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Siapakah yang memegang kedaulatan di negara kita? Apakah yang dise-
but kedaulatan? Siapakah rakyat itu? Bagaimana cara menerapkan dan

melaksanakan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Tak disangsikan lagi, pemegang kedaulatan di negara kita adalah rakyat.

Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atas negara. Kedaulatan berarti
kekuasaan. Dengan demikian, sebagai pemegang kedaulatan, rakyatlah pe-
megang kekuasaan negara Indonesia yang sesungguhnya.

Seperti sudah kamu pelajari pada Bab IV di muka, negara kita adalah
negara demokrasi. Segala kegiatan pemerintahan dan kenegaraan di Indo-
nesia harus didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat karena In-
donesia adalah negara demokrasi. Bahwa kedaulatan negara berada di tangan
rakyat sudah menjadi kesepakatan dan ketetapan bangsa Indonesia yang
dituangkan dalam konstitusi.

Rakyat tidak lain adalah penduduk Indonesia. Rakyat sama saja dengan
masyarakat dan bangsa Indonesia. Hakikatnya, semua individu masyarakat
Indonesia adalah rakyat Indonesia, termasuk mereka yang menjadi presiden,
pejabat, dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Mereka yang memiliki
jabatan ini kebetulan dipilih dan diberi mandat oleh rakyat kebanyakan un-
tuk menduduki jabatan tersebut.
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Walaupun kedaulatan negara berada di tangan rakyat, pelaksanaannya
rakyat tidaklah secara langsung secara bersama-sama memimpin dan me-
ngendalikan negara. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena jumlah rakyat
begitu banyak dan tersebar di berbagai daerah dan pelosok. Bentuk pelaksa-
naan kedaulatan rakyat adalah rakyat memberi mandat kepada orang atau
sekelompok orang yang dipilih untuk memegang dan memimpin pemerin-
tahan. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses pemilihan umum.

�� ����������	������������

Kedaulatan sangat terkait dengan keberadaan suatu negara. Kedau-
latan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan
merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara.

Sebagaimana sudah disinggung di muka, kedaulatan rakyat berarti
kekuasaan rakyat. Maksudnya, kekuasaan atas sesuatu berada di tangan
rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atas sesuatu merujuk pada kekua-
saan atas negara. Dengan begitu, yang dimaksud adalah kekuasaan atas
negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung konse-
kuensi bahwa rakyat merupakan pihak pemegang kekuasaan tertinggi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistem yang kita kenal sebagai demokrasi tidak lain dijiwai oleh
kedaulatan rakyat. Seperti sudah dibahas pada Bab IV, demokrasi haki-
katnya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demo-
krasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kedaulatan rakyat di In-
donesia didasarkan pada sumber-sumber hukum berikut ini:
1. Pancasila sila keempat,
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan
3. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).

Haryana Humardani
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Tentunya kamu masih ingat isi dan bunyi dari ketiga sumber hukum
yang menyatakan kedaulatan rakyat tersebut, bukan? Coba kamu sebut-
kan lagi bunyi dari masing-masing ketiganya. Lakukan hal ini di hadap-
an salah seorang temanmu secara bergantian.

Kedaulatan disyaratkan harus memiliki empat sifat. Jika salah satu
dari keempat sifat tersebut hilang, maka kedaulatan itu menjadi kurang
bermakna. Keempat sifat kedaulatan tersebut adalah permanen, asli,
bulat, dan tidak terbatas.
1. Permanen (tetap) mengandung pengertian kedaulatan itu tetap ada

selama negara itu berdiri. Kedaulatan suatu negara akan hilang jika
negaranya telah bubar.

2. Asli memiliki makna bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekua-
saan lain yang lebih tinggi.

3. Bulat mengandung pengertian bahwa kedaulatan itu tidak dapat
dibagi-bagi lagi. Kedaulatan itu hanya satu-satunya sebagai kekua-
saan yang tertinggi.

4. Tidak terbatas mengandung makna bahwa kedaulatan itu tidak ada
yang membatasi. Jika terbatas, maka sifat tertinggi itu akan hilang.

Negara Indonesia selain menganut ajaran kedaulatan rakyat, juga
mengakui kedaulatan-kedaulatan yang lain. Kedaulatan lain yang diakui
dan juga dijunjung tersebut adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan nega-
ra, dan kedaulatan hukum.
1. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan terdapat pada Pancasila sila per-

tama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pembukaan
UUD 1945 alinea ketiga dengan bunyi, “Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indone-
sia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

2. Pengakuan akan kedaulatan negara tercermin di dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “... Negara Indonesia
yang melindungi  segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah
darah Indonesia ....”

3. Pengakuan terhadap kedaulatan hukum tertuang dalam UUD 1945
Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara
hukum.”

�� �� �������	�������	!��

Menurut teori kedaulatan Tuhan, pemerintah memperoleh kekuasaan
yang tertinggi itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta
ini berasal dari Tuhan, demikian pula halnya dengan kedaulatan yang
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ada pada pemerintah. Teori ini dianut para raja yang menyatakan bahwa
dirinya merupakan keturunan para dewa. Contohnya ialah kaisar Jepang,
yang diklaim sebagai keturunan dewa Amaterasu serta raja-raja di Jawa
pada zaman Hindu yang menyebut dirinya sebagai penjelmaan wisnu.
Pelopor teori kedaulatan Tuhan ialah Augustinus (354–430), Thomas
Aquinas (1225–1274), dan Fredrich Julius Stahl (1802–1861).
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Menurut teori ini, oleh karena negara merupakan kekuasaan terting-
gi, negaralah yang memiliki kedaulatan. Negara merupakan sumber
kekuasaan yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tun-
duk pada negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang abstrak,
maka kedaulatan negara tersebut diletakkan di tangan pimpinan atau
penguasa negara.

Negara dianggap sebagai suatu kedaulatan yang menciptakan pera-
turan-peraturan hukum. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada
negara Jerman saat diperintah oleh Adolf Hitler. Pelopor teori kedaulatan
negara adalah Paul Laband, George Jellinek, dan Jean Bodin.

$� �� �������	��������
�

Teori kedaulatan raja menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi suatu
negara terletak di tangan raja dan keturunannya. Raja dianggap keturun-
an dewa atau wakil Tuhan di muka bumi dan mendapat kekuasaan
langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, raja berkuasa secara mutlak dan
tidak ada batasnya.

Contoh penerapan teori tersebut dapat dilihat pada negara Prancis
saat dipimpin oleh raja Louis XIV. Pelopor teori kedaulatan raja adalah
Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa negara yang kuat harus
dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas atau
mutlak (dalam buku II Principle).

%� �� �������	������&	�	�

Teori kedaulataan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara bersumber pada hukum. Hukum berada di atas
segala-galanya dan semuanya harus tunduk pada hukum. Hal ini berarti
yang berdaulat adalah lembaga atau orang-orang yang berwenang me-
ngeluarkan perintah dan larangan yang mengikat semua warga negara.
Pelopor teori kedaulatan hukum ialah Huge de Groot, Leor Dugoit, H.
Krabbe, dan Immanuel Kant.
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Teori kedaulatan rakyat menyatakan bah-
wa dalam suatu negara, rakyatlah yang memi-
liki kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat ber-
sumber dari ajaran demokrasi yang mempunyai
makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.

Pelopor teori kedaulatan rakyat ialah John
Locke, Montesquieu, dan J.J. Roesseau. Teori
kedaulatan rakyat merupakan teori yang pa-
ling banyak dianut oleh negara-negara di dunia.
Pada zaman modern saai ini, teori kedaulatan
rakyat yang diwujudkan dalam bentuk demo-
krasi dianut oleh sebagian besar bangsa dan
negara di dunia.

Teori kedaulatan rakyat dianggap banyak
ahli sebagai teori yang paling sesuai untuk dite-
rapkan pada zaman modern. Teori ini sejalan
dengan trend dunia internasional yang diwarnai
penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia

dan demokrasi. Teori kedaulatan rakyat juga dinilai paling menjamin
terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bangsa. Hal ini, antara lain, karena
teori ini diilhami oleh nilai-nilai demokrasi yang menempatkan rakyat
sebagai pusat dari pemerintahan negara, yakni dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.

Kedaulatan negara dibedakan menjadi dua, yakni kedaulatan ke
dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan
suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa cam-
pur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan suatu nega-
ra untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara
lain demi kepentingan bangsa dan negara.

Kedaulatan suatu negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat
dibagi-bagi. Berikut penjelasan dari ketiganya.
1. Asli berarti kedaulatan tersebut tidak muncul berdasarkan keku-

asaan lain.
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2. Tertinggi berarti kedaulatan tersebut merupakan kekuasaan ter-
tinggi dan tidak ada kekuasaan lain yang berada di atasnya.

3. Tidak dapat dibagi-bagi berarti kedaulatan suatu negara yang
terdiri atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar merupa-
kan kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerja-
kan di buku tugasmu!
1. Apakah yang disebut kedaulatan rakyat?
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
3. Tunjukkan bukti bahwa bangsa Indonesia juga mengakui ke-

daulatan Tuhan dan kedaulatan hukum!
4. Jelaskan pengertian teori kedaulatan negara!
5. Mengapa teori kedaulatan rakyat dianggap lebih menjamin ter-

wujudnya kesejahteraan rakyat dan bangsa daripada teori-teori
kedaulatan yang lain?

1. Cari dan bacalah buku yang khusus bertopik atau membahas
masalah kedaulatan!

2. Setelah buku tersebut selasai kamu baca, buatlah ringkasan
isinya secara umum!

3. Berikan juga tanggapan atau komentarmu terhadap isi buku!
4. Tanggapan atau komentarmu dapat disampaikan dengan be-

bas, tetapi harus dilandasi dengan argumentasi atau alasan
yang masuk akal!

5. Diskusikan hasil tanggapanmu dengan temanmu semeja!
6. Perbaiki dan tulislah ulang tanggapanmu berdasarkan hasil

diskusi dengan teman itu!
7. Kumpulkan seluruh hasil pekerjaanmu (ringkasan buku dan

tanggapan terhadap isi buku) kepada guru untuk dimintakan
nilai!
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Sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, Indone-
sia memiliki alat-alat kelengkapan negara yang berorientasi pada rakyat.
Alat kelengkapan itu berupa pemerintah dan lembaga negara yang ke-
beradaan, tugas, dan tanggung jawabnya terkait dengan rakyat. Adapun
negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, antara lain, memiliki
beberapa ciri sebagai berikut:
1. melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara periodik,
2. memiliki lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih

melalui pemilu,
3. memiliki pemimpin pemerintahan yang dipilih melalui pemilu,
4. memiliki prosedur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,
5. menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

�� *�)������������!���,�� ��)��

Pemerintahan negara Indonesia dalam arti luas menganut sistem
demokrasi. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab IV di muka, sistem
pemerintahan demokrasi dijalankan dengan menekankan pada kepen-
tingan rakyat. Pemerintahan dibentuk dari kehendak rakyat, kemudian
dijalankan dengan pengawasan rakyat, serta ditujukan untuk kesejahte-
raan rakyat.

Menurut sistem demokrasi, titik perhatian utama pelaksanaan peme-
rintah harus ditujukan pada rakyat. Pemerintah mendapat mandat dari
rakyat untuk mengelola penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sela-
ma menjalankan mandat itu pemerintah pada dasarnya harus tunduk
pada pengawasan dan kehendak rakyat.

Dengan demikian, dalam melakukan penyelenggaraan negara, pe-
merintah harus benar-benar memerhatikan rakyat. Perencanaan pemba-
ngunan dan pembuatan kebijakan negara harus dibuat berdasarkan aspi-
rasi dan kebutuhan rakyat. Semua hasil pembangunan dan pelaksanaan
kebijakan negara juga harus ditujukan untuk meningkatkan kehidupan
rakyat. Semua hal yang terkait dengan peran dan tugas pemerintah harus
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Adapun pelaksanaan pemerintahan sendiri dilakukan dengan meng-
anut sistem presidensial. Dalam sistem ini, tanggung jawab pemerintah-
an diletakkan di pundak presiden. Presiden memegang kekuasaan ter-
tinggi pemerintahan.
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Menurut sistem presidensial, pre-
siden memiliki kekuasaan prerogatif,
yaitu mengangkat dan memberhenti-
kan para menteri. Dengan demikian,
para menteri memiliki kedudukan se-
bagai pembantu presiden yang sekali-
gus bertanggung jawab kepada presi-
den, bukan bertanggung jawab kepa-
da DPR (parlemen). Presiden sendiri
juga tidak bertanggung jawab kepada
DPR. Presiden dan DPR tidak dapat
saling menjatuhkan.

Meskipun tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tidak dapat
dijatuhkan oleh DPR, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tetaplah
terbatas. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden harus bertanggung
jawab kepada rakyat melalui MPR. Pemerintahan yang dijalankan oleh
kabinet di bawah presiden juga mendapat pengawasan dari DPR.

Selain itu, dengan alasan-alasan tertentu, DPR juga dapat mengusul-
kan kepada MPR untuk memberhentikan presiden. Sebagaimana dite-
gaskan dalam UUD 1945 Pasal 7A, DPR dapat mengajukan usul pem-
berhentian presiden kepada MPR jika presiden terbukti melakukan hal-
hal berikut ini:
a. melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap ne-

gara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;
b. melakukan perbuatan tercela; serta
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

� ���	�)��������.�/����#���)����

Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden juga me-
miliki kekuasaan dan wewenang tertentu. Sebagaimana tertuang dalam
UUD 1945, kekuasaan dan wewenangn presiden, antara lain, sebagai
berikut:
a. membuat undang-undang bersama DPR;
b. menetapkan peraturan pemerintah;
c. memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU;
d. menyatakan perang  serta membuat perdamaian dan perjanjian de-

ngan negara lain dengan persetujuan DPR;
e. menyatakan keadaan bahaya dengan penetapan undang-undang;
f. mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memerhatikan

pertimbangan DPR;
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g. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung;

h. memberi amnesti dan abolisi melalui pertimbangan DPR;
i. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan

berdasarkan undang-undang;
j. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan kepada presiden;
k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; serta
l. mengajukan RUU APBN.
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Di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang terdapat di Indone-
sia, sebagian merupakan lembaga yang khusus memiliki tugas dan tang-
gung jawab yang terkait dengan keberadaan rakyat. Lebih khusus, tugas
dan tanggung jawab itu dijalankan sebagai pelaksanaan dari kedaulatan
rakyat. Lembaga-lembaga negara itu adalah sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
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Sebelum UUD 1945 diamendemen, MPR memiliki kedudukan se-
bagai lembaga tertinggi negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi
negara. Hal ini dikarenakan MPR merupakan penjelmaan dari seluruh
rakyat Indonesia dan sebagai pelaksana penuh dari kedaulatan rakyat.
Dengan kedudukannya ini, MPR memilih, mengangkat, dan melantik
presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Be-
sar Haluan Negara) sebagai pedoman yang harus dilaksanakan presiden.

Namun, setelah UUD 1945 diamendemen, MPR kini hanya berke-
dudukan sebagai lembaga tinggi negara biasa sebagaimana halnya DPR
dan DPD. MPR tidak lagi sebagai perwujudan dan pelaksana kedaulatan
rakyat. MPR kini juga tidak lagi membuat dan menetapkan GBHN serta
tidak pula memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. MPR
kini hanya melantik presiden dan wakil presiden, sedang presiden dan
wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu.

Namun, sebagai lembaga tinggi negara, MPR masih memiliki bebe-
rapa wewenang penting. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen,
MPR memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:
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a) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar,
b) melantik presiden dan wakil presiden, serta
c) memberhentikan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, menurut UU No. 22/2003, MPR di antaranya juga memi-
liki beberapa tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a) melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat,

berhenti, atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajib-
annya dalam masa jabatannya;

b) memilih dan melantik wakil presiden dari dua calon yang diajukan
presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-
lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

c) menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik anggota majelis;
d) memilih dan menetapkan pimpinan majelis; serta
e) membentuk alat kelengkapan majelis.
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MPR juga dibebani beberapa kewajiban. Menurut UU No. 22/2003,
para anggota MPR mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a) mengamalkan Pancasila;
b) melaksanakan UUD1945 dan

segala  peraturan  perundang-
undangan;

c) menjaga keutuhan Negara Ke-
satuan Republik Indonesia dan
kerukunan nasional;

d) mengutamakan  kepentingan
negara di atas kepentingan pri-
badi, kelompok, dan golongan;
serta

e) melaksanakan peranan sebagai
wakil rakyat dan wakil daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, MPR mempunyai hak-hak
sebagai berikut:
a) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan,
b) mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar,
c) keuangan dan administratif,
d) memilih dan dipilih,
e) membela diri,
f) imunitas, serta
g) protokoler.
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DPR mempunyai fungsi pokok legislasi (membentuk undang-un-
dang), anggaran/budget (menetapkan APBN), dan pengawasan (meng-
awasi jalannya pemerintahan). Keanggotaan DPR berasal dari para wa-
kil partai politik yang dipilih melalui pemilu. Masa jabatan keanggotaan
DPR selama 5 tahun. Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi
anggota MPR. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara dan anggota
DPR berjumlah 550 orang.

�� �����
��	
����	�	�
$��

Adapun menurut UU No. 22/2003 Pasal 26 Ayat (1), tugas dan we-
wenang DPR, antara lain, sebagai berikut:
a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk

mendapatkan persetujuan bersama;
b) memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
c) menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan per-

timbangan DPD;
d) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

APBN, dan kebijakan pemerintah.
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Sebagai lembaga, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan. Hak interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai suatu hal, sedangkan hak angket adalah hak untuk

mengadakan penyelidikan. Dalam pada itu,
para anggota DPR memiliki hak-hak seba-
gai berikut:
a) mengajukan RUU,
b) mengajukan pertanyaan,
c) menyampaikan usul dan pendapat,
d) memilih dan dipilih,
e) keuangan dan administratif,
f) membela diri,
g) imunitas, serta
h) protokoler.

Adapun kewajiban-kewajiban anggota DPR adalah sebagai berikut:
a) mengamalkan Pancasila,
b) melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-

undangan,
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c) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,
d) mempertahankan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pe-

merintahan, serta
e) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan peme-

rintahan.
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DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemi-
lihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak
empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah
anggota DPR.

Masa jabatan anggota DPD
adalah lima tahun dan berakhir
bersamaan dengan saat anggota
DPD baru mengucapkan sumpah/
janji. Keanggotaan DPD diresmi-
kan dengan keputusan presiden.
Para anggota DPD berdomisili di
daerah pemilihannya dan selama
bersidang  bertempat  tinggal di
ibu kota negara.
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DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga negara. DPD memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a) mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan

yang berkaitan dengan legislasi tertentu;
b) mengawasi atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

%� �����
��	
����	�	�
$�$

DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a) mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya; serta hal-hal yang berkaitan dengan perim-
bangan keuangan pusat dan daerah;

b) turut membahas RUU  yang berkaitan dengan otonomi daerah; hu-
bungan pusat dan derah;  pembentukan, pemekaran,  dan pengga-
bungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
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ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

c) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan dae-
rah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pen-
didikan, dan agama; serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada DPR;

d) memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama;

e) memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan DPR tentang
RUU yang berkaitan dengan APBN.
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Sebagai lembaga, DPD mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a) membahas RUU bersama DPR dan presiden;
b) mengajukan RUU kepada DPR.

Adapun secara perorangan, setiap anggota DPD memiliki hak-hak
sebagai berikut:
a) menyampaikan usul dan pendapat,
b) memilih dan dipilih,
c) keuangan dan administratif,
d) membela diri,
e) imunitas, dan
f) protokoler.

Dalam pada itu, para anggota DPD juga mempunyai kewajiban-
kewajiban sebagai berikut:
a) mengamalkan Pancasila;
b) melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-

undangan;
c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan peme-

rintahan;
d) melaksanakan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat dan daerah.
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Selain terdapat di pusat, lembaga perwakilan rakyat juga terdapat
di daerah-daerah. Lembaga perwakilan rakyat di pusat, yakni DPR,
merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan di ibu kota negara
sebagai wakil rakyat Indonesia. Sementara itu, lembaga perwakilan rak-
yat di daerah, yakni DPRD, merupakan lembaga yang berkedudukan
di daerah sebagai wakil rakyat di masing-masing daerah. DPRD terdiri
atas DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. DPRD kabupa-
ten dan DPRD kota memiliki kedudukan yang sederajat; keduanya me-
rupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat II.
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DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan
umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD
provinsi paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Keanggo-
taan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri
atas nama presiden. Masa jabatan anggota DPRD provinsi ialah lima
tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPRD provinsi yang
baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD provinsi berdomisili
di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
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Fungsi DPRD provinsi diatur dalam UU No. 22/2003 Pasal 61.
Fungsi-fungsi yang diemban DPRD provinsi adalah sebagai berikut:
a) fungsi legislasi,
b) fungsi anggaran, dan
c) fungsi pengawasan.
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Tugas dan wewenang DPRD provinsi, antara lain, sebagai berikut:
a) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur,
b) bersama dengan gubernur membentuk peraturan daerah dan mene-

tapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
c) menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat,
d) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah ter-

hadap rencana perjanjian internasional di daerah,
e) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta
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f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
pelaksanaan tugas desentralisasi.
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DPRD provinsi, antara lain, mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a) meminta keterangan kepada pemerintah daerah,
b) mengadakan penyelidikan,
c) mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah,
d) mengajukan pernyataan pendapat,
e) mengajukan rancangan peraturan daerah,
f) menetapkan anggaran belanja DPRD, dan
g) menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Adapun kewajiban-kewajiban DPRD provinsi, antara lain, sebagai
berikut:
a) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repu-

blik Indonesia,
b) mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala pera-

turan perundang-undangan,
c) membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
d) meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demo-

krasi ekonomi, serta
e) memerhatikan dan menyalurkan aspirasi daerah dan masyarakat.
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Susunan dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota terdiri atas ang-
gota yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut UU No 22/2003
Pasal 60 Ayat (1), anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-

kurangnya 40 orang. Masa jabat-
an anggota DPRD kabupaten/ko-
ta adalah lima tahun dan berakhir
bersamaan anggota DPRD kabu-
paten/kota yang baru mengucap-
kan sumpah/janji. Keanggotaan
DPRD kabupaten/kota diresmi-
kan dengan keputusan gubernur
atas nama presiden. Anggota DP-
RD kabupaten/kota berdomisili
di kabupaten/kota yang bersang-
kutan.
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DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota. DPRD kabupa-
ten/kota membawa fungsi-fungsi sebagai berikut:
a) fungsi legislasi,
b) fungsi anggaran, dan
c) fungsi pengawasan.
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DPRD Kabupaten/kota, antara lain, mempunyai beberapa tugas dan
wewenang sebagai berikut:
a) membentuk peraturan daerah melalui pembahasan dan persetujuan

bersama dengan bupati/walikota;
b) menetapkan APBD kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/

walikota;
c) mengusulkan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wa-

kil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;
d) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang me-
nyangkut kepentingan daerah;

e) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota
dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat, wewe-
nang DPR diperbesar, sementara wewenang MPR dan presiden di-
kurangi. Hal ini dapat dilihat dari hasil amendemen UUD 1945 di
seputar wewenang DPR, MPR, dan presiden. Wewenang MPR dan
presiden yang terlalu besar dan melebihi peran DPR dinilai dapat
mengurangi bahkan memangkas pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pada masa lalu, wewenang MPR dan presiden memang sering
diselewengkan para politisi dan pejabat presiden. Wewenang MPR
dan presiden tidak jarang digunakan untuk memperjuangkan kepen-
tingan pribadi dan golongan dan dimanfaatkan untuk memangkas
kedaulatan rakyat. Kini, dengan diperbesarnya wewenang DPR,
masyarakat luas sangat berharap DPR dapat menjadi pelaksana ke-
daulatan rakyat yang baik, bukannya menyalahgunakan wewenang
tersebut untuk kepentingan diri dan golongan.
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerja-
kan di buku tugasmu!
1. Sebutkan beberapa ciri negara yang menganut paham kedaulat-

an rakyat!
2. Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dija-

lankan?
3. Bagaimana hubungan  presiden dan DPR berlangsung dalam

rangka menjalankan sistem pemerintahan presidensial?
4. Jelaskan perbedaan wewenang MPR menurut UUD 1945 sebe-

lum dan sesudah diamendemen!
5. Sebutkan masing-masing dua wewenang DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota!

1. Buatlah karangan bebas bertema menjadi anggota DPR idola!
2. Melalui karangan tersebut, sampaikan pendapat-pendapatmu

mengenai apa dan bagaimana menjadi anggota DPR yang di-
idam-idamkan masyarakat!

3. Untuk menentukan kriteria menjadi anggota DPR idaman, gu-
nakan ketentuan ihwal wewenang dan fungsi DPR yang tertu-
ang dalam UUD 1945 hasil amendemen!

4. Untuk memperkuat dan memperkaya isi karanganmu, kamu
sebaiknya juga menggunakan bahan-bahan yang berasal dari
surat kabar, majalah, atau internet.

5. Kumpulkan hasil karanganmu kepada guru untuk dinilai!

6� ����	�����������������*�)������������!
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Suatu pemerintahan dikatakan berdaulat apabila memiliki kekua-
saan baik ke dalam maupun ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti tidak
ada kekuasaan lain yang menandingi kekuasaan pemerintah di dalam
wilayahnya sehingga seluruh rakyat tunduk. Kedaulatan ke luar berarti
kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara lain dalam
hubungan dan kerja sama internasional.
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Pemerintahan dan kedaulatan rakyat di negara kita dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasi-
la, demokrasi diterapkan dan dilaksanakan dengan dijiwai oleh nilai-
nilai dalam Pancasila. Adapun sistem pemerintahan negara yang menga-
nut asas kedaulatan rakyat mengandung ciri-ciri sebagai berikut.
1. Sebagai badan atau majelis, lembaga perwakilan rakyat atau dewan

perwakilan rakyat mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.
2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis itu pemilihan

umum dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau

majelis yang bertugas mengawasi permerintah.
4. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dengan undang-

undang dasar.
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Dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan
dan kenegaraan kita sudah merupakan ketetapan yang bulat. Hal ini
sudah disadari oleh semua pihak sebagai jalan terbaik dalam rangka
menegakkan demokrasi. Dengan demokrasi yang berlandaskan kedau-
latan rakyat, maka segala upaya meraih kemajuan dan kesejahteraan
akan ditujukan untuk semua unsur dalam tubuh bangsa Indonesia.

Pada era reformasi sekarang ini upaya untuk menegakkan demokrasi
di negara kita sedang digalakkan. Sebelum era reformasi datang, yakni
terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kehidupan masyarakat
dan bangsa Indonesia jauh dari demokrasi serta prinsip kedaulatan rak-
yat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kehidupan bangsa dan
negara dikuasai oleh pemerintah, dan lebih khusus lagi dikuasai presiden
dan kaum elite tertentu di pusat pemerintahan bersama para kroninya.

Selama itu rakyat yang sebenar-
nya pemegang kedaulatan mendapat
perlakuan yang tak adil. Rakyat tak
hanya diabaikan dalam pengambilan
keputusan negara, tetapi juga hak
asasinya tidak mendapatkan jaminan.
Pemerataan pendapatan dan kesejah-
teraan tidak terwujud karena sumber-
sumber ekonomi yang potensial di-
kuasai kaum elite pemerintah bersa-
ma kroninya melalui jalan korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
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Hal itu dapat berlangsung selama puluhan tahun karena prinsip de-
mokrasi dan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mesti-
nya. Maka, belajar dari pengalaman tersebut, kini kian dipertegas bahwa
demokrasi dan kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Sudah sejak awal
kemerdekaan bangsa kita memutuskan, kedaulatan negara berada di
tangan rakyat serta demokrasi menjadi sistem pemerintahan. Hal terse-
but hendak ditegaskan dan ditegakkan kembali pada era reformasi sete-
lah sebelumnya sempat hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara
kita selama sekitar 40 tahun.
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Upaya penegakan kembali demokrasi dan kedaulatan rakyat tentu-
nya dilandasi oleh keyakinan bahwa keduanya akan membawa kehidup-
an yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Setidaknya
akan lebih baik dibandingkan dengan sistem otoriter. Sistem otoriter
yang menonjolkan kekuasaan pemerintah umumnya dan kekuasaan pre-
siden khususnya terbukti hanya membawa kebaikan bagi pemerintah
dan orang-orang tertentu, tetapi mencelakakan masyarakat dan bangsa
secara keseluruhan. Ini tidak hanya terbukti di Indonesia lewat zaman
Orde Lama dan Orde Baru, melainkan juga di negara-negara lain di
dunia.

Upaya sistematis untuk mengembalikan demokrasi dan kedaulatan
rakyat dilakukan dengan mengamendemen UUD 1945. Secara umum
amendemen dilakukan untuk di sisi satu menekan kemungkinan teru-
langnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan presiden serta
di sisi lain untuk kian menegakkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Sistem baru berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen ini sudah dijalan-
kan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Sekarang kedaulatan rakyat menjadi penekanan penting dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara kita. Pelaksanaan kedaulatan rakyat
dilakukan dalam bentuk penerapan demokrasi dalam sistem pemerintah-
an. Pemerintahan dijalankan dengan demokratis: dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Proses ini diusahakan melalui pemilihan umum yang
lebih bebas dan adil, pengawasan yang lebih intensif terhadap pemerin-
tahan, serta penekanan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat dan bangsa.

Penegakan kedaulatan rakyat dan demokrasi jelas merupakan upa-
ya yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia. Setelah sebelumnya selama
puluhan tahun terbiasa dengan sistem yang otoriter, memasuki zaman
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reformasi dengan sistem yang demokratis menjadikan bangsa kita meng-
alami berbagai hal baru yang sering terasa asing dan mengejutkan. Sam-
bil melaksanakan demokrasi, kiranya bangsa Indonesia masih perlu
banyak belajar berdemokrasi melalui praktik serta bersabar untuk men-
dapatkan hasil-hasilnya.

Hal itu mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan kedaulatan
rakyat dan demokrasi dalam pemerintahan negara kita membutuhkan
dukungan semua unsur dalam tubuh bangsa kita. Pelaksanaan kedaulat-
an rakyat dan demokrasi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab
pemerintah, lembaga tinggi negara, dan para pemimpin, melainkan juga
semua pihak dalam masyarakat dan bangsa kita. Sebagai kesepakatan
yang sudah diambil, kedaulatan rakyat dan demokrasi pelaksanaannya
harus mendapat dukungan semua pihak.

Dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat
dan demokrasi terutama harus muncul dari dua pihak, yakni penyeleng-
gara negara dan masyarakat luas. Para penyelenggara negara di antara-
nya terdiri atas aparat pemerintah, aparat hukum, dan lembaga tinggi
negara, sedangkan masyarakat luas di antaranya terdiri atas masyarakat
umum dan organisasi nonpemerintah. Mereka ini harus aktif memberi-
kan dukungan melalui sikap dan tindakan positif nyata.
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Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi terutama sangat me-
merlukan dukungan dari dalam, yakni dari kalangan penyelenggara ne-
gara. Penyelenggara negara merupakan pihak yang langsung bertugas
dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat
dan demokrasi. Berikut ini dipaparkan –– dikutip dari UU No. 28/1999
–– beberapa sikap dan tindakan penyelenggara yang dapat diberikan
dalam upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi:
1) patuh kepada peraturan perundang-undangan;
2) tertib dalam melaksanakan setiap tanggung jawab sehingga terwu-

jud keteraturan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pe-
ngendalian penyelenggaraan negara;

3) mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
dan golongan;

4) terbuka terhadap pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap me-
merhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan raha-
sia negara;

5) menyeimbangkan antara hak dan kewajiban (asas proporsionalitas);



���������	
�����
�����
������
������	����	
��
�	��	���� �$�

6) mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan (asas profesionalisme);

7) semua tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawab-
kan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Menurut UU No. 28/1999, selain dibe-
ri hak, penyelenggara negara bahkan juga
dibebani kewajiban-kewajiban tertentu da-
lam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk
menjamin  agar  penyelenggaraan  negara
dapat berjalan dengan baik. Kewajiban-ke-
wajiban yang harus dipenuhi para penye-
lenggara negara adalah sebagai berikut:
1)  mengucapkan sumpah/janji sesuai de-

ngan agamanya sebelum memangku
jabatan;

2)  bersedia diperiksa kekayannya sebe-
lum, sewaktu, dan setelah menjabat;

3) melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah
menjabat;

4) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5) melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan

golongan;
6) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak me-

lakukan perbuatan tercela dan tanpa pamrih baik untuk kepentingan
pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan
imbalan yang bertentangan dengan peraturan;

7) bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan peratur-
an yang berlaku.
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Sementara itu, masyarakat luas juga harus turut proaktif mendu-
kung pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal ini dapat dilak-
sanakan masyarakat sesuai dengan peran, tugas, fungsinya masing-ma-
sing. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap dan tindakan yang dapat
dilakukan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat
dan demokrasi:
1) percaya dengan kemampuan diri sendiri;
2) mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kegiatan positif;
3) memiliki daya saing dan keinginan untuk bekerja keras;
4) bertanggung jawab atas peran dan tugas yang diemban;
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5) mempunyai inisiatif untuk memulai suatu tindakan;
6) mempunyai kepedulian kepada orang lain;
7) mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain;
8) menghargai pendapat dan pendirian orang lain;
9) toleran terhadap berbagai perbedaan (agama, suku, dsb.);

10) berlaku jujur, adil, dan terbuka terhadap sesama;
11) menghindari sikap diskriminatif terhadap sesama;
12) menjunjung tinggi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.

Demokrasi yang dikembangkan dan dilaksanakan di Indone-
sia adalah demokrasi khas milik Indonesia, yakni demokrasi Panca-
sila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.
1. Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan

diperuntukkan kepada rakyat.
2. Kedaulatan rakyat dijelmakan dalam lembaga-lembaga perwa-

kilan rakyat.
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk

mencapai mufakat.
4. Jika musyawarah tidak menghasilkan keputusan, barulah kepu-

tusan diambil melalui pemungutan suara (suara terbanyak).

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat! Kerja-
kan di buku tugasmu!
1. Jelaskan peran penyelenggara negara dalam melaksanakan ke-

daulatan rakyat!
2. Apa yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke

luar?
3. Sebutkan lima sikap yang perlu dilakukan penyelenggara nega-

ra dalam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat!
4. Sebutkan lima sikap yang perlu dilakukan masyarakat luas da-

lam mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat!
5. Mengapa kedaulatan rakyat dan demokrasi harus ditegakkan?
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Perhatikan kasus berikut ini dengan saksama!
Di suatu kota kabupaten, sebuah pasar tradisional terbakar akibat
hubungan pendek listrik. Atas kejadian ini, pemerintah kabupaten
setempat langsung berinisiatif hendak membangun kembali pasar
tersebut tanpa melalui proses pembicaraan dengan para pedagang
yang memiliki kios di pasar tersebut serta dengan DPRD setempat.
Sementara itu, jumlah kerugian yang diderita para pedagang belum
didata dan dihitung serta ganti rugi dari perusahaan asuransi juga
belum diberikan.
Setelah memahami kasus/peristiwa tersebut di atas, lakukan bebe-
rapa kegiatan berikut ini!
1. Tanggapilah kasus tersebut secara tertulis!
2. Isi tanggapanmu harus meliputi hal-hal berikut ini:

a. penilaian terhadap tindakan pemerintah kabupaten dilihat
dari segi pelaksanaan kedaulatan rakyat;

b. penilaian terhadap tindakan pemerintah kabupaten dilihat
dari segi pelaksanaan demokrasi.

3. Susunlah tanggapanmu dengan runtut dan rapi kemudian kum-
pulkan kepada guru untuk dinilai!

1. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat; kekuasaan atas
sesuatu berada di tangan rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan
negara Indonesia berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat
mengandung konsekuensi bahwa rakyat merupakan pihak pe-
megang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

2. Kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan baik melalui demokrasi
langsung maupun demokrasi tidak langsung. Kedaulatan rakyat
di Indonesia didasarkan pada  (a) Pancasila sila keempat,  (b)
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat,  dan (c) UUD 1945
Pasal 1 Ayat (2).
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3. Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, antara lain,
memiliki ciri-ciri (a) melaksanakan pemilihan umum (pemilu)
secara periodik, (b) memiliki lembaga perwakilan rakyat yang
para anggotanya dipilih melalui pemilu, (c) memiliki pemimpin
pemerintahan yang dipilih melalui pemilu, (d) memiliki prose-
dur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (e)
menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

4. Dari segi pembentukannya, pemerintahan Indonesia menganut
sistem demokrasi, yakni dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Adapun dari segi pelaksanaannya, pemerintahan
Indonesia menganut sistem presidensial, yakni sistem yang me-
letakkan tanggung jawab pemerintahan kepada presiden serta
kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan presiden.

5.  Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih menjamin pemerata-
an kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa Indonesia, kedaulat-
an rakyat dan demokrasi harus dilaksanakan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar sukses, pelak-
sanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi harus mendapat du-
kungan dari segenap unsur bangsa Indonesia.
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Bersikap positif
dalam
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1. Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa ....
a. rakyat mendapat perhatian yang sama dari pemerintah
b. kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
c. rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum
d. rakyat dapat mengontrol secara langsung kebijakan negara

2. Sebagai konsekuensi adanya kedaulatan ke dalam yang dimiliki
negara, maka negara memiliki wewenang ....
a. memberi hukuman kepada rakyat
b. membentuk tentara untuk melindungi negara
c. mengadakan hubungan dengan negara tetangga
d. mengatur warga negara dan wilayah

3. Kedaulatan memiliki sifat bulat, artinya ....
a. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
b. sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi
c. tetap ada selama negara pemiliknya belum bubar
d. tidak ada yang membatasi

4. Salah satu pelopor teori kedaulatan rakyat adalah ....
a. Jean Bodin c. H. Krabbe
b. John Locke d. Huge de Groot

5. Demokrasi ialah sistem pemerintahan dan bernegara yang dite-
rapkan dan dilaksanakan berdasarkan ....
a. kedaulatan raja c. kedaulatan negara
b. kedaulatan hukum d. kedaulatan rakyat

6. Berikut ini yang bukan wewenang DPR adalah ....
a. membuat perjanjian dengan negara lain
b. mengusulkan APBN kepada presiden
c. melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
d. membentuk peraturan undang-undang

7. Salah satu kewajiban anggota MPR adalah ....
a. mengawasi kegiatan partai politik
b. memilih dan mengangkat presiden/wakil presiden
c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. menyelenggarakan pemilihan umum
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8. Hal yang bukan merupakan wewenang presiden adalah ....
a. memilih dan melantik ketua umum partai politik
b. membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR
c. mengangkat dan memberhentikan para menteri
d. memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR

9. Salah satu hak yang dimiliki DPD adalah ....
a. mengajukan RUU c. merancang APBN
b. membuat undang-undang d. mengangkat gubernur

10. Berikut ini wewenang-wewenang DPRD provinsi, kecuali ....
a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
b. membentuk peraturan daerah bersama gubernur
c. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah
d. memberi instruksi kepada DPRD kabupaten/kota
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1. Tunjukkan dasar hukum yang menyatakan bahwa negara kita
menganut teori kedaulatan rakyat!

2. Apakah maksud kedaulatan memiliki sifat permanen dan tidak
terbatas?

3. Apakah yang disebut sistem pemerintahan presidensial?
4. Jelaskan kaitan antara kedaulatan rakyat dan demokrasi!
5. Mengapa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dan didukung?


