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1. Tujuan Pembelajaran Umum  
 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat berpikir, bersikap 
rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual 
yang memiliki kesadaran tentang pentingnya politik dan strategi yang 
meliputi  konstitusi dan sistem politik kenegaraan Indonesia dalam 
konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dari perkuliahan ini agar 

mahasiswa menjelaskan sbb:: 

(1). Pengetahuan politik dan sistem politik 
(2). Pengertian strategi 
(3). Stratifikasi politik nasional 
(4). Ppelaksanaan sistem politik dan kenegaraan Indonesia  

3. Pembahasan 

 

 Sistem Politik dan Kenegaraan Indonesia 
 

 1.   Pengetahuan politik dan sistem politik 

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang 

akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu 

Negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics  

mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik 

merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy 

memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, 

dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, 

jalan, dan arah tersebut sebaik-sebaiknya. 

 

Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, 

pengambil keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya. 

a. Negara 

      Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki 

kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan Negara 
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merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama 

dalam suatu wilayah yang berdaulat. 

b. Kekuasaan  

      Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi 

tingkah laku orang atu kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik 

yang perlu diperhatikan adalah bagimana mempertahankannya, dan bagaimana 

melaksanakanya. 

c. Pengambilan keputusan  

      Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan 

keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa 

keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana 

umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector publik dari suatu Negara. 

 

d. Kebijaksanaan Umum 

      Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan 

itu. Dasr pemikirannya adalah bahwa  masyarakat memiliki bebrapa tujuan 

bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana 

yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang 

berwenang. 

e. Distribusi 

      Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai 

(value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia 

harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagimana pembagian dan 

penglokasian nilai secara mengikat. 

 

2.    Pengertian strategi. 

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai”the art of 

the general” atau seni seorang panglima panglima yang biasanya digunakan dalam 

peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah 

penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu 

sendiri merupakan kelanjutan dari politik. 
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Pada abad modern sekarang  penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada 

konsep atau seni perang panglima dalam peperangan , tetapi sudah digunakan secara 

luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian 

umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. 

l.  

Stratifikasi Politik Nasional 

Stratifikasi politik (kebijakan)nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai 

berikut : 

1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak 

Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara 

nasional dan mencakup : penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah 

makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national 

goals) berdasarkan falsafah Pancasilan dan UUD 1945.  

2. Tingkat Kebijakan Umum 

Tingkat Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat 

kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa 

penggarisan mengenai masalah-makro strategis guna mencapai tujuan nasional 

dalam situasi dan kondisi tertentu . 

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus 

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major 

area) pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di 

tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan 

lembaga-lembaga non departemen.  

4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis 

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di 

atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, 

program dan kegiatan. Kebijakan teknis ini dilakukan oleh kepala daerah, 

propinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu terdapat dua macam kekuasaan 

dalam Pembuatan Aturan di Daerah. 
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Perubahan Sistem Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 

          Dalam perubahan pasal-pasal tentang kelembagaan negara tidak lepas dari 

konteks dari reaksi keadaan sosial politik masyarakat, sehingga mempengaruhi 

substansi perubahan Beberapa pasal reaktif tersebut menurt pengamat politik yang 

diwawancarari oleh harian Kompas adalah antara lain terlihat dalam tabel berikut: 

 

Beberapa Pasal Reaktif Konteks Sosial-Politik 

Pasal 3 Perubahan Ketiga: 
MPR berwenang mengubah dan menetapkan 
undang-undang dasar 

Pada awalnya kewenangan MPR hanya menetapkan 
UUD. Ketika kelompok masyarakat usul 
pembentukan Komisi Konstitusi dan 
mempermasalahkan  kewenangan MPR, pasal itu 
dirubah. 

Pasal 7C Perubahan Ketiga: 
Pressiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan DPR 

Wacana Presiden Abdurrahman Wahid 
membekukan DPR melalui dekrit Presiden kencang 
dan kemudian dekrit itu dikeluarkan dengan 
pembekuan DPR 

Pasal 13 Perubahan Pertama: 
Presiden menerima penempatan duta dengan lain 
dengan memperhatikan pertimbangan DPR  

Sepak terjan Duber AS Robert Gelbard sering 
kontraversial sehingga menimbulak reaksi dari 
DPR. 

Pasal 22D Soal Keweangan DPD mengajukan RUU 
kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dengan daerah dsb. 

Pada awalnya Tim Ahli mengusulkan kesetaraan 
antara DPR dan DPD dalam pengusulan RUU. 
Jadinya DPD menjadi subordinat DPR karena 
resistensi dari DPD 

Pasal 24C Perubahan Ketiga: 
Mahkamah Konstutusi mempunyai sembilan orang 
anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden yang 
diajukan masing-masing 3 orang dari DPR, 
Presiden dan MA. 

Usulan Tim Ahli sembilan hakim konstitusi 
diusulkan Presiden dengan mendapatkan konfirmasi 
dari DPR. 

 

Berdasarkan perubahan pasal-pasal UUD 1945  tentang kelembagaan negara, maka 

struktur kelembagaan negara tentu akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu pada 

bagian ini kita akan  menjelaskan dalam bentuk bagan perbandingan kelembagan 

negara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan UUD 1945. 

 
LATIHAN DAN TUGAS 
Jawablah soal berikut: 

1. Jelaskanlah pengertian politik? 
2. Jelaskan pengertian strategi dan contohnya? 
3. Jelaskanlah stratifikasi politik nasional? 
4. Apakah perbedaan politik  dengan strategi? 
5. Jelaskanlah makanisme kekuasaan negara Indonesia sebelum dan sesudah 

Amandemen UUD 1945? 
 
Tugas 



Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH/08124446335 
 

  Modul Pendidikan Kewaganegaraan 

Modul Kewarganegaraan 

52 

Bandingkanlah perbedaan pelaksanaan sistem politik Indonesia masa Orde Baru dan 
Orde Reformasi? 
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