 

c. Jawa timur : Drg. Mustopo 

Karena tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki arah 

dan tujuan yang jelas, dehingga tidak punya pedoman ataupun petunjuk 

bagaimana cara memecahkan persoalan – persoalan negara dan kemana 

negara itu mau dibawa, dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara yang 

mencakup cita – cita negara, tujuan negara dan norma negara. 

 

B. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Bangsa  

1.  Pengertian Pancasila 

Pancasila merupakan dasar filosopi negara Indonesia, yang terdiri dari dua 

kata dan berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berati lima dan Sila berarti 

prinsif, asas atau dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar atau lima asas. 

Para ahli ketatanegaraan Indonesia menggolongkan 3 pengertian Pancasila: 

 

 



 

 

a. Secara Historis: 

Pancasila nama calon dasar negara yang disesuaikan oleh Ir.Soekarno 

pada pidatonya dihadapan sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945. 

 

b. Secara Etimologi: 

Pancasila dikenal sejak jaman Majapahit pada abad 14 terdapat dalam 

buku sutasoma karangan Empu Tantular dan buku negara Kertagama 

karangan Empu Prapanca. 

c. Secara Terminologis: 

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 alenia IV. 

 

2.  Dasar Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Negara 

a. Sidang PPKI tanggal 18 – 8 – 1945 mengesahkan UUD 1945, didalam 

pembukaan alenia IV disebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia 

dilandaskan oleh Pancasila. 

b. Dekrit presiden 5 – 7 – 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 

yang berarti Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi 

negara. 

c. Ketetapan MPRRI NO.XVIII/MPRRI/1998 tentang pencabutan 

Ketetapan MPRRI NO.II/MPPRI/1978 tentang P4?pedoman 

Penghayatan dan Pengalaman pancasila dan penetapan Penegasan 

Pancasila sebagai dasar Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagai 

dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara 

Kesatuan Republik indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam 

kehidupan bernegara. 

 

C.  Latar belakang Pancasila Sebagai Ideologi Negara  

1.  Proses Sejarah Bangsa indonesia: 

1. Proklamasi Kemerdekaan menghendaki Indonesia berdasarkan 

Pancasila. Pancasila dijadikan dasar negara sesungguhnya secara 



 

 

implisit sejak 17 – 8 – 1945 walaupun secara yuridis baru disahkan 18 – 

8 – 1945, proklamasi menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan 

pada Pancasila. 

2.  Nilai – nilai Pancasila telah tercermin dan diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. 

3. Pancasila mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah telah mengetahui adanya 

upaya untuk memcah belah Negara Republik Indonesia, namun dapat 

digagalkan berkat komitmen segenap komponen bangsa Indonesia 

untuk tetap mempertahankan. 

 

Hasil Sidang BPUPKI 

1) Mr. Muhamad Yamin 

Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. 

Muhamad Yamin Mengusulkan lima dasar untuk Indonesia merdeka yaitu: 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat 

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai UUD 

yang dalam rancangan Uud itu tercantum rumusan dasar Negara yaitu : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Persatuan Indonesia 

3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan / Perwakilan 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

2) Mr. Soepomo 

Dalam pidatonya tanggal 30 Mei 1945 beliau menyampaikan usulan dasar 

negara sebagai berikut : 



 

 

1. Negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan, 

negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang 

bersifat totaliter 

2. Setiap warga negara dianjurkan untuk hidup berketuhanan, tetapi 

urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara, urusan agama 

diserahkan kepada golongan agama masing-masing. 

3. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu sistem 

badan permusyawaratan agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa 

dengan wakil Rakyat. 

4. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan sifat 

kekeluargaan. Sistem tolong menolong, sistem koperasi dipakai 

sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. 

3).  Ir.Soekarno 

 Dalam pidatonya yang sampaikan pada tanggal 1 juni 1945 

Ir.Soekarno Mengusulkan lima dasar negara merdeka yaitu: 

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 

2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 

3. Mufakat atau Demokrasi 

4. Kesejahtraan Sosial  

5. Ketuhanan Yang Berbudayaan 

 

Pada akhir pidatonya beliau juga mengusulkan kelima dasar negara itu 

dinamakan “Pancasila”. 

Pada tanggal 22 juni 1945 sembilan tohoh nasional yang juga anggota 

BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas usul – usul mengenai 

dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang – sidang badan Penyelidik. 

Setelah mengadakan pembahasan, maka dihasilkan sebuah Piagam yang 

dinamakan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” di dalamnya terdapat 

rumusan dasar negara sebagai berikut: 



 

 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – 

pemneluknya. 

2. Kemanusiaan yang Adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatran yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Piagam jakarta tersebut selanjutnya diterima oleh BPUPKI tanggal 14 

juli 1945. Sejarah berjalan terus, tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidnag PPKI tanghgal 18 Agustus 

1945 Piagam Jakarta dijadikan pendahuluan yang kemudian dikenal sebagai 

pembukaan UUD 1945. Pengesahan ini dilakukan setelah mencoret atau 

menghapus bagian kalimat “Dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk – 

pemeluknya” 

Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan UUD 

1945 alenia IV yang disahkan oleh PPKI. Hal ini telah dipertegas dengan 

dikeluarkannya intruksi Presiden/inpres No.12 tahun 1968 pada tanggal 13 

Apriol 1968 yang isisnya bahwa tata urutan dan rumusan pancasila yang sah 

dan benar terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

 

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 Sadarkah kamu bahwa sejak lahir, kamu selalu membutuhkan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupmu? Secara kodrat alam, 

sepanjang hidupnya, manusia akan selalu hidup bersama dengan manusia 

lainnya. Mereka, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, baik suami dan 

istri maupun  ibu dan bayinya, akan selalu berinteraksi dalam pergaulan 

hidupnya. Karena adanya interaksi itulah, maka masyarakat terbentuk. 

 Manusia sebagai mahluk individu tentunya berbeda dengan 

manusia sebagai mahluk sosial. Di satu sisi, manusia sebagai mahluk 

individu, yang seelalu hidup menyendiri, tentunya mempunyai kepentingan 

sendiri-sendiri. Sementara di sisi lain, manusia sebagai mahluk sosial yang 

selalu hidup bersama, mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat. 

 Dalam pergaulanmu sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun 

dimana saja, tentu kamu banyak menjumpai aturan-aturan (peraturan hidup). 

Ketika kamu berinteraksi dengan orang tua, teman, guru atau siapapun yang 

belum kamu kenal, tentunya ada aturan-aturan bertingkah laku, yang secara 

sadar atau tidak, yang pernah kamu terapkan. Contohnya, ketika kamu 

berbicara dengan orang tua atau gurumu, tentu kamu akan bersikap sopan, 

bukan? Kalau tidak, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastilah kamu akan 

dicap sebagai orang yang bersikap tidak sopan. Aturan seperti inilah yang 

dinamakan norma, khususnya norma kesopanan. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal adanya empat 

norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma 

hukum. Perbedaan pokok yang terdapat pada norma tersebut adalah terletak 

pada sanksinya, yaitu sanksi norma hukum bersifat tegas. 

 

 

 



 

 

B. MAKNA PENTNGNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum 

 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan perubahannya menyebutkan negara 

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, dalam pelaksanaan 

pemerintahannya, negara menyandarkan dirinya pada hukum.  

 Di dalam negara hukum dikenal suatu asas bahwa setiap orang 

bersamaan kedudukannya di hadapan hukum (equality before the law). Hal 

serupa tercantum pula dalam konstitusi RI (UUD 1945), yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pasal 27 ayat (1) 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

b. Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

c. Pasal 28I ayat (1) 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Di dalam negara hukum, sangat diperlukan adanya pebagian 

kekuasaan. Sebab, dengan kekuasaan yang hanya berada pada satu pihak, 

maka dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan. Di dalam negara 

hukum pun, mutlak harus terdapat kekuasaan kehakiman yang merdeka. 

Bebas dari campur tangan pihak lain. 

 

 

 



 

 

Bagan 2.1 Struktur Ketatanegaraan RI 

 

 

 

 

 

 

     Legislatif               Eksekutif                     Yudikatif 

Keterangan 

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

DPD : Dewan Perwakilan Daerah 

MA : Mahkamah Agung 

MK : Mahkamah Konstitusi 

MY : Komisi Yudisial 

 

Adanya pembagian kekuasaan merupakan salah satu ciri bahwa suatu 

negara merupakan negara hukum. 

 

 Oleh karena itu, dengan adanya pembagian kekuasaan, jaminan 

perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya dan adanya 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka cita-cita negara hukum dapat 

diwujudkan. 

 

2. Sumber Hukum dan Tata Urusan Peraturan Perundang-undangan 

 Dalam membicarakan peraturan perundang-undangan, 

pembicaraan kita tidak bisa dilepaskan dari bahasan hukum, peratiuran 

perundang-undangan dan undang-undang. 

 Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum, 

karena selain peraturan perundang-undangan, juga terdapat hukum 
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kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Begitupun dengan undang-

undang yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, 

karena selain undang-undang juga terdapat Undang-undang dasar, 

ketetapan MPR RI Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Bahkan ketika 

berbicara tentang Undang-undangpun, di dalamnya terbagi atas dua 

macam, yaitu Undang-undang dalam arti formal ialah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden bersama DPR 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 

1945, sedangkan undang-undang dalam arti material ialah peraturan 

perundang-undangan itu sendiri, dimana undang-undang dalam arti formal 

adalah bagiannya. 

 Sementara dalam pembicaraan sumber hukum, peraturan 

perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin 

merupakan sumber hukum formal. Sedangkan selain sumber hukum 

formal juga terdapat sumber hukum material, antara lain gejala-gejala 

sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat (aspek sosiologis) dan 

kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat (aspek ekonomis) 

 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman 

dalam pembuatan hukum di bawahnya. Di dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan terdapat prinsip bahwa aturan hukum yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari aturan yang lebih 

tinggi. 

 Tata urutan peraturan perundang-undangan RI, sebagaimana 

tercantum dalam ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, ialah sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang Dasar 1945. 

b. Ketetapan MPR RI 

c. Undang-undang 

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

e. Peraturan Pemerintah 



 

 

f. Keputusan Presiden 

g. Peraturan Daerah. 

 

a. Undang-undang Dasar 1945 

Undang-iundang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara 

Republik Indonesia, yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam 

penyelenggaraan negara. UUD adalah peraturan perundang-undangan 

yang tertinggi dalam suatu negara. Di dalam UUD dimuat ketentuan-

ketentuan pokok yang tercantum di dalam pasal-pasalnya dan 

pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR RI, Undang-undang 

atau Keputusan Presiden. 

b. Ketetapan MPR RI 

Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap 

MPR RI) merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan 

rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. 

Putusan MPR tersebut berbentuk 

1) Ketetapan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat keluar dan kedalam MPR 

2) Keputusan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan 

hukum kedalam MPR. 

c. Undang-undang 

Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama 

Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 atau Ketetapanb MPR RI 

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dibuat oleh 

Presiden, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 22 UUD 1945 

bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang berhak 

ditetapkan Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 

Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam 

persidangan yang berikut, sebab kalau tidak, maka Peratruran 

Pemerintah itu harus dicabut. 



 

 

e. Peraturan Pemerintah 

Disamping kekuasaan membentuk Perpu, UUD 1945 memberikan 

kekuasaan lagi kepada Presiden untuk menetapkan peraturan 

Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana 

mestinya. (pasal 5 ayat (2)). 

f. Keputusan Presiden 

Selain menetapkan Peraturan Pemerintah, Presiden pun berhak 

mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini bersifat 

Khusus, dalam arti berlaku atau mengatur sesuatu hal yang tertentu dan 

sifatnya sementara (einmalig). Keppres ditetapkan untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, ketetapan MPR RI 

dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah. 

g. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang ditetapkan 

leh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam Rangka 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Penjabaran Perda merupakan kelanjutan dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Perda yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal berikut 

: 

1) Kepentingan Umum 

2) Peraturan Daerah lain. 

3) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya 

dan menampung kondisi khusus yang berada di dalam daerah yang 

bersangkutan. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD 

Provinsi bersama Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama 

Buapti/Walikota. 

 



 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah 

1. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar Negara 

2. Dalam rumusan tersebut dalam Sila Pertama Berbunyi Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mengandung 

unsur menonjolkan salah satu agama sehingga dalam penetapan UUD 1945 

maka Sila I diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Penutup 

Demikian yang dapat kami uraikan semoga tugas ini dapat menunjang tugas kami 

sebagai siswa di SMK Kesehatan Bali Medika. 

 

 


