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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen
Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta
buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan
kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan
Pendidikan Nasional.
Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks
pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan
hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional
untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh
Indonesia.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya
kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh
(down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau
difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang
bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa
buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa
dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang
berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan
ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan
manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa
buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran
dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan
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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD dan
MI dan ini dapat diterbitkan. Buku ini disusun dengan pola
pemahaman dan pengembangan yang tidak memberatkan
siswa, sehingga mempermudah komunikasi antara guru dan
siswa dalam proses pembelajarannya.
Materi pembelajaran dalam buku ini disampaikan secara
komunikatif, disertai ilustrasi dan gambar yang mendukung.
Aktivitas Ceria, Ayo Berlatih, Kerja Kelompok, dan Kegiatan
akan semakin menambah pemahamanmu tentang materi
apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian, adanya buku ini diharapkan dapat membantu kamu
menjadi warga negara Indonesia yang baik dan sadar akan
hak dan kewajiban secara demokratis dan dapat bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari, baik di masa sekarang maupun
yang akan datang.
Dalam hal ini, penulis sangat menyadari bahwa buku ini
masih kurang sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang
membangun sangat kami harapkan, terutama dari siswa,
Bapak/Ibu Guru SD dan MI, para orang tua, dan para pakar
pendidikan dasar demi penyempurnaan buku Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SD dan MI ini di masa mendatang.
Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan
Indonesia.

Surakarta, Maret 2008

Penulis
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Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun dengan
tujuan gar kamu memiliki kemampuan untuk berikut ini.
1. Aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat
Indonesia.
3. Berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini, kamu akan
menemukan Peta Konsep di awal setiap bab. Tujuannya untuk
memberikan gambaran kepadamu mengenai materi yang
akan kamu pelajari. Kamu juga akan menemukan uraian materi
yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga
kamu mudah mempelajarinya. Selain itu, kamu juga akan
menemukan Aktivitas Ceria, Ayo Berlatih, Kerja Kelompok,
Cakrawala, dan kegiatan. Sehingga akan menambah
pemahamanmu tentang materi jika dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari.
Buku ini menuntun kamu untuk belajar mulai dari Peta
Konsep, kemudian uraian materi. Untuk mengetahui
pemahamanmu tentang materi yang kamu pelajari, kamu harus
mengerjakan Kegiatan, Aktivitas Ceria, Kerja Kelompok, dan
Ayo Berlatih. Di akhir bab kamu harus mengerjakan Latih
Kemampuanmu.
Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini membahas suatu
materi dengan mengaitkan bidang ilmu yang lain, seperti Ilmu
Pengetahuan Sosial. Hal itu bisa kamu lihat saat membahas
mengenai desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan
provinsi. Di situ kamu bisa mempelajari mengenai batas-batas
wilayah, baik batas alam maupun batas buatan. Selain itu juga
jumlah provinsi. Kamu juga akan menemukan gambar peta
suatu wilayah.
v
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Bab

1

Desa dan
tan
Kecama
ecamatan

Sebagai warga masyarakat, kamu bertempat tinggal
di suatu wilayah desa atau kelurahan. Nah, pada bab ini
kamu akan belajar mengenai lembaga-lembaga beserta
struktur organisasi dalam sistem pemerintahan desa dan
kelurahan, serta kecamatan.

Desa dan Kecamatan
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Desa dan Kecamatan
Pemerintahan
desa dan
kelurahan
Susunan
pemerintahan
desa dan
kelurahan

Lembaga sosial di
desa atau kelurahan
x Kantor kepala desa
atau kelurahan
x Puskesmas
x Sekolah
x Tempat ibadah
x Pemakaman umum

Pemerintahan desa
x Pengertian desa
x Batas-batas desa
x Wilayah dan
penduduk desa
x Susunan
pemerintahan desa
x Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
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Pemerintahan
kelurahan
x Pengertian
kelurahan
x Wilayah kelurahan
x Susunan
pemerintahan
kelurahan
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Pemerintahan
kecamatan
Pengertian
kecamatan
Batas-batas
wilayah
kecamatan
Luas dan
letak wilayah
kecamatan
Susunan
pemerintahan
kecamatan
Lembaga di tingkat
kecamatan
x Dinas pendidikan
x Kantor polisi sektor
x Kantor pos
x Koramil
x Bank
x Puskesmas
x KUA

A

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Teman-teman, di manakah tempat tinggalmu? Apakah tempat
tinggalmu termasuk wilayah desa, ataukah wilayah kelurahan?
Tahukah kamu, apakah yang dimaksud desa? Dan, apa pula yang
dimaksud dengan kelurahan? Sebenarnya antara desa dan
kelurahan itu memiliki kemiripan, yaitu sama-sama sebagai
organisasi pemerintahan terendah. Hanya saja, kalau desa itu
terletak di pedesaan, sedangkan kelurahan terletak di perkotaan.
Lalu, bagaimana sistem pemerintahan desa dan sistem
pemerintahan kelurahan itu?
Nah, pada uraian berikut ini kamu akan belajar mengenai
pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.
1. Susunan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Suatu pemerintahan desa maupun kelurahan pasti memiliki
struktur organisasi. Bagaimanakah susunan pemerintahan atau
struktur organisasi desa maupun kelurahan? Ayo kita pelajari
bersama pada uraian berikut ini.
a. Pemerintahan Desa
Sebelum kamu belajar mengenai susunan pemerintahan
desa, ada baiknya jika kamu terlebih dahulu mengetahui apa
itu desa.
1) Pengertian Desa
Kamu pasti sudah sering mendengar kata desa. Apa yang
ada dalam pikiranmu ketika mendengar kata desa? Sepi,
udara yang segar, banyak sawah, penduduknya ramah,
gotong royong, atau pemandangan alamnya bagus.
Adakah di antara kamu yang tinggal di desa? Tahukah
kamu, apakah desa itu?
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui

Desa dan Kecamatan
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa
yang lain, maka suatu desa harus diberi nama. Biasanya nama
desa berhubungan dengan sejarah berdirinya desa
tersebut. Atau adanya peristiwa yang terjadi pada desa itu.

Gambar 1.2 Penduduk desa bermatapencaharian
sebagai petani.
Sumber: Dokumen Penerbit

Kegiatan
Apakah nama desamu? Tahukah kamu sejarah nama
desamu itu? Coba kamu tanyakan pada orang tuamu atau
nenek kakekmu. Tuliskan dalam buku tugasmu, kemudian
sampaikan di depan kelas.

Aku Ingat
Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Cakrawala
Di Indonesia ada perbedaan untuk menyebut wilayah desa, antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kamu dapat melihatnya
pada kolom berikut ini.
No.

Daerah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jawa dan Madura
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatra Barat
Sulawesi Selatan
Bali
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan dan Papua
Maluku

Sebutan untuk Desa
Desa
Gampong
Nagari
Lembang
Banjar
Tumungkung
Kampung
Negeri

2) Batas-Batas Desa
Desa memiliki batas-batas wilayah yang terdiri atas batas
alam dan batas buatan. Batas alam misalnya sungai,
gunung, atau jalan desa lainnya. Sementara itu yang
termasuk batas buatan, misalnya gapura dan tugu.

Kegiatan
Kunjungilah kantor balai desa tempat tinggalmu. Mintalah
izin kepada kepala desa untuk melihat peta wilayah
desamu. Dengan melihat peta itu, tulislah di buku tugasmu
batas-batas wilayah desamu.

3) Wilayah dan Penduduk Desa
Wilayah desa terbentuk dari beberapa wilayah dusun.
Adapun wilayah dusun terbentuk atas beberapa wilayah
RW (rukun warga). Dan wilayah RW merupakan gabungan
dari beberapa wilayah RT (rukun tetangga).
Desa dan Kecamatan
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai susunan wilayah
desa, perhatikanlah dengan saksama bagan di bawah ini.
Desa
Dusun

RW 01

Dusun

RT01 RT02 RT03 RT01 RT02 RT03

Bagan 1.1

RW 03

RW 02

RW 04

RT01 RT02 RT03 RT01 RT02 RT03

Wilayah desa

Suatu wilayah desa pasti memiliki penduduk. Penduduk
desa merupakan gabungan dari penduduk RW (rukun
warga). Penduduk RW merupakan gabungan dari
penduduk RT, dan penduduk RT merupakan gabungan
dari penduduk rumah atau anggota keluarga. Data tentang
jumlah penduduk dicatat dari kartu keluarga (KK) yang
dimiliki tiap-tiap kepala keluarga.

Gambar 1.2
8

Kartu Keluarga
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Aktivitas Ceria
Membuat Kartu Keluarga
Sediakan bahan-bahan berikut ini.
¾ Pinjamlah kartu keluarga pada orang tuamu
¾ Kertas karton warna putih
¾ Gunting
Cara membuat:
¾ Guntinglah kertas karton dengan ukuran 21 x 28 cm.
¾ Buatlah kolom-kolom pada kertas karton itu seperti pada
kartu keluarga milikmu.
¾ Tulislah data-data yang ada pada kartu keluargamu itu
ke dalam kertas karton yang telah dibuat kolom-kolom.
¾ Selamat mengerjakan.

Kegiatan
Teman-teman, berkunjunglah ke rumah ketua RT-mu
masing-masing. Tanyakan kepada ketua RT-mu, berapa
jumlah penduduk laki-laki dan berapa jumlah penduduk
perempuan yang tinggal di wilayah RT-mu.
Tulislah jumlah penduduk di wilayah RT-mu di buku
tugasmu.

4) Susunan Pemerintahan Desa
Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa
dipilih langsung oleh penduduk desa dari beberapa calon
yang memenuhi syarat. Calon yang memperoleh
dukungan suara terbanyak, akan ditetapkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kepala desa.
Selanjutnya, kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau
pejabat lain yang ditunjuk. Masa jabatan kepala desa
Desa dan Kecamatan
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adalah 6 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi untuk masa
jabatan berikutnya. Teman-teman, tahukah kamu siapa
nama kepala desa tempat tinggalmu?
Di desa, penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan oleh
pemerintah desa.
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa
dan perangkat desa.
Yang termasuk perangkat desa adalah
sekretaris desa, kepala Gambar 1.3 Balai desa, tempat
urusan, dan kepala kepala desa dan perangkatnya
melaksanakan tugasnya melayani
dusun. Sekretaris masyarakat.
desa diisi oleh seorang Sumber: Dokumen Penerbit
pegawai negeri sipil
(PNS) yang memenuhi persyaratan. Selama ini, seorang
sekretaris desa bukan PNS. Mulai sekarang, secara
bertahap sekretaris desa diangkat menjadi PNS. Kepala
desa beserta perangkatnya berkantor di balai desa.
Teman-teman, tahukah kamu tugas dan kewajiban kepala
desa beserta perangkatnya?
a) Kepala Desa
Kepala desa memiliki beberapa tugas dan kewajiban,
di antaranya adalah sebagai berikut.
– Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
– Membina kehidupan masyarakat desa.
– Membina perekonomian desa.
– Memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala
desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
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b) Sekretaris Desa (Sekdes)
Sekretaris desa adalah orang kedua setelah kepala
desa. Sekretaris desa bertugas mengurusi masalah
surat-menyurat, kegiatan kearsipan, dan membuat
laporan.
c) Kepala Urusan (Kaur)
Kepala urusan berada di bawah sekretaris desa.
Berikut ini beberapa kepala urusan yang terdapat
dalam pemerintahan desa.
– Kepala urusan pemerintahan.
– Kepala urusan pembangunan.
– Kepala urusan kesejahteraan masyarakat (kesra).
– Kepala urusan keuangan.
– Kepala urusan umum.
Kepala urusan bertugas sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Misalnya, kepala urusan umum
bertugas melayani penduduk yang membuat kartu
keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Selain
itu juga bertugas mencatat bayi yang lahir dan
penduduk yang meninggal dunia.
d) Kepala Dusun (Kadus)
Kepala dusun adalah
pelaksana
tugas
kepala desa di wilayah
dusun. Kepala dusun
melaksanakan tugas
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Sebagai penyelenggara Gambar 1.4 Kepala desa dan
pemerintahan
desa, perangkatnya sebagai penyekepala desa beserta lenggara pemerintahan desa.
perangkatnya memperoleh gaji. Gajinya tidak berupa uang,
melainkan tanah atau sawah garapan yang disebut dengan
istilah bengkok. Apabila telah pensiun, maka tanah
tersebut harus dikembalikan lagi ke desa.
Desa dan Kecamatan

11

Cakrawala
Di depan kamu menjumpai istilah bengkok. Bengkok adalah tanah milik
desa yang dipinjamkan kepada pamong desa untuk digarap dan dipetik
hasilnya sebagai pengganti gaji.

Aku Ingat
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa beserta
perangkatnya, yaitu sekretaris desa, kepala urusan, dan
kepala dusun.

5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Di depan telah disinggung mengenai istilah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Tahukah kamu apakah
BPD itu? BPD terdapat di setiap pemerintahan desa. BPD
berfungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan
desa bersama kepala desa, serta menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.
Teman-teman, tahukah kamu siapakah yang berhak
menjadi anggota BPD? Anggota BPD adalah wakil dari
penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan
cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD dipilih dari
dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
Setelah keanggotaan BPD terbentuk, mereka memilih
pemimpin. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota BPD.
Sama dengan kepala desa, masa jabatan anggota BPD
adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa
jabatan berikutnya.

12
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Aku Ingat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi
mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, serta menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan
Di setiap pemerintahan desa pasti terdapat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), begitupun juga di desa
tempat tinggalmu. Coba tanyakan kepada orang tuamu
siapa nama ketua BPD di desamu. Tanyakan pula namanama anggota BPD di desamu. Tulislah nama ketua dan
anggota BPD itu di buku tugasmu.
Kamu sudah belajar tentang pemerintahan desa. Dari uraian
materi yang telah kamu pelajari, dapat dibuat struktur
pemerintahan desa seperti kamu lihat pada bagan di bawah ini.
Badan
Permusyawaratan
Desa

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala
Urusan
Pemerintahan

Kepala
Dusun
Bagan 1.2

Kepala
Urusan
Pembangunan

Kepala
Dusun

Kepala
Dusun

Kepala
Urusan
Kesra

Kepala
Urusan
Keuangan

Kepala
Dusun

Kepala
Dusun

Kepala
Urusan
Umum

Struktur organisasi pemerintahan desa
Desa dan Kecamatan
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b. Pemerintahan Kelurahan
Di depan kamu sudah belajar mengenai pemerintahan desa.
Nah, sekarang kamu akan belajar mengenai pemerintahan
kelurahan. Sebelumnya kamu harus mengetahui terlebih
dahulu apa itu kelurahan.
1) Pengertian Kelurahan
Sama halnya dengan desa, kelurahan juga merupakan
organisasi pemerintahan terendah. Kelurahan berada
setingkat dengan desa. Tahukah kamu, apakah yang
dimaksud dengan kelurahan?
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja
kecamatan. Dengan kata lain, kelurahan adalah daerah
pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh
seorang lurah.
Seperti desa, kelurahan juga memiliki batas-batas wilayah,
baik batas alam maupun batas buatan. Masih ingatkah
kamu apa saja yang termasuk batas alam dan batas
buatan? Ingatan yang bagus. Ya, yang termasuk batas
alam adalah sungai, gunung, atau jalan kelurahan lainnya.
Sedangkan batas buatan, misalnya gapura dan tugu.
Suatu kelurahan pasti memiliki nama. Seperti halnya dalam
desa, nama itu dimaksudkan untuk membedakan antara
kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lainnya. Bagi
kamu yang tinggal di wilayah kelurahan, apa nama
kelurahan tempat tinggalmu?

Aku Ingat
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah
kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan
dipimpin oleh seorang lurah.
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2) Wilayah Kelurahan
Kelurahan terdiri atas beberapa rukun warga (RW).
Sementara itu, rukun warga terbentuk dari beberapa rukun
tetangga (RT). Di wilayah perkotaan, beberapa RW
bergabung dalam satu-kesatuan wilayah yang disebut
lingkungan. Lingkungan dipimpin oleh ketua lingkungan
(kepala lingkungan). Beberapa lingkungan bergabung
menjadi satu wilayah yang disebut kelurahan. Untuk lebih
jelasnya, ayo kita perhatikan bagan di bawah ini dengan
saksama.
Kelurahan
Lingkungan A

RW 01

RW 02

RT01 RT02 RT03 RT01 RT02 RT03

Bagan 1.3

Lingkungan B

RW 03

RW 04

RT01 RT02 RT03 RT01 RT02 RT03

Wilayah kelurahan

3) Susunan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah atau kepala
kelurahan. Lurah tidak dipilih oleh rakyat. Lurah adalah
seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang dipilih oleh
camat. Oleh karena itu, seorang lurah mendapat gaji dari
pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh
sekretaris kelurahan (sekel), kepala-kepala urusan (kaur),
dan kepala lingkungan.
Tiap-tiap perangkat kelurahan mempunyai tugas yang
berbeda. Tahukah kamu apa saja tugas masing-masing
perangkat kelurahan? Nah, ayo kita pelajari bersama
penjelasan berikut ini.
Desa dan Kecamatan
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a) Sekretaris Kelurahan (Sekel)
Sekretaris kelurahan adalah orang kedua setelah lurah.
Tugasnya antara lain melaksanakan administrasi
kelurahan, seperti melaksanakan kegiatan surat
menyurat, kegiatan kearsipan, dan membuat laporan.
b) Kepala Urusan
Seperti halnya desa, kelurahan juga mempunyai
beberapa kepala urusan, yaitu kepala urusan
pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala
urusan kesejahteraan rakyat (kesra), kepala urusan
keuangan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala
urusan bertugas membantu sekretaris kelurahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing.
c) Kepala Lingkungan
Kepala lingkungan membawahi rukun warga (RW).
Kepala lingkungan melaksanakan tugas lurah di
wilayahnya. Kepala lingkungan menyampaikan berita
tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungannya.
Untuk mempermudah pemahamanmu tentang susunan
pemerintahan kelurahan, perhatikanlah bagan berikut ini.
Lurah atau Kepala Kelurahan
Sekretaris Kelurahan

Kepala
Urusan
Pemerintahan

Kepala
Lingkungan

Bagan 1.4
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Kepala
Urusan
Pembangunan

Kepala
Lingkungan

Kepala
Urusan
Kesra

Kepala
Urusan
Keuangan

Kepala
Kepala
Kepala
Lingkungan Lingkungan Lingkungan
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Kepala
Urusan
Umum

Aku Ingat
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah atau kepala kelurahan. Dalam
menjalankan tugasnya, seorang lurah atau kepala kelurahan dibantu
oleh sekretaris, beberapa kepala urusan, dan kepala lingkungan.

Dalam menjalankan pemerintahan, lurah atau kepala
kelurahan beserta para perangkatnya berkantor di kantor
kelurahan.

Gambar 1.5

Kantor kelurahan.

Sumber: Dokumen Penerbit

Di depan kamu sudah belajar mengenai desa dan kelurahan.
Pasti kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan desa dan
apa yang dimaksud dengan kelurahan. Nah, dapatkah kamu
membedakan di antara keduanya? Berikut ini dapat kamu simak
perbedaan antara desa dan kelurahan.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Desa
Dikepalai kepala desa
Gaji tanah garapan (bengkok)
Wilayahnya luas
Penduduknya jarang
Lokasi di pedesaan

Kelurahan
Dikepalai kepala kelurahan atau lurah
Gaji berupa uang
Wilayahnya sempit
Penduduknya padat
Lokasi di perkotaan

Desa dan Kecamatan
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Aktivitas Ceria
Berkunjunglah ke kantor kepala desa atau kelurahan di
tempat tinggalmu.
Mintalah izin untuk melihat susunan organisasi
pemerintahan desa atau kelurahan tempat tinggalmu.
Tulislah di buku tugasmu, susunan organisasi
pemerintahan desa atau kelurahan tersebut.
Tulislah pula nama-nama pejabatnya.
2. Lembaga Sosial di Desa atau Kelurahan
Setiap desa atau kelurahan mempunyai banyak kegiatan.
Tahukah kamu, kegiatan apa saja yang ada di desa atau
kelurahan? Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan di desa atau
kelurahan, di antaranya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) yang diikuti oleh ibu-ibu. Kegiatan ini diselenggarakan untuk
memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu.
Selain PKK, di desa atau
kelurahan juga ada pos
pelayanan terpadu (posyandu).
Posyandu merupakan upaya
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan kesehatan bayi,
balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Posyandu berfungsi
untuk melayani peningkatan
kesehatan masyarakat, antara
lain penimbangan balita, Gambar 1.6 Penimbangan balita, salah
pelayanan KB, pemeriksaan satu kegiatan posyandu.
ibu hamil, penambahan gizi
balita, dan imunisasi.
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Aku Ingat
Posyandu adalah upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

Pada pelaksanaannya, kegiatan posyandu diawasi oleh kaderkader kesehatan. Siapakah kader kesehatan itu? Kader kesehatan
adalah ibu-ibu yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan
dari puskesmas tentang pelayanan kesehatan dasar.
Pada setiap desa atau kelurahan terdapat pusat-pusat
kegiatan umum seperti berikut ini.
a. Kantor Kepala Desa atau Kelurahan
Kantor ini merupakan tempat pelayanan terhadap masyarakat
di bidang pemerintahan.
b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas adalah tempat pelayanan masyarakat di bidang
kesehatan. Puskesmas yang ada di desa atau kelurahan
disebut dengan puskesmas pembantu.
c. Sekolah
Sekolah merupakan tempat pelayanan terhadap
masyarakat di bidang
pendidikan. Sekolah yang
umumnya terdapat di
desa atau kelurahan
adalah taman kanak-kanak
(TK) dan sekolah dasar
(SD). Nah, ada berapakah
jumlah sekolah dasar (SD) Gambar 1.7 Sekolah sebagai tempat
di desa atau kelurahan- bagi masyarakat untuk memperoleh
pendidikan.
mu?
Sumber: Dokumen Penerbit

Desa dan Kecamatan
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d. Tempat Ibadah
Tempat ibadah merupakan tempat bagi anggota masyarakat
untuk melakukan kegiatan keagamaan.
Teman-teman, tahukah kamu apa saja nama tempat ibadah
agama-agama di negara kita?
Berikut ini dapat kamu ketahui beberapa agama yang diakui
di negara kita beserta tempat ibadahnya.
No.

Agama

1.
2.
3.
4.
5.

Islam
Kristen dan Katolik
Hindu
Buddha
Kong Hu Chu

Masjid
Gereja
Pura
Wihara
Kelenteng

Masjid

Gereja

Gereja

Pura

Wihara

Kelenteng

Gambar 1.8
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e. Pemakaman Umum
Setiap desa atau kelurahan pasti memiliki tempat pemakaman
umum. Tempat itu digunakan untuk mengubur warga
masyarakat yang meninggal dunia.

Kegiatan
Di desa atau kelurahan tempat tinggalmu pasti terdapat
tempat ibadah umat beragama. Nah, tugas kamu sekarang
adalah mencatat tempat-tempat ibadah itu beserta nama
dan alamatnya. Tulislah di buku tugasmu dalam bentuk
kolom seperti di bawah ini.
No.

Tempat Ibadah

Nama

Alamat

Ayo Berlatih
1.
2.
3.
4.
5.

Apakah yang dimaksud dengan desa?
Sebutkan batas-batas wilayah desa!
Apakah tugas dan kewajiban kepala desa?
Apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa?
Apakah perbedaan antara desa dengan kelurahan?

Desa dan Kecamatan
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B

Pemerintahan Kecamatan

Pada subbab sebelumnya, kamu telah belajar tentang
pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Sekarang, kamu
akan melanjutkan dengan pemerintahan di atasnya, yaitu
pemerintahan kecamatan.
1. Pengertian Kecamatan
Kecamatan adalah daerah bagian kabupaten atau kota yang
membawahi beberapa kelurahan atau desa, dan dikepalai oleh
seorang camat. Dengan kata lain, kecamatan merupakan
gabungan dari wilayah kelurahan atau desa, dan juga merupakan
perangkat daerah kabupaten atau kota. Jadi kecamatan terdiri
dari beberapa desa atau beberapa kelurahan.
Perhatikan bagan susunan wilayah kecamatan berikut ini.
Kecamatan
Desa Desa

Desa Desa

atau
Desa

Kecamatan
Kelurahan

Kelurahan Kelurahan

Bagan 1.5 Struktur organisasi pemerintahan kelurahan

Setiap kecamatan tentu memiliki nama sendiri-sendiri.
Pemberian nama suatu kecamatan bertujuan untuk membedakan
antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain.
Biasanya nama suatu kecamatan diambil dari salah satu nama
desa atau nama kelurahan yang ada di wilayahnya. Nah, apakah
nama kecamatan tempat tinggalmu?

Aku Ingat
Kecamatan adalah daerah bagian kabupaten atau kota yang
membawahi beberapa kelurahan atau desa, dan dikepalai oleh
seorang camat.
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Cakrawala
Sebelum tahun 1999 beberapa wilayah kecamatan di perkotaan
membentuk kota administratif (kotif).Kotif adalah perangkat wilayah
kabupaten yang dipimpin oleh wali kota administratif. Kotif wilayahnya
lebih luas dibanding kecamatan. Ini karena kotif terdiri dari beberapa
wilayah kecamatan. Namun, setelah keluar Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999, status kotif dihapuskan. Kemudian kembali lagi menjadi
kecamatan.

2. Batas-Batas Wilayah Kecamatan
Untuk membedakan atau membatasi wilayah kecamatan yang
satu dengan wilayah kecamatan yang lain, maka digunakan batas.
Batas wilayah itu ada dua macam, yaitu batas alam dan batas
buatan.
Masih ingatkah kamu tentang batas alam dan batas buatan
pada desa dan kelurahan? Tentu kamu masih ingat, karena kamu
anak yang cerdas. Nah, batas alam dan batas buatan pada wilayah
kecamatan itu sama dengan batas alam dan batas buatan pada
wilayah desa dan kelurahan.
3. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan
Bentuk permukaan wilayah kecamatan berupa daratan dan
perairan. Daratan berupa gunung, pegunungan, bukit, lembah,
dan dataran. Sementara itu, wilayah perairan berupa sungai,
danau, rawa, telaga, dan waduk.
Setiap kecamatan mempunyai letak yang berbeda-beda. Ada
kecamatan yang terletak di dataran rendah. Ada wilayah kecamatan
yang terletak di dataran tinggi. Dan ada pula kecamatan yang
letaknya di pegunungan.
Selain letaknya yang berbeda, luas setiap wilayah kecamatan
juga tidak sama. Keluasan suatu kecamatan bergantung dari luas
dan banyaknya desa atau kelurahan. Semakin luas wilayah suatu
Desa dan Kecamatan
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desa atau kelurahan, semakin luas pula wilayah kecamatannya.
Begitupun juga dengan banyak sedikitnya jumlah desa atau
kelurahan yang bergabung. Semakin banyak jumlah desa atau
kelurahan yang bergabung, semakin luas pula daerah
kecamatannya.
4. Susunan Pemerintahan Kecamatan
Dari pengertian kecamatan di depan, dapat diketahui bahwa
kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Siapakah camat itu?
Camat adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat
oleh bupati atau wali kota. la mendapat gaji dari pemerintah.
Tahukah kamu siapa nama camat di daerahmu?
Camat sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan, melaksanakan usaha pembangunan, dan membina masyarakat. Dalam
menjalankan tugas-tugasnya itu, camat dibantu oleh sekretaris
kecamatan (sekcam) dan seksi-seksi. Seksi-seksi yang ada di
kecamatan meliputi seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan
masyarakat, kesejahteraan sosial, dan
pelayanan umum. Camat
beserta
sekretaris
kecamatan dan seksiseksi berkantor di kantor
kecamatan.
Camat
bertanggung jawab atas
jalannya pemerintahan di
wilayah
kecamatan Gambar 1.9 Kantor kecamatan, tempat
kepada bupati atau wali camat dan perangkatnya bekerja.
kota.
Sumber: Dokumen Penerbit
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Untuk memudahkanmu memahami susunan pemerintahan
kecamatan, perhatikanlah bagan berikut ini.
Camat
Kelompok Jabatan
Fungsional

Seksi
Pemerintahan

Bagan 1.6

Seksi
Ketenteraman
dan Ketertiban

Sekretaris
Kecamatan

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat

Seksi
Seksi
Kesejahteraan Pelayanan
Sosial
Umum

Susunan pemerintahan kecamatan

Di wilayah kecamatan terdapat tiga unsur pimpinan yang
mempunyai fungsi dan peranan penting. Mereka disebut unsur
Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan).
a. Camat
Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan. Camat adalah
seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang digaji oleh
pemerintah. Camat tidak dipilih oleh warga masyarakat,
melainkan diangkat oleh bupati atau wali kota.
b. Komandan Rayon Militer (Danramil)
Danramil adalah pimpinan di komando rayon militer (koramil).
Koramil merupakan Lembaga Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang bertugas di wilayah kecamatan. Koramil bertugas
menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan,
baik dari dalam lingkungan kecamatan tersebut maupun dari
luar daerah.
c. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)
Kapolsek adalah pimpinan di kepolisian sektor (polsek).
Polsek bertugas menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat sewilayah kecamatan.

Desa dan Kecamatan
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5. Lembaga-Lembaga yang Ada di Tingkat Kecamatan
Terdapat beberapa lembaga di kecamatan yang perlu kamu
ketahui. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut.
a. Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan membawahi jajaran pendidikan, seperti
taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah
menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA),
dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
b. Kantor Polisi Sektor
Lembaga ini bertanggung jawab atas keamanan sewilayah
kecamatan.
c. Kantor Pos
Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata kantor pos?
Pasti tempat untuk mengirim surat, bukan? Sebenarnya kantor
pos tidak hanya mengurusi atau melayani pengiriman surat
saja. Ada banyak lagi layanan kantor pos yang bisa kamu
manfaatkan. Misalnya pengiriman dokumen, barang, uang, dan
jasa pelayanan lainnya.
Selain memberikan jasa pelayanan pos, kantor pos juga
menyediakan benda-benda pos, seperti perangko, materai,
formulir wesel pos, dan kartu pos.
Teman-teman, pernahkah kamu mengirim surat kepada teman
atau saudaramu melalui kantor pos?

Cakrawala
Aktivitas kiriman pos di tanah air telah dimulai sejak zaman kerajaan
Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram Kuno, Purnawarman,
dan Majapahit oleh para bangsawan dan biarawan. Kantor pos pertama
di Indonesia didirikan oleh Verenigde Oost–Indische Compagnie
(VOC) pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf W.Baron
van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (kini Jakarta).
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Aktivitas Ceria
Pernahkah kamu melihat benda-benda pos seperti telah
disebutkan di atas? Nah, sekarang kunjungilah kantor pos
di kecamatanmu bersama guru dan teman-temanmu.
Mintalah izin kepada petugas kantor pos untuk melihat
benda-benda pos tersebut. Lalu, tanyakan kegunaan
benda-benda tersebut, beserta cara menggunakannya.
Catatlah penjelasan petugas kantor pos itu di buku
tugasmu.
d. Komando Rayon Militer (Koramil)
Lembaga ini berfungsi untuk menjaga serta bertanggung
jawab atas pertahanan dan keamanan sewilayah kecamatan.
e. Bank
Saat ini, di setiap kecamatan kamu dapat menjumpai bank.
Jika kamu mendengar kata bank, apa yang kamu pikirkan?
Pasti menabung. Ya, menabung adalah salah satu kegiatan
di bank. Selain menabung, bank juga memberi atau
menyalurkan kredit. Secara umum, bank dapat diartikan
sebagai tempat penyimpanan uang atau menabung dan
pemberi atau penyalur kredit.
Bank apa saja yang terdapat di wilayah kecamatanmu?
f.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Di masyarakat, pusat kesehatan masyarakat lebih dikenal
dengan sebutan puskesmas. Puskesmas merupakan unit
pelayanan kesehatan yang berada di pedesaan maupun
perkotaan. Sejak tahun 1979, berdasarkan wilayah kerjanya,
puskesmas dibedakan menjadi dua, yaitu puskesmas
pembina dan puskesmas pembantu. Apakah yang dimaksud
dengan puskesmas pembantu dan puskesmas pembina itu?
Puskesmas pembantu adalah puskesmas yang berada di
desa atau kelurahan. Puskesmas pembina merupakan
Desa dan Kecamatan

27

penanggung jawab dan
koordinator berbagai
kegiatan kesehatan
pada suatu kecamatan.
Puskesmas ini berada
di wilayah kecamatan.
Puskesmas melakukan beberapa kegiatan
di bidang kesehatan.
Kegiatan tersebut di
Gambar 1.10 Puskesmas
sebagai
antaranya adalah ke- lembaga pelayanan kesehatan terhadap
sehatan lingkungan, masyarakat.
peningkatan gizi, pen- Sumber: Dokumen Penerbit
cegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan penyakit,
penyuluhan kesehatan, dan perawatan kesehatan masyarakat.
g. Kantor Urusan Agama (KUA)
Secara umum, KUA berfungsi untuk menerima laporan dan
mencatat setiap warga masyarakat di wilayah kecamatannya
yang akan melangsungkan pernikahan. KUA juga berkewajiban untuk menikahkan dan mengeluarkan akta atau surat
nikah bagi warga masyarakat. Nah, tahukah di KUA manakah
orang tuamu menikah?

Aktivitas Ceria
Berkunjunglah ke kantor kecamatanmu masing-masing.
Mintalah izin kepada kepala atau pegawai kecamatan
untuk melihat struktur organisasi kecamatan.Tulislah
susunan organisasi pemerintahan kecamatan itu di buku
tugasmu. Tulislah pula nama pejabat masing-masing.
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Nama Jabatan
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kepala Urusan . . . .
Kepala Urusan . . . .
Kepala Urusan . . . .
Seksi . . . .
Seksi . . . .

Nama Pejabat
....
....
....
....
....
....
....

Ayo Berlatih
1.
2.
3.
4.

Apakah yang dimaksud dengan kecamatan?
Siapakah yang memimpin kecamatan?
Apa tugas seorang camat?
Lembaga pendidikan apa saja yang terdapat di
kecamatan?
5. Apakah yang dimaksud dengan bank?

Ringkasan
¾ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
¾ Desa dipimpin atau dikepalai oleh seorang kepala desa.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu
oleh sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun.
Desa dan Kecamatan
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¾ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
¾ Desa dipimpin atau dikepalai oleh seorang kepala desa.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu
oleh sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun.
¾ Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja
kecamatan.
¾ Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Dalam
menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris
kelurahan, kepala urusan, dan kepala lingkungan.
¾ Kecamatan adalah daerah bagian kabupaten atau kota
yang membawahi beberapa kelurahan atau desa.
¾ Kecamatan dikepalai oleh seorang camat.
¾ Batas-batas wilayah desa, kelurahan, atau kecamatan:
• Batas alam, misalnya sungai, gunung, jalan desa,
atau lainnya.
• Batas buatan, misalnya gapura dan tugu.

Latih Kemampuanmu
Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Gabungan dari beberapa RW disebut ....
a. RT
c. desa
b. tetangga
d. dukuh atau dusun
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2. Wilayah desa terbentuk atas beberapa wilayah ....
a. lingkungan
c. RT
b. RW
d. dusun
3. Penduduk RW merupakan gabungan dari penduduk ....
a. dusun
c. lingkungan
b. desa
d. RT
4. Sebutan desa atau kelurahan untuk daerah Kalimantan
Selatan adalah ….
a. nagari
c. banjar
b. kampung
d. temukung
5. Data penduduk desa atau kelurahan dicatat dalam suatu
daftar yang disebut ....
a. geografi desa atau kelurahan
b. biografi desa atau kelurahan
c. monografi desa atau kelurahan
d. papan pengumuman desa atau kelurahan
6. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang ….
a. lurah
c. camat
b. kepala desa
d. bupati
7. Lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah
kecamatan adalah ….
a. bank
c. kantor pos
b. polisi sektor
d. dinas pendidikan
8. Untuk membantu masyarakat pedesaan dalam bidang
kesehatan, setiap kecamatan dibangun ….
a. puskesmas
c. puskesling
b. posyandu
d. poliklinik
9. Pemerintah tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang ….
a. bupati
c. camat
b. lurah
d. kepala desa
Desa dan Kecamatan
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10. BPD kepanjangan dari ….
a. Badan Pemasyarakatan Desa
b. Badan Perwakilan Daerah
c. Badan Permusyawaratan Desa
d. Balai Pengobatan Desa
11. Kepala desa dipilih oleh ….
a. camat
b. rakyat

c. tokoh masyarakat
d. ketua adat

12. Berikut ini yang tidak termasuk batas alam adalah ….
a. sungai
c. bukit
b. gunung
d. gapura
13. Kelurahan dipimpin oleh seorang ….
a. lurah
c. camat
b. kepala desa
d. bupati
14. Nama kecamatan biasanya diambil dari salah satu ….
a. nama kabupaten di wilayahnya
b. nama camat yang memerintah
c. nama kota di wilayahnya
d. nama desa atau kelurahan di wilayahnya
15. Tugu dan gapura merupakan ….
a. batas alam
c. hiasan kecamatan
b. batas buatan
d. batas bangunan
II.
1.
2.
3.

Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
Sebutkan perbedaan antara desa dan kelurahan!
Apakah tugas seorang sekretaris desa?
Sebutkan tiga lembaga sosial yang ada di wilayah
kecamatan!
4. Ke manakah kamu mendapatkan pelayanan di bidang
pertahanan dan keamanan?
5. Sebutkan perangkat kelurahan beserta tugasnya!
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Bab
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Di kota atau kabupaten manakah tempat tinggalmu?
Termasuk provinsi manakah kabupaten atau kota tempat
tinggalmu? Teman-teman, pada bab ini kamu akan belajar
tentang lembaga-lembaga dan struktur organisasi dalam
sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Kabupaten, Kota, dan
provinsi

Pemerintahan
kabupaten dan
kota
Pengertian
kabupaten dan
kota
Susunan pemerintahan kabupaten
dan kota
Lembaga di
kabupaten dan
kota
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Pemerintahan
provinsi
Susunan
pemerintahan
provinsi
Asas penyelenggaraan pemerintahan provinsi
Lembagalembaga di
provinsi

A

Pemerintahan Kabupaten dan Kota

Pada bab sebelumnya, kamu sudah belajar tentang
pemerintahan desa dan kelurahan. Selain itu, kamu juga sudah
belajar tentang pemerintahan kecamatan. Kamu pasti sudah
paham betul mengenai pemerintahan itu, karena kamu anak yang
pandai. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang pemerintahan
yang ada di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten dan kota.
1. Pengertian Kabupaten dan Kota
Jika kamu bepergian ke luar kota dan ditanya asalmu dari
mana, pasti kamu akan menjawab nama kabupaten atau kotamu.
Misalnya Solo, Bandung, Jogjakarta, Blitar, dan sebagainya. Nah,
di kabupaten atau kota manakah kamu tinggal? Tahukah kamu,
apa yang dimaksud dengan kabupaten dan kota itu?
Kabupaten adalah daerah yang merupakan bagian langsung
dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Sedangkan
kota adalah daerah setingkat kabupaten yang dikepalai oleh
seorang wali kota. Dari pengertian tersebut, dapat kamu pahami
bahwa kabupaten dan kota merupakan penggabungan dari
beberapa kecamatan dalam suatu wilayah tertentu.
Di wilayah kabupaten dan kota, keadaan wilayahnya lebih
kompleks jika dibandingkan dengan keadaan wilayah desa,
kelurahan, ataupun kecamatan mengingat wilayahnya lebih luas.
Keadaan wilayah kabupaten dan kota dapat berupa laut, sungai,
gunung, hutan, dataran rendah, dan lain-lain.

Aku Ingat
¾ Kabupaten adalah daerah yang merupakan bagian langsung provinsi
yang terdiri atas beberapa kecamatan.
¾ Kota adalah daerah setingkat kabupaten yang dikepalai oleh seorang
wali kota.
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Sekarang, ayo kita perhatikan peta Kota Gorontalo di bawah
ini.

Gambar 2.1

Peta Kota Gorontalo

Sumber: http://gorontalo-Info.20megsfree.com

Gambar di atas adalah contoh peta dari sebuah kota. Nama
daerah yang tertulis di dalam peta itu adalah nama-nama
kecamatan dari wilayah kabupaten tersebut. Sedang batasbatasnya ada sungai, provinsi lain, kabupaten lain, dan juga
kecamatan lain.
2. Susunan Pemerintahan Kabupaten dan Kota
Setiap wilayah pemerintahan pasti memiliki seorang
pemimpin. Seperti desa dipimpin oleh kepala desa, kelurahan
dipimpin lurah, dan kecamatan dipimpin oleh camat. Lalu,
siapakah yang memimpin sebuah wilayah kabupaten? Temanteman, wilayah kabupaten dikepalai oleh seorang bupati. Bupati
dibantu oleh seorang wakil yang disebut dengan wakil bupati.
Kota sesuai dengan pengertian di atas, dikepalai oleh seorang
wali kota. Wali kota dibantu oleh seorang wakil yang disebut wakil
wali kota. Bupati dan wali kota beserta wakilnya dipilih secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui
pemilihan kepala daerah.
Calon bupati dan wali kota beserta wakilnya ditetapkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Calon yang
memenuhi syarat dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang
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dilakukan panitia pemilihan
dapat diajukan kepada
DPRD untuk ditetapkan
sebagai calon bupati dan wali
kota, beserta wakilnya.
Setelah itu, barulah diselenggarakan pemilihan kepala
daerah. Pemilihan bupati dan
wali kota, beserta wakilnya
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Pasangan Gambar 2.2 Pemilihan wali kota dan
wakil wali kota.
calon yang memperoleh
suara terbanyak pada pe- Sumber: www.google.image.com
milihan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati atau wali kota
dan wakil wali kota oleh DPRD. Selanjutnya, pasangan calon itu
dilantik oleh gubernur atas nama presiden.

Cakrawala
Pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya menggunakan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tahukah kamu, apakah
arti dari masing-masing asas itu?
1. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk
memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara.
2. Umum, artinya pemerintah daerah kabupaten dan kota
memberikan kesempatan untuk memilih kepada semua rakyat di
daerah yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bebas, artinya setiap rakyat di daerah yang bersangkutan bebas
menentukan pilihan, tanpa adanya tekanan dan paksaan.
4. Rahasia, artinya dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak diketahui oleh siapapun.
5. Jujur, artinya semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah harus jujur.
6. Adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah
mendapat perlakuan yang sama.
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Aktivitas Ceria
Kamu tentu tahu apa nama kabupaten atau kota tempat
tinggalmu, bukan? Nah, apakah kamu juga tahu, siapa
nama bupati dan wakilnya, atau nama wali kota dan
wakilnya yang memimpin wilayah tempat tinggalmu itu?
Sekarang, coba kamu tanyakan kepada orang tua atau
kakakmu, nama bupati dan wakilnya, atau nama wali kota
dan wakilnya yang saat ini memimpin wilayah tempat
tinggalmu.
Tulislah nama itu di buku tugasmu dan ingat-ingatlah
jangan sampai lupa.
Bupati dan wali kota beserta wakilnya sebagai penyelenggara
pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota memiliki beberapa
tugas. Apa saja tugas-tugasnya? Sekarang, simaklah uraian
berikut ini.
a. Tugas Bupati dan Wali Kota
Bupati dan wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan
di tingkat kabupaten atau kota memiliki tugas dan wewenang
berikut ini.
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2) Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
3) Menetapkan peraturan daerah (perda) yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
b. Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota
Wakil bupati dan wakil wali kota mempunyai tugas sebagai
berikut.
1) Membantu bupati dan wali kota dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah.
2) Membantu dalam mengoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan
hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial
budaya dan lingkungan hidup.
3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, atau desa.
4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
5) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya
yang diberikan oleh bupati atau wali kota.
6) Melaksanakan tugas dan wewenang bupati atau wali kota
apabila kepala daerah berhalangan.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu, wakil bupati atau
wakil wali kota bertanggung jawab kepada bupati atau wali
kota. Sementara itu, apabila bupati atau wali kota meninggal
dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus
dalam masa jabatannya, maka wakil bupati atau wakil wali kota
menggantikannya sampai habis masa jabatannya.
Selain memiliki tugas-tugas seperti telah kamu pelajari di
depan, seorang bupati dan wali kota beserta wakilnya juga
memiliki kewajiban. Apa saja kewajibannya? Kewajiban bupati dan
wali kota beserta wakilnya adalah sebagai berikut.
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a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
e. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
f. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.
h. Melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih
dan baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah.
Teman-teman, selain
dibantu oleh wakil bupati
atau wakil wali kota dalam
melaksanakan tugasnya,
seorang bupati atau wali
kota juga dibantu oleh
sekretaris daerah (sekda),
kepala-kepala bagian
(kabag), dan inspektorat
2.3 Kantor wali kota Surakarta.
wilayah. Bupati dan wakil Gambar
Sumber: Dokumen Penerbit
bupati beserta perangkatnya berkantor di kantor kabupaten. Sedangkan wali kota dan wakil
wali kota beserta perangkatnya berkantor di kantor wali kota.
Selain itu, bupati atau wali kota juga bekerja sama dengan
pihak-pihak berikut.
a. Komandan distrik militer (dandim).
b. Kepala kepolisian resor (kapolres).
c. Kepala kejaksaan negeri.
d. Ketua pengadilan negeri.
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Bupati atau wali kota bersama dengan pimpinan keempat pihak
di atas disebut dengan musyawarah pimpinan daerah (muspida).
Dari uraian materi yang telah kamu pelajari di depan, dapat
dibuat bagan seperti di bawah ini untuk memudahkanmu dalam
mengingat.
DPRD

Perda
(Peraturan Daerah)

Sekwan
(Sekretaris Dewan)

Pemerintah Daerah Bupati/Wali Kota

Wakil Bupati/Wali
Kota

Sekda
(Sekretaris Daerah)
Bappeda

Lembaga Teknis
Daerah
Bagan 2.1

Dinas-Dinas
Daerah

Struktur organisasi pemerintah kabupaten atau kota

3. Lembaga-Lembaga di Kabupaten dan Kota
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di
kabupaten dan kota terdapat beberapa lembaga pemerintahan,
antara lain sebagai berikut.
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
DPRD kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil
pemilihan umum. Lalu, berapakah jumlah anggota DPRD
kabupaten atau kota itu? Sekurang-kurangnya 20 orang dan
sebanyak-banyaknya 45 orang.
DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah
Kabupaten, Kota, dan Provinsi
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kabupaten atau kota. Oleh karena itu, DPRD kabupaten atau
kota memiliki tugas dan wewenang di antaranya sebagai
berikut.
1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati
atau wali kota.
2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kabupaten atau kota bersama-sama dengan
bupati atau wali kota.
3) Mengawasi pelaksanaan peraturan derah.
b. Pengadilan Negeri
Pengadilan negeri berkedudukan di kabupaten atau kota.
Tugasnya mengadili seseorang yang diduga melanggar
hukum. Jika seseorang melanggar hukum, maka pengadilan
akan menjatuhkan putusan hukum. Jika ternyata tidak
bersalah, maka pengadilan akan membebaskannya.

Gambar 2.3

Pengadilan negeri

Sumber: Dokumen penerbit

c. Kejaksaan Negeri
Kejaksaan negeri berkedudukan di kabupaten atau kota.
Tugasnya menuntut seseorang yang melanggar hukum.
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d. Kepolisian Resor (Polres)
Polres dipimpin oleh kepala kepolisian resor (kapolres).
Polres merupakan lembaga kepolisian yang terdapat di
kabupaten atau kota. Tugasnya adalah menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat di wilayah kabupaten atau kota.
e. Komando Distrik Militer (Kodim)
Kodim dipimpin oleh komando distrik militer (kodim). Kodim
adalah lembaga TNI yang bertugas di kabupaten atau kota.
Tugasnya menjaga keutuhan wilayah kabupaten atau kota dari
gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun dari
luar wilayah kabupaten atau kota.
Selain itu, di kabupaten dan kota juga terdapat kantor-kantor
dinas yang mengurusi berbagai keperluan masyarakat, misalnya
sebagai berikut.
a. Dinas Pendidikan Nasional, mengurusi masalah pendidikan.
b. Dinas Pendapatan Daerah, mengurusi masalah perpajakan.
c. Dinas Kesehatan, mengurusi masalah kesehatan.

Petuah Bijak
Taatilah peraturan daerah (perda) yang telah dibuat oleh DPRD
kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota.

Aktivitas Ceria
Tahukah kamu syarat-syarat pemilih dalam pemilihan
kepala daerah? Nah, sekarang coba kamu tanyakan
kepada orang tuamu tentang syarat-syarat itu. Tulislah
hasilnya di buku tugasmu. Kemudian bahaslah syaratsyarat itu bersama teman dan guru Pendidikan
Kewarganegaraanmu.
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Kegiatan
Buatlah kolom seperti di bawah ini di buku tugasmu.
Tuliskan beberapa lembaga pemerintahan yang ada di
wilayah kabupaten atau kotamu.
Sebutkan pula tugas masing-masing lembaga tersebut.
Mintalah bimbingan guru Pendidikan Kewarganegaraan
dalam mengerjakan kegiatan ini.
No.

Lembaga Pemerintah
di Kabupaten atau Kota

1.
2.
3.
4.
5.

....
....
....
....
....

Tugas
....
....
....
....
....

Ayo Berlatih
1. Sebutkan tugas dan wewenang bupati dan wali kota!
2. Sebutkan tugas dan wewenang wakil bupati dan wakil
wali kota!
3. Apakah tugas pengadilan negeri?
4. Apakah yang dimaksud dengan komando distrik militer
(kodim)?
5. Apakah kewajiban bupati dan wali kota beserta
wakilnya?
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B

Pemerintahan Provinsi

Teman-teman, sekarang kamu akan belajar tentang
pemerintahan provinsi. Tahukah kamu, berapa jumlah provinsi di
negara kita saat ini? Ya, tepat sekali. Saat ini terdapat 33 provinsi.
Jumlahnya dapat bertambah di masa yang akan datang.
Mengapa? Karena disesuaikan dengan perkembangan zaman
dan aspirasi masyarakat.
Pernahkah kamu bertanya, mengapa negara kita memiliki
banyak provinsi? Jawabnya karena presiden dan wakil presiden
tidak mungkin mengatur sendiri wilayah Indonesia yang begitu
luas. Oleh karena itu, dibentuklah provinsi untuk membantu tugas
presiden dan wakil presiden di daerah.

Cakrawala
Sejak tahun 1976, provinsi di negara kita berjumlah 27. Namun, pada
tahun 1999 Provinsi Timor Timur melalui penentuan pendapatan yang
diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 memilih untuk memisahkan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian
jumlah provinsi di negara kita tinggal 26 buah. Pada tahun 2000,
provinsi di negara kita menjadi 32 buah, dan pada 2002 jumlah itu
bertambah menjadi 33 buah. Pada awal tahun 2004, jumlahnya
menjadi 32 buah, karena adanya pemekaran Provinsi Papua yang
semula tiga provinsi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan
Provinsi Irian Barat. Namun, pada bulan Oktober 2004 pemerintah
telah mengesahkan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga jumlah provinsi
di negara kita kembali menjadi 33 buah.
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Kegiatan
Kamu telah tahu bahwa saat ini negara kita memiliki 33
provinsi. Nah, tugas kamu sekarang adalah menyebutkan
ke-33 provinsi tersebut beserta ibukotanya di buku
tugasmu dalam bentuk kolom seperti di bawah ini. Carilah
petunjuk di buku atlas. Mintalah bimbingan gurumu.
No.

Provinsi

Ibukota

1.
2.
3.
4.
5.
...
33.

....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....

1. Susunan Pemerintahan Provinsi
Sebelum kamu belajar lebih jauh mengenai pemerintahan
provinsi, alangkah baiknya jika kamu mengetahui apa itu provinsi.
Adakah di antara kamu yang tahu arti provinsi? Ayo kita pelajari
bersama uraian di bawah ini.
Pemerintah daerah di atas kabupaten dan kota disebut
dengan provinsi. Nah, di provinsi manakah kamu tinggal?
Sama halnya dengan kabupaten, wilayah provinsi juga memiliki
batas-batas. Batas wilayah provinsi sama dengan batas wilayah
kabupaten dan kota. Nah, tentu kamu masih ingat batas wilayah
kabupaten dan kota, bukan?
Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Gubernur adalah
wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di wilayah provinsi
yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur
dibantu oleh seorang wakil gubernur. Siapakah nama gubernur
dan wakil gubernur di wilayah provinsimu?
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Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Gubernur dan wakil
gubernur dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Cakrawala
Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak
untuk memperjuangkan, baik kepentingan anggotanya maupun bangsa
dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik yang ikut serta dalam
Pemilihan Umum 2004 berjumlah 24.

Aku Ingat
Provinsi adalah pemerintah daerah di atas kabupaten dan kota.
Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.

Aktivitas Ceria
Teman-teman, ayo bersama-sama membuka atlas
masing-masing.
Temukan wilayah provinsimu di atlas tersebut.
Selanjutnya, amatilah wilayah provinsimu itu baik-baik.
Tulislah batas-batas wilayah provinsimu itu di buku
tugasmu!
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Tahukah kamu, siapa
yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur?
Semua warga masyarakat
bisa menjadi gubernur dan
wakil gubernur. Hanya saja
harus memenuhi syaratsyarat tertentu.
Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gambar 2.4 Pemilihan gubernur dan
wakil gubernur
pasangan calon yang memperoleh dukungan suara Sumber: www.google.image.com
terbanyak yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur
terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden.
Selain dibantu oleh seorang wakil gubernur, dalam
menjalankan tugasnya gubernur juga dibantu oleh perangkat
daerah. Siapa sajakah yang termasuk perangkat daerah itu?
Perangkat daerah meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah. Nah, sekarang kita akan membahas
perangkat daerah itu satu persatu agar lebih jelas.
a. Sekretaris Daerah
Sekretaris daerah provinsi diangkat oleh gubernur atas
persetujuan pimpinan DPRD provinsi dari pegawai negeri sipil
(PNS).
Sekretaris daerah berkewajiban membantu gubernur dalam
menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan
dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.
b. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas dari pegawai negeri
sipil atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung
jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
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c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah meliputi badan penelitian dan
pengembangan, badan perencanaan, lembaga pengawasan, serta badan pendidikan dan pelatihan.
Dari uraian di atas, kita dapat membuat struktur organisasi
pemerintahan provinsi seperti terlihat pada bagan berikut ini.
Perda
(Peraturan Daerah)

DPRD

Sekwan
(Sekretaris Dewan)

Gubernur

Wakil Gubernur
Sekda
(Sekretaris Daerah)
Bapeda

Dinas-Dinas
Daerah

Lembaga
Teknis Daerah

Bagan 2.2

Struktur organisasi pemerintah provinsi

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah
provinsi menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayo
kita mempelajari kedua asas itu bersama-sama.
a. Asas Tugas Pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas
turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.
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Penerapan tugas pembantuan didasarkan pada kenyataan
bahwa wilayah negara kita itu sangat luas, sehingga tidak
memungkinkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sendiri
semua urusan pemerintahan yang ada di daerah dan desa.
b. Asas Otonomi
Adanya dorongan untuk membentuk suatu pemerintahan yang
demokratis, maka seluruh rakyat turut serta dan bertanggung
jawab atas jalannya suatu pemerintahan. Oleh karena itu,
diterapkanlah asas otonomi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan adanya asas otonomi, maka daerah mempunyai hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak
inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Jadi, apakah
otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintahan pusat. Lalu, apa saja yang menjadi urusan
pemerintah pusat?
Beberapa bidang pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat adalah politik luar negeri,
pertahanan,keamanan,hukum, moneter dan fiskal nasional,
serta agama.

Kegiatan
Kamu sudah mengetahui dua asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, yaitu asas tugas
pembantuan dan asas otonomi. Nah, sekarang coba kamu
renungkan perbedaan di antara kedua asas tersebut.
Tulislah hasil renunganmu itu di buku tugasmu.
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3. Lembaga-Lembaga di Provinsi
Beberapa lembaga yang ada di provinsi yang berfungsi untuk
memberikan pelayanan kepada amasyarakat, antara lain sebagai
berikut.
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Seperti halnya DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi
juga terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang
dipilih berdasarkan hasil pemilu yang dilaksanakan dengan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jumlah
keanggotaan DPRD provinsi ditetapkan minimal 45 orang dan
maksimal 100 orang.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD provinsi
mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut.
1) Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas
dengan gubernur.
2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) bersama dengan gubernur.
3) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah (perda).
Selain itu, setiap anggota DPRD provinsi juga memiliki
beberapa kewajiban. Kewajiban anggota DPRD provinsi itu
di antaranya adalah sebagai berikut.
1) Melaksanakan Pancasila.
2) Melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan
perundang-undangan.
3) Mempertahankan serta memelihara kerukunan dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
5) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
b. Komando Daerah Militer (Kodam)
Kodam adalah lembaga TNI yang bertugas di wilayah
provinsi. Tugasnya menjaga keutuhan dan keamanan wilayah
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provinsi dari gangguan. Kodam dipimpin oleh seorang
panglima daerah militer (pangdam).
c. Kepolisian Daerah (Polda)
Polda memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat di wilayah provinsi. Polda dipimpin oleh seorang
kepala kepolisian daerah (kapolda).
d. Pengadilan Tinggi
Tugas pengadilan tinggi adalah mengadili seseorang yang
diduga melanggar hukum. Pengadilan tinggi dipimpin oleh
seorang kepala pengadilan tinggi.
e. Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan tinggi bertugas untuk menuntut seseorang yang
melanggar hukum. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh kepala
kejaksaan tinggi.

Kegiatan
Sebutkan nama-nama kantor atau lembaga pemerintah
yang terdapat di provinsi tempat tinggalmu!
No.
1.
2.
3.
4.
5.
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Nama Kantor

Tugas

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
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Aktivitas Ceria
Bayangkan kelasmu adalah DPRD. Kamu bersamasama temanmu akan membuat peraturan kelas. Untuk
itu lakukan musyawarah bersama dengan temantemanmu. Tulislah peraturan kelas hasil musyawarah
yang telah kamu sepakati bersama dengan temantemanmu itu di papan tulis. Setelah itu mintalah sekretaris
kelasmu untuk menyalin pada selembar kertas karton,
dengan tulisan yang rapi.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Peraturan Kelas
....
....
....
....
....

Ayo Berlatih
1. Sebutkan asas yang digunakan pemerintah daerah
provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan!
2. Sebutkan perangkat daerah yang membantu tugas
gubernur!
3. Apakah tugas dan wewenang DPRD provinsi?
4. Bidang apa saja yang menjadi urusan pemerintah pusat?
5. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
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Ringkasan
¾ Kabupaten adalah daerah yang merupakan bagian
langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa
kecamatan.
¾ Kota adalah daerah setingkat kabupaten yang dikepalai
oleh seorang wali kota.
¾ Kabupaten dikepalai oleh seorang bupati.
¾ Kota di kepalai seorang wali kota.
¾ Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh
seorang wakil bupati, dan wali kota dibantu oleh seorang
wakil wali kota.
Selain itu, bupati dan wali kota juga dibantu oleh sekretaris
daerah, kepala bagian, dan inspektur wilayah.
¾ Lembaga lembaga di kabupaten atau kota:
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
• Pengadilan Negeri.
• Kejaksanaan Negeri
• Kepolisian Resor
• Komando Distrik Milliter
• Dinas Pendidikan Nasional
• Dinas Pendapatan Daerah
• Dinas Kesehatan
¾ Provinsi adalah pemerintahan daerah di atas kabupaten
dan kota.
¾ Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.
¾ Dalam menjalankan tugasnya, gubernur seorang wakil
gubernur, beserta perangkat daerah (sekretaris daerah,
dinas daerah, dan lembaga teknis daerah).
¾ Lembaga-lembaga di provinsi:

54

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV

¾
¾
¾
¾
¾

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Komando Daerah Militer (Kodam)
Kepolisian Daerah (Polda)
Pengadilan Tinggi
Kejaksaan Tinggi

Latih Kemampuanmu
Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Provinsi terdiri atas beberapa ….
a. kabupaten
c. desa
b. kota
d. kelurahan
2. Kabupaten dikepalai oleh seorang ….
a. menteri
c. bupati
b. gubernur
d. camat
3. Kota merupakan daerah yang berada di ….
a. bawah kecamatan
c. bawah kabupaten
b. bawah provinsi
d. atas provinsi
4. Kantor pengadilan di tingkat kabupaten atau kota disebut ....
a. pengadilan tinggi
c. pengadilan negeri
b. pengadilan pusat
d. pengadilan rakyat
5. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri disebut ....
a. demokrasi
c. otonomi
b. desentralisasi
d. swadaya
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6. Anggota wakil rakyat yang duduk di DPRD dipilih oleh ….
a. presiden
c. gubernur
b. kepala desa
d. rakyat
7. Kantor kepolisian di tingkat kabupaten disebut ….
a. polsek
c. polda
b. polres
d. polwil
8. Anggota DPRD dipilih oleh masyarakat melalui ….
a. pemilu
c. pidato
b. musyawarah
d. diskusi
9. Tugas dan wewenang DPRD adalah ….
a. menaati peraturan
b. melaksanakan Pancasila
c. membentuk peraturan daerah
d. melaksanaan UUD 1945
10. Asas penyelenggaraan pemerintahan provinsi adalah ….
a. otonomi dan tugas pembantuan
b. desentralisasi
c. demokrasi
d. dekonsentrasi
11. Tugas kejaksaan negeri antara lain ….
a. menjaga keutuhan wilayah kabupaten atau kota
b. menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
c. menuntut seseorang yang melanggar hukum
d. mengadili seseorang yang melanggar hukum
12. Saat ini, jumlah provinsi di negara kita adalah ….
a. 26
c. 33
b. 27
d. 34
13. Provinsi dikepalai oleh seorang ….
a. bupati
c. camat
b. gubernur
d. wali kota
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14. Sekretaris daerah provinsi diangkat oleh ….
a. bupati
c. gubernur
b. wali kota
d. wakil gubernur
15. Kota setingkat dengan ….
a. kecamatan
b. kelurahan

c. provinsi
d. kabupaten

II. Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
1. Jelaskan perbedaan bupati dengan wali kota!
2. Apakah hak otonom itu?
3. Berapakah jumlah keanggotaan DPRD?
4. Apakah asas tugas pembantuan itu?
5. Apakah tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten?
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Latihan Semester 1
Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Pemeritah daerah terendah di wilayah perkotaan adalah ….
a. kelurahan
c. kabupaten
b. kecamatan
d. kota
2. Yang bukan termasuk ciri-ciri keadaan di desa adalah …
a. banyak tumbuh pepohonan
b. jarak antarrumah jauh
c. penduduk padat
d. rumah-rumah berhalaman luas
3. Kelurahan dipimpin oleh ….
a. lurah
b. kepala desa

c. camat
d. bupati

4. Untuk mempermudah dan memperlancar kegiataan
pemerintahan desa, maka dibentuklah … sesuai dengan
bidang kerjanya masing-masing.
a. kepala desa
c. kepala urusan
b. BPD
d. kepala dusun
5. Yang bukan termasuk batas buatan suatu desa atau
kelurahan adalah ….
a. jalan
c. sungai
b. tugu
d. pagar
6. Kecamatan terdiri atas beberapa ….
a. RW
c. lingkungan
b. desa
d. kampung
7. Kecamatan dikepalai oleh seorang ….
a. kapolsek
c. camat
b. kepala desa
d. lurah
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8. Pejabat sekretaris kecamatan yang merupakan pembantu
camat adalah….
a. sekcam
c. sekda
b. wedana
d. sekretaris desa
9. Kapolsek adalah kepala kepolisian sektor yang
berkedudukan di tingkat ….
a. kelurahan
c. kecamatan
b. desa
d. kabupaten
10. Kantor yang mengurusi masalah kesehatan di tingkat
kecamatan adalah ….
a. puskesmas
c. polsek
b. kantor pos
d. koramil
11. Berikut ini yang tidak termasuk muspika adalah……
a. camat
c. danramil
b. kapolsek
d. kepala sekolah
12. Kabupaten terdiri atas beberapa ….
a. RT
c. kelurahan
b. desa
d. kecamatan
13. Keanggotaan DRRD provinsi diperoleh melalui ....
a. pemilihan umum
b. pemilihan kepala desa
c. pemilihan kepala daerah
d. pemungutan suara
14. Kabupaten dikepalai oleh seorang ….
a. lurah
c. camat
b. bupati
d. wali kota
15. Kabupaten diberi wewenang atau hak untuk mengatur rumah
tangganya sendiri yang disebut ….
a. otonomi
c. demokrasi
b. otoriter
d. otokrasi
Latihan Semester I
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16. Kantor pemerintah kabupaten yang melayani masalah
pendidikan adalah kantor dinas ….
a. kantor urusan agama
c. pengadilan
b. dinas pendidikan
d. kepolisian
17. Masa jabatan seorang bupati adalah … tahun.
a. empat
c. enam
b. lima
d. tujuh
18. Orang yang memutuskan suatu perkara di pengadilan adalah ….
a. jaksa
c. polisi
b. hakim
d. pembela
19. Dalam bertugas, bupati dibantu oleh ….
a. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pendidikan
b. Wakil Bupati
d. Dinas Pertanian
20. Kapolres adalah kepala kepolisian yang berada di tingkat ….
a. kecamatan
c. kabupaten
b. kota
d. provinsi
II. Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
1. Apakah persamaan pemerintahan desa dengan
pemerintahan kelurahan?
2. Sebutkan lembaga pendidikan yang ada di tingkat
kecamatan!
3. Apa yang dimaksud otonomi daerah?
4. Jelaskan mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan
provinsi!
5. Apakah tugas dan wewenang DPRD provinsi!
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Bab

3

P
emerintahan
Pemerintahan
Pusa
Pusatt

Presiden beserta wakil presiden dan para menteri
adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat.
Nah, pada bab ini, kamu akan belajar untuk mengenal
berbagai lembaga dan organisasi yang terdapat dalam
pemerintahan pusat tersebut.

Pemerintahan Pusat

Lembaga Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Lembaga legislatif
x MPR
x DPR
x DPD

Organisasi
pemerintahan tingkat
pusat
Pengertian
pemerintah
Tugas pemerintah

Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Lembaga eksekutif
x Presiden
Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Lembaga yudikatif
x Mahkamah Agung
x Komisi Yudisial
x Mahkamah Konstitusi
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Susunan pemerintah pusat
x Presiden
x Wakil presiden
x Menteri-menteri

A

Lembaga-Lembaga Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Kamu sudah belajar mengenai sistem pemerintahan dari yang
terendah, yaitu desa dan kelurahan sampai pemerintahan provinsi.
Sekarang, kamu akan belajar tentang sistem pemerintahan yang
paling tinggi, yaitu pemerintahan pusat atau negara. Lembaga
apa saja yang ada dalam sistem pemerintahan negara kita? Ayo
kita pelajari bersama-sama.
Keberadaan lembaga-lembaga negara tidak dapat dipisahkan
dari lembaga negara itu sendiri. Sebab lembaga-lembaga negara
inilah yang berperan dalam segala kegiatan penyelenggaraan
negara. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan bentrokan dalam
penyelenggaraan negara, dibuatlah ketentuan yang menetapkan
tentang kedudukan, fungsi, wewenang, dan hubungan antara
lembaga-lembaga negara.
Untuk mengetahuinya, perhatikan dengan saksama bagan di
bawah ini.
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia
(Setelah perubahan UUD 1945)
UUD 1945

B
P
K

MPR
DPD

DPR

Legislatif
Bagan 3.1

Presiden
Wakil Presiden

Kekuasaan Kehakiman
MK

Eksekutif

MA

KY

K
P
U

Yudikatif

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia

Keterangan:
1. UUD : Undang-Undang Dasar
2. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
Pemerintahan Pusat
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MPR
DPD
DPR
MK
MA
KY
KPU

:
:
:
:
:
:
:

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Komisi Pemilihan Umum

Dari bagan di atas, kamu bisa melihat bahwa lembagalembaga negara kita adalah sebagai berikut.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden
5. Wakil presiden
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Mahkamah Agung (MA)
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lembaga-lembaga negara itu dikelompokkan menjadi lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai lembagalembaga tersebut.
1. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang
untuk membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga ini
terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Tahukah kamu apakah MPR, DPR, dan DPD itu? Siapa saja
anggotanya dan bagaimana cara memilihnya, serta apa saja
tugasnya dapat kamu ketahui dengan menyimak uraian berikut
ini.
66

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV

Aku Ingat
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang untuk
membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga ini terdiri dari
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR adalah lembaga negara Republik Indonesia yang
merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR
merupakan pemegang kedaulatan rakyat.
Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang
dipilih melalui pemilihan umum. Mengenai DPR dan DPD,
akan kita bahas secara lebih mendalam pada bagian
selanjutnya.
Sebagai pemegang kedaulatan
rakyat, MPR berfungsi menetapkan masalah-masalah pokok
dan mendasar dalam kehidupan bernegara. Untuk menjalankan fungsinya itu, MPR
mempunyai beberapa tugas.
Dalam UUD 1945 dijelaskan
bahwa tugas MPR adalah
sebagai berikut.
1) Mengubah dan menetapGambar 3.1 Pelantikan
kan undang-undang dasar.
presiden dan wakil presiden
2) Melantik presiden dan wakil oleh MPR.
presiden.
Sumber: www.suaramerdeka.com
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR
memiliki beberapa hak. Hak apa sajakah yang dimiliki oleh
anggota MPR?
Pemerintahan Pusat
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Berikut ini dapat kamu simak beberapa hak anggota MPR.
1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undangundang dasar.
2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan.
3) Memilih dan dipilih.
4) Membela diri.
5) Imunitas.
Selain memiliki hak, anggota MPR juga memiliki kewajiban.
Kewajiban anggota MPR itu adalah sebagai berikut.
1) Mengamalkan Pancasila.
2) Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.
3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan.
5) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil
daerah.

Cakrawala
Hak imunitas disebut juga hak kekebalan hukum anggota MPR. Hak
ini merupakan hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan
karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapatrapat MPR.

Aku Ingat
MPR adalah lembaga negara Republik Indonesia yang merupakan
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
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Gambar 3.2 Sidang umum MPR RI untuk
mengubah pasal-pasal dalam undang-undang dasar.
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara. Pengambilan keputusan dalam sidang dilakukan
dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan berdasarkan
suara terbanyak dianggap sah apabila memenuhi syaratsyarat berikut ini.
1) Diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya
dua pertiga jumlah anggota.
2) Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang
hadir.
Bentuk putusan MPR dapat berupa ketetapan MPR dan
keputusan MPR. Tahukah kamu apakah ketetapan MPR itu?
Dan apa pula keputusan MPR itu? Apakah kamu tahu
perbedaan keduanya? Nah, perhatikan uraian selanjutnya.
Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis.
Sedangkan keputusan MPR adalah putusan yang hanya
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis saja.
Misalnya, peraturan tentang tata tertib MPR.
Bagaimana? Kamu pasti sudah paham, bukan? Nah, pasti
kamu juga sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya?
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Kegiatan
Teman-teman, kamu sudah mengetahui apa itu ketetapan
MPR. Nah, sekarang coba kamu tanyakan kepada guru
Pendidikan Kewarganegaraanmu, contoh-contoh
ketetapan MPR.
Tulislah penjelasan gurumu di buku tugas.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan bagian utama dari MPR. Seluruh anggota
DPR juga anggota MPR. DPR terdiri atas anggota-anggota
yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik
berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah
550 orang. Adapun masa jabatan anggota DPR adalah lima
tahun.
Agar keanggotaan DPR mencerminkan susunan golongan
dalam masyarakat, maka anggota DPR dikelompokkan dalam
suatu fraksi. Fraksi adalah kelompok dalam legislatif (DPR)
yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan
sependirian. Fraksi apa saja yang ada di dalam DPR?
DPR sebagai lembaga negara memiliki beberapa tugas dan
wewenang. Adakah di antara kamu yang mengetahui tugas
dan wewenang DPR? Sekarang, coba kamu perhatikan uraian
berikut ini.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan
wewenang DPR adalah sebagai berikut.
1) Membentuk undang-undang yang dibahas bersama
presiden.
2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang.
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Di samping sebagai pasangan presiden dalam pembuatan
undang-undang, DPR juga berfungsi sebagai pengawas
terhadap tindakan-tindakan presiden dalam melaksanakan
garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan majelis. Sifat
pengawasan DPR terbatas dalam arti tidak dapat menjatuhkan
presiden, karena wewenang untuk menjatuhkan presiden
berada di tangan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR
mempunyai beberapa hak. Teman-teman, apakah kamu tahu
hak apa saja yang dimiliki DPR?
DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan
pendapat. Ayo kita bahas satu persatu hak tersebut.
1) Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan
terhadap jalannya pemerintahan negara.
2) Hak interpelasi, yaitu hak meminta penjelasan kepada
presiden tentang suatu kebijakan pemerintah.
3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan yang dibuat presiden. Atau
sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket dan hak
interpelasi.

Aku Ingat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan tugasnya
memiliki beberapa hak. Hak tersebut adalah hak angket, hak
interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Di negara kita, DPD merupakan lembaga negara baru. DPD
merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga negara. DPD bersidang sedikitnya sekali
dalam setahun.
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.
Anggota DPD wakil dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak
Pemerintahan Pusat

71

empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih
dari sepertiga jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota
DPD adalah lima tahun.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD mempunyai tugastugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Tugas dan
wewenang DPD antara lain sebagai berikut.
1) Mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi
daerah.
2) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah.
3) Mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah.
2. Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undangundang. Lembaga ini di duduki oleh presiden. Teman-teman,
tahukah kamu siapa nama presiden negara kita periode 2004–
2009? Ya, benar sekali. Presiden negara kita periode 2004–2009
adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kamu memang anak yang
pandai.
Nah, pada bagian ini kita akan bersama-sama belajar
mengenai pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu
presiden. Hal-hal yang akan
kamu pelajari antara lain
apa itu presiden, bagaimana cara memilihnya,
serta apa saja tugas dan
wewenangnya.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
negara yang tertinggi di
bawah MPR. Di negara kita, Gambar 3.3 Istana Presiden Republik
presiden mempunyai dua Indonesia.
Sumber: www.google.image:com
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Cakrawala
Teman-teman, tahukah kamu siapa saja presiden yang pernah
memimpin negara kita?
Nama-nama presiden yang pernah memimpin di negara kita dari tahun
1945–2004 dapat kamu lihat pada kolom di bawah ini.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Presiden

Tahun

Soekarno
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono

1945–1967
1967–1998
1998–1999
1999–2001
2001–2004
2004–2009

macam kedudukan, yaitu selaku kepala negara dan kepala
pemerintahan.
Dalam kedudukannya selaku kepala negara, presiden
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta
menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
c. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan
pertimbangan DPR.
d. Mengangkat duta dan konsul.
e. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
f. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
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Cakrawala
¾ Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan

hukuman yang diberikan presiden kepada seseorang
yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
¾ Abolisi adalah pembatalan hukuman.
¾ Grasi adalah ampunan yang diberikan kepada orang
yang telah dijatuhi hukuman.
¾ Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan
(keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
Selaku kepala eksekutif atau kepala pemerintahan, presiden
mempunyai wewenang sebagai berikut.
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang
dasar.
b. Dalam kegentingan yang memaksa, presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perpu).
c. Menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.
d. Mengangkat dan memberhentikan menteri.
e. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, presiden
dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui
pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon
presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan ditetapkan
sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pasangan itu
dilantik oleh MPR. Presiden dan wakil presiden terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memberinya
mandat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden
memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih
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kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa
jabatan.
Selain dibantu oleh wakil presiden, seorang presiden juga
dibantu oleh beberapa orang menteri. Menteri-menteri tersebut
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Aku Ingat
Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintah yang berwenang
untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan presiden.

Aktivitas Ceria
Teman-teman, kamu pasti sudah mengetahui namanama presiden yang pernah menjabat di negara kita. Nah,
tugas kamu sekarang adalah mencari foto-foto atau
gambar presiden tersebut. Kamu bisa mencarinya di
surat kabar atau yang lainnya. Setelah itu, tempelkan
gambar tersebut secara urut dari presiden pertama
sampai keenam pada selembar kertas kosong.
Sebelumnya, buatlah kolom seperti di bawah ini pada
kertas kosong itu.
3

1

2

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....

4

5

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....

6

Nama presiden :....
Tahun menjabat :....
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3. Lembaga Yudikatif
Kamu sudah belajar mengenai lembaga eksekutif dan
lembaga legislatif. Nah, sekarang kamu akan belajar mengenai
lembaga yudikatif. Apakah lembaga yudikatif itu?
Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas
untuk mengadili pelanggar undang-undang. Lalu, siapa saja yang
termasuk dalam lembaga yudikatif? Kamu bisa melihat dari bagan
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah kamu
pelajari pada bagian awal bab ini. Bagaimana? Kamu sudah
mengetahuinya? Bagus sekali. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yudikatif. Ayo
kita pelajari bersama lembaga-lembaga tersebut.
a. Mahkamah Agung
Negara kita adalah negara hukum.
Oleh karena itu, hukum harus
ditegakkan. Setiap ada pelanggaran hukum harus ditindak sesuai
hukum yang berlaku.
Tugas untuk menjamin tegaknya
hukum diserahkan kepada
Mahkamah Agung, dengan badan
peradilan hukum lainnya.
Apakah kamu tahu apa yang
dimaksud dengan Mahkamah
Agung? Mahkamah Agung adalah
pengadilan negara tertinggi dari
semua lingkungan peradilan. Gambar 3.4 Gedung
Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung (MA) di
Mahkamah Agung terlepas dari Jakarta.
Sumber: Ensiklopedi Umum
pengaruh pemerintah dan pe- untuk Pelajar, 2005
ngaruh-pengaruh lain.
Tahukah kamu siapa nama ketua dan wakil ketua Mahkamah
Agung di negara kita?
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Cakrawala
Pada tanggal 19 Agustus 1999, ketua Mahkamah Agung (MA)
menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai hari jadi MA.

Petuah Bijak
¾ Taatilah hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan
Dalam UUD 1945, Mahkamah Agung diatur dalam pasal
24A.
Nah, sekarang coba kamu buka buku UUD 1945 milikmu.
Tulislah bunyi pasal 24A itu secara lengkap di buku
tugasmu.

b. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah
lembaga yudikatif yang
bersifat mandiri. Lembaga
ini berwenang untuk
mengajukan calon hakim
agung kepada DPR. Jika
calon tersebut disetujui,
maka selanjutnya calon itu
ditetapkan sebagai hakim Gambar 3.5 Pelantikan
agung oleh presiden. agung.
Selain itu juga memiliki Sumber: www.google.com
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wewenang untuk menjaga, serta menegakkan kehormatan,
keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Dalam UUD 1945,
Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B. Bagaimana bunyinya?
Adakah di antara kamu yang hafal dengan pasal tersebut?
Jika tidak ada, coba kamu buka buku UUD 1945 milikmu.
Pahamilah ayat-ayat dalam pasal tersebut.
c. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam
menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Mahkamah
Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Gambar 3.6
Jakarta.

Sidang Mahkamah Konstitusi di

Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005

Cakrawala
Konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang
ketatanegaraan suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi
disebut dengan UUD.

Aku Ingat
Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintah yang berwenang
untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga ini terdiri
dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi
Yudisial (KY).
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Kegiatan
Kamu sudah belajar tentang lembaga-lembaga negara
yang ada di Indonesia. Kamu pasti sudah mengerti dan
paham lembaga apa saja yang ada di Indonesia itu. Untuk
melatih kemampuan ingatanmu, sekarang coba kamu tulis
di buku tugasmu lembaga-lembaga negara tersebut dalam
bentuk seperti di bawah ini.
MPR
Lembaga
Legislatif

....
....

Lembaga
Negara

Lembaga
Eksekutif

....
....

Lembaga
Yudikatif

....
....

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi
negara yang kedudukannya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah. Namun demikian, BPK tidak berdiri di atas
pemerintah. Hal ini perlu untuk menjamin objektivitas BPK dalam
menjalankan tugas-tugasnya.
Teman-teman, tahukah kamu apakah tugas-tugas BPK itu?
Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu kemudian
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.
Pemerintahan Pusat

79

Kerja Kelompok
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Pasal
23E, 23F, dan 23G UUD 1945.
Sekarang, coba kamu buka buku UUD 1945 milikmu.
Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah dalam hati
pasal 23F dan 23G. Pahamilah isi dari pasal-pasal
tersebut. Setelah itu, tutuplah buku UUD 1945 milikmu.
Dengan mengandalkan ingatanmu, tulislah isi pasal-pasal
itu di buku tugasmu tanpa melihat buku UUD 1945.

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
adalah lembaga yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). KPU
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.
KPU memiliki tugas dan wewenang
antara lain sebagai berikut.
a. Merencanakan penyelenggaraan Gambar 3.7 K P U
merupakan lembaga
pemilu.
penyelenggara pemilu di
b. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata Indonesia.
cara pelaksanaan kampanye dan Sumber: Ensiklopedi
Umum untuk Pelajar,
pemungutan suara.
2005
c. Menetapkan peserta pemilu.
d. Menetapkan hasil pemilu.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR.
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Selain tugas, KPU juga memiliki beberapa kewajiban yang
harus dilaksanakan. Apa saja kewajiban KPU itu? Teman-teman,
KPU berkewajiban untuk melaksanakan beberapa hal, di antaranya
adalah sebagai berikut.
a. Menetapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu.
b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
c. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pemilu
kepada masyarakat.
d. Melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada presiden.

Cakrawala
Tahukah kamu, apakah pemilihan umum itu? Pemilihan umum atau
yang biasa disebut dengan pemilu merupakan pesta rakyat yang
demokratis. Pemilu dilaksanakan untuk memilih seorang pemimpin
guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan
rakyat. Melalui pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap warga negara dapat menjalankan haknya tanpa
membedakan jenis kelamin, ras, agama, maupun kelompok. Di
negara kita pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,
DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD.

Ayo Berlatih
1. Apakah perbedaan ketetapan MPR dengan keputusan
MPR?
2. Apakah yang dimaksud dengan lembaga eksekutif?
3. Sebutkan tugas dan wewenang DPR!
4. Siapakah yang memilih presiden dan wakil presiden?
5. Apakah DPD itu? Siapakah yang memilih?
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B

Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat

Kamu pasti sudah paham tentang lembaga-lembaga negara
yang diuraikan pada awal bab ini. Lembaga negara itu bertujuan
sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah,
tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemerintah?
1. Pengertian Pemerintah
Teman-teman, di kelasmu pasti ada ketua kelas, bukan?
Siapakah nama ketua kelasmu? Selain ketua kelas, di kelasmu
pasti juga ada sekretaris dan bendahara. Temanmu yang menjadi
ketua, sekretaris, dan bendahara itu disebut dengan pengurus
kelas. Sedangkan teman-temanmu yang lain disebut sebagai
anggota. Begitulah dalam tiap-tiap perkumpulan atau organisasi,
pasti ada pengurus dan ada anggotanya.
Negara juga merupakan suatu organisasi. Tugasnya
mengurus kehidupan suatu negara. Baik dalam mencapai citacita maupun dalam mencapai tujuannya.
Sama halnya dengan kelasmu, negara juga mempunyai
pengurus dan anggota. Pengurus negara disebut pemerintah.
Sedangkan anggota negara dinamakan warga negara atau rakyat.
Jika kamu mendengar kata pemerintah, pasti maksudnya
selalu pemerintah pusat, yaitu pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan
pemerintah itu? Pemerintah adalah sekelompok orang yang
secara bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatur
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan pusat
berkedudukan di ibukota negara. Tahukah kamu, di manakah
ibukota negara kita? Wah, kamu memang pintar. Ya, ibukota
negara kita ada di Jakarta. Dengan demikian, semua kantor
penyelengara negara di tingkat pusat juga ada di Jakarta.
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Setelah mengetahui arti pemerintah mungkin kamu akan
bertanya, siapakah pemerintah kita? Sesuai dengan UUD 1945,
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah presiden
dan para pembantunya. Kamu tentu masih ingat, siapa sajakah
pembantu presiden itu. Ya, benar sekali. Pembantu presiden
adalah wakil presiden dan para menteri
Pemerintah inilah yang menjalankan pemerintahan untuk
mencapai tujuan negara. Dalam menjalankan pemerintahan,
pemerintah wajib berpedoman kepada UUD 1945 dan undangundang yang ada. Jadi, tidak boleh bertindak semaunya sendiri.

Cakrawala
Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.
¾ Pemerintah dalam arti sempit
Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan
jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.
¾ Pemerintah dalam arti luas
Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah
negara.

Aku Ingat
Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama
memikil tanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi,
dan politik suatu negara. Pemerintah terdiri atas presiden, wakil
presiden, dan para menteri.

Kegiatan
Suatu negara pasti memiliki pemerintahan. Begitupun juga
dengan negara kita. Apa yang terjadi jika negara kita tidak
memiliki pemerintahan?
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2. Tugas Pemerintah
Di depan kamu sudah mempelajari apa itu pemerintah. Kamu
tentu masih ingat, bukan? Sebagai penguasa suatu negara,
pemerintah mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Apakah
tugas pemerintah itu? Secara sepintas, tugas pemerintah sudah
disinggung di muka, yaitu menjalankan pemerintahan. Untuk lebih
jelasnya, marilah kita pelajari bersama uraian berikut ini.
Secara garis besar, tugas pemerintah tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Apakah kamu tahu
bagaimana bunyinya? Nah, bukalah buku UUD 1945 milikmu pada
bagian pembukaan. Pada alinea keempat kamu akan menemukan
kata-kata seperti berikut ini.
”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.”
Teman-teman, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945
seperti dikutip di atas, kamu bisa menemukan adanya tujuan
negara. Tujuan negara itu adalah sebagai berikut.
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
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Karena pemerintah adalah alat negara, maka pemerintahlah
yang bertugas untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Dengan
kata lain, tugas pemerintah adalah mewujudkan tujuan negara.
Keempat tugas pokok pemerintah di atas dapat dibedakan
menjadi tugas ke dalam dan tugas ke luar.
a. Tugas ke Dalam
Tugas ke dalam adalah tugas yang menyangkut urusan dalam
negeri.
Tugas ini meliputi usaha mewujudkan kesejahteraan lahir dan
batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Tugas ke Luar
Tugas ke luar adalah tugas yang menyangkut urusan dengan
negara lain. Misalnya menyelenggarakan perdamaian dunia
dan menjalin kerja sama atau persahabatan dengan negara
lain.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu pemerintah harus selalu
berpedoman kepada UUD 1945.
3. Susunan Pemerintah Pusat
Kamu sudah belajar tentang pemerintah beserta tugastugasnya. Nah, sekarang kamu akan belajar mengenai susunan
pemerintah tersebut. Kamu tentu masih ingat bahwa pemerintah
itu terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri.
a. Presiden
Presiden adalah sebutan untuk jabatan tertinggi dalam
pemerintahan nasional yang menganut bentuk pemerintahan
republik. Di depan kamu sudah belajar dan mengetahui bahwa
di negara kita, presiden berkedudukan sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Sebagai penyelenggara
pemerintahan, presiden Republik Indonesia adalah
pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh
seorang wakil presiden.
Pemerintahan Pusat
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Presiden selaku kepala
negara memiliki kewajiban
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Dalam
rangka mewujudkan
kesejahteraan bangsa
Indonesia, maka pemerintah melaksanakan berbagai
kegiatan pembangunan.
Pembangunan dilaksana- Gambar 3.8 Pembangunan jalan
kan dengan memerhatikan sebagai sarana transportasi memkeinginan-keinginan dari berikan kemudahan pada manusia
rakyat. Keinginan rakyat itu dalam mencapai tujuan.
b e r m a c a m - m a c a m Sumber: Dokumen Penerbit
bidangnya. Misalnya bidang pertanian, perindustrian,
pertahanan keamanan, pendidikan, generasi muda, agama,
urusan wanita, kependudukan, transmigrasi, perhubungan, dan
lain-lain.
Itulah sebabnya, presiden harus bisa menerjemahkan apa
keinginan rakyat. Untuk itu, presiden mengangkat menterimenteri untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan
guna mewujudkan keinginan dan kesejahteraan rakyat.
Menteri-menteri itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan atau
keinginan rakyat.

Petuah Bijak
Kemukakan keinginan kepada pemerintah sebagai
pedoman pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
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b. Wakil Presiden
Teman-teman, apakah kamu tahu, siapa nama wakil presiden
negara kita masa jabatan 2004–2009? Benar sekali. Jusuf
Kalla adalah nama wakil presiden negara kita periode 2004–
2009. Wakil presiden adalah penyelenggara pemerintahan
yang membantu tugas-tugas presiden. Sama halnya dengan
presiden, wakil presiden juga dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden
dipilih dalam satu pasangan.

Cakrawala
Tahukah kamu, siapa saja yang pernah menjadi wakil presiden di
negara kita? Pada kolom di bawah ini kamu akan mengetahui namanama wakil presiden yang pernah menjabat di negara kita, beserta
masa jabatannya.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama Wakil Presiden

Tahun

Mohammad Hatta
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Adam Malik
Umar Wirahadikusumah
Sudharmono
Try Sutrisno
B.J. Habibie
Megawati Soekarnoputri
Hamzah Haz
Jusuf Kalla

1945–1956
1973–1978
1978–1983
1983–1988
1988–1993
1993–1998
1998
1999–2001
2001–2004
2004–2009

c. Menteri-Menteri
Seperti telah dijelaskan di atas, presiden dalam menjalankan
tugas-tugasnya selain dibantu oleh wakil presiden, juga para
menteri. Menteri-menteri itu membidangi suatu urusan
pemerintah tertentu.
Pemerintahan Pusat

87

Menteri-menteri yang
menjabat dalam suatu
pemerintahan disebut
kabinet. Susunan kabinet di negara kita
masa bakti tahun 2004–
2009 disebut Kabinet
Indonesia Bersatu.
Gambar 3.9
Bersatu.

Susunan Kabinet Indonesia

Sumber: www.waspadaco.id

Cakrawala
Beberapa kabinet yang pernah ada di Indonesia tahun 1945 – 2004.
No.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Kabinet
–
–
–
–
–

Kabinet Pertama
Kabinet Syahrir I, II, dan III
Amir Syarifudin I dan II
Kabinet Hatta I
Kabinet Darurat, Hatta II
dan III
– Kabinet Hatta III, Susanto,
Halim, Natsir, Sukiman,
Wilopo, Ali I dan II,
Burhanudin Harahap,
Djuanda
– Kabinet Kerja I, II, III, dan
IV, Dwikora, Ampera
Kabinet Ampera, Pembangunan I, II, III, IV, V, dan VI
Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
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Presiden
Soekarno

Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono

Di negara kita, menteri-menteri yang tergabung dalam suatu
kabinet yang bertugas sebagai pembantu presiden
dikelompokkan ke dalam menteri yang memimpin
departemen, menteri koordinator, menteri negara
nondepartemen, dan pejabat setingkat menteri. Selain itu juga
ada lembaga pemerintah nondepartemen.
1) Menteri yang Memimpin Departemen
Departemen dalam pemerintahan Republik Indonesia
berkedudukan sebagai bagian dari pemerintahan negara.
Tugas pokok departemen adalah menyelenggarakan
sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Setiap departemen menyelenggarakan fungsifungsi sebagai berikut.
a) Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan teknis,
pemberian bimbingan dan pembinaan, serta
pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan
umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
b) Fungsi pengelolaan atas milik negara yang menjadi
tanggung jawabnya.
c) Fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok.
d) Fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok.
Departeman dipimpin oleh seorang menteri dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menteri
yang mengepalai sebuah departemen disebut dengan
menteri yang memimpin departemen.
Berikut ini dapat kamu simak beberapa menteri yang
memimpin departemen.
No.
1.
2.
3.

Menteri Negara yang Memimpin Departeman
Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri
Menteri Pertahanan

Pemerintahan Pusat
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No.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Menteri Negara yang Memimpin Departeman
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menteri Keuangan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Perindustrian
Menteri Perdagangan
Menteri Pertanian
Menteri Kehutanan
Menteri Perhubungan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Kesehatan
Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Sosial
Menteri Agama

Susunan organisasi departemen dapat kamu dilihat pada
bagan berikut ini.
Menteri
Staf Ahli
Inspektorat Jenderal

Direktorat
Jenderal

Direktorat
Jenderal

Badan atau Pusat

Sekretariat Jenderal

Direktorat
Jenderal

Direktorat
Jenderal

Badan atau Pusat

Bagan 3.2 Skema Susunan Organisasi Departemen
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Kegiatan
Kamu sudah mengetahui menteri-menteri yang memimpin
suatu departemen. Nah, tugas kamu sekarang adalah
mencari tahu nama-nama menteri tersebut pada Kabinet
Indonesia Bersatu.
Tulislah nama-nama menteri itu dalam buku tugasmu dalam
bentuk kolom seperti di bawah ini.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
....
18.

Menteri yang Memimpin
Departemen

Nama

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

....

....

b. Menteri Koordinator (Menko)
Menteri koordinator (Menko) adalah menteri negara yang
memiliki tugas pokok mengoordinasikan penyiapan dan
penyusunan kebijakan, serta pelaksanaannya di bidang
tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.
Berikut ini dapat kamu ketahui beberapa menteri koordinator.
No.
1.
2.
3.
4.

Menteri Koordinator
Menteri Koordinator Perekonomian
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Menteri Sekretaris Negara
Pemerintahan Pusat
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Kedudukan menteri koordinator berada langsung di bawah
presiden. Ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada presiden.
Teman-teman, tahukah kamu nama-nama dari menteri
koordinator tersebut dalam susunan Kabinet Indonesia
Bersatu?

Aku Ingat
Menteri koordinator adalah menteri negara yang memiliki tugas
pokok mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan,
serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan
pemerintahan negara.

c. Menteri Negara Nondeparteman
Menteri negara nondepartemen merupakan pembantu
presiden yang diperbantukan kepada menteri koordinator atau
menteri yang memimpin departemen tertentu.
Tugas pokoknya adalah mengikuti dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan program di bidang tertentu dalam
kegiatan negara yang dianggap mendesak sifatnya dan harus
ditangani lebih intensif.
Menteri negara nondepartemen dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh staf ahli dan seorang sekretaris. Adapun
jumlah staf ahli sebanyak-banyaknya empat orang.
Berikut ini dapat kamu ketahui beberapa menteri negara
nondepartemen.
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No.

Menteri Negara Nondepartemen

1.
2.
3.
4.

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
Menteri Negara Riset dan Teknologi
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Menteri Negara Lingkungan Hidup
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No.
5.
6.
7.
8.

Menteri Negara Nondepartemen
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas
Menteri Negara BUMN
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
Menteri Negara Perumahan Rakyat
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

9.
10.
11.
12.

Aku Ingat
Menteri negara nondepartemen merupakan pembantu presiden yang
diperbantukan kepada menteri koordinator atau menteri yang
memimpin departemen tertentu.

Kegiatan
Tulislah nama-nama menteri negara nondepartemen pada
Kabinet Indonesia Bersatu di buku tugasmu.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
....
12.

Menteri Negara
Nondepartemen

Nama

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

....

....

Pemerintahan Pusat
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d. Pejabat Setingkat Menteri
Dalam susunan kabinet di negara kita, kamu dapat menjumpai
adanya pejabat tinggi negara yang memiliki kedudukan
setingkat dengan menteri. Pejabat tersebut adalah jaksa
agung dan sekretaris kabinet. Dapatkah kamu menyebutkan
nama kedua pejabat tinggi negara setingkat menteri itu pada
Kabinet Indonesia Bersatu?
e. Lembaga Pemerintah Nondepartemen
Lembaga pemerintah nondepartemen berkedudukan di
bawah presiden. Oleh karena itu, lembaga ini bertanggung
jawab langsung kepada presiden. Mengenai tugas yang harus
dilaksanakan, lembaga pemerintah ini mempunyai tugas
khusus. Tahukah kamu, apakah tugas khusus lembaga itu?
Tugas khususnya adalah membantu presiden sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
Lalu, tahukah kamu lembaga apa saja yang termasuk ke dalam
lembaga pemerintah nondepartemen? Berikut ini akan kita
pelajari bersama beberapa lembaga pemerintah
nondepartemen.
Perhatikan dengan saksama uraian di bawah ini.
1) Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung dan
dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda. Sebagai
lembaga pemerintahan, Kejaksaan Agung memiliki
beberapa tugas pokok, di antaranya adalah sebagai
berikut.
a) Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara di
pengadilan-pengadilan negeri.
b) Menjalankan keputusan dan ketetapan hakim tentang
perkara-perkara pidana.
c) Mengadakan penyelidikan lanjutan mengenai
kejahatan dan pelanggaran hukum.
d) Mengawasi berbagai aliran kepercayaan yang ada di
masyarakat yang mengancam dan membahayakan
keamanan masyarakat dan negara.
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Dalam menjalankan tugas Kejaksaan Agung, seorang
jaksa agung memegang pimpinan dalam pelaksanaan
tugas tersebut. Selain memiliki tugas, seorang jaksa agung
juga mempunyai wewenang. Apakah wewenang seorang
jaksa agung itu? Jaksa agung berwenang sebagai
penuntut umum tertinggi.

Cakrawala
Dalam sidang di pengadilan, kamu bisa menemukan istilah hakim.
Tahukah kamu apakah hakim itu? Hakim adalah pejabat peradilan
negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili
suatu perkara. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

2) Badan Perencana Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Bappenas dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh
seorang ketua dan wakil ketua. Biasanya, jabatan ketua
dirangkap oleh Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
LIPI mempunyai tugas sebagai berikut.
a) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (litbang iptek).
b) Membina perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
c) Memberikan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.
d) Memberikan saran kepada pemerintah tentang
kebijakan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
4) Lembaga Pemerintah Nondepartemen Lainnya
Di samping lembaga-lembaga yang telah kamu pelajari
di atas, di negara kita ada beberapa lembaga pemerintah
nondepartemen lainnya yang perlu kamu ketahui.
Lembaga apa sajakah itu?
Pemerintahan Pusat
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Beberapa lembaga pemerintah nondepartemen yang lain,
di antaranya adalah sebagai berikut.
a) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
b) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN).
c) Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
d) Sekretariat Negara (Setneg).
e) Biro Pusat Statistik (BPS).
Tahukah kamu tugas dari masing-masing lembaga itu?
Coba kamu tanyakan kepada bapak atau ibu gurumu.
Dari uraian mengenai susunan pemerintah pusat di atas, dapat
diringkas dalam bentuk bagan seperti berikut ini. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkanmu belajar.
UUD 1945
Presiden

Wakil Presiden
Sekretaris Negara

Menteri Negara
Nondepartemen

Menteri yang
Memimpin Departemen

Menteri
Koordinator

Lembaga Nondepartemen
Bagan 3.3 Susunan Pemerintah Negara Republik Indonesia

Ayo Berlatih
1.
2.
3.
4.
5.
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Apakah pengertian pemerintah?
Siapa sajakah pemerintah kita?
Siapa sajakah pembantu presiden?
Apakah tugas menteri koordinator?
Jelaskan pengertian kabinet!
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV

Ringkasan
¾ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga
negara Republik Indonesia yang merupakan penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia.
¾ Keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
¾ DPR adalah lembaga negara yang anggota-anggotanya
merupakan perwakilan dari partai politik berdasarkan hasil
pemilihan umum.
¾ DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.
¾ Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.
¾ Presiden adalah penyelenggaran pemerintahan negara
yang tertinggi di bawah MPR.
¾ Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh
seorang wakil presiden dan para menteri.
¾ Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari
semua lingkungan peradilan.
¾ Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang bersifat
mandiri.
¾ Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berperan
penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara
hukum.
¾ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi
negara yang kedudukannya terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintahan.
¾ Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
menyelenggarakan pemilu.

Pemerintahan Pusat

97

Latih Kemampuanmu
Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Anggota MPR terdiri atas anggota ….
a. DPR dan BPK
b. DPR dan presiden
c. DPR dan MA
d. DPR dan DPD
2. Nama kabinet pada pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono adalah ….
a. Gotong Royong
b. Reformasi Pembangunan
c. Persatuan Nasional
d. Indonesia Bersatu
3. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan
memerhatikan pertimbangan ….
a. DPR
b. MA
c. MPR
d. DPD
4. Ibukota negara kita, Jakarta adalah tempat penyelenggaraan
pemerintahan ….
a. kota
b. kabupaten
c. provinsi
d. pusat
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5. Keputusan MPR mempunyai kekuatan hukum mengikat ….
a. ke dalam majelis
b. keluar majelis
c. ke dalam dan ke luar majelis
d. seluruh rakyat Indonesia
6. Lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang
adalah ….
a. eksekutif
c. legislatif
b. yudikatif
d. eksaminatif
7. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih dari setiap
provinsi melalui ….
a. gubernur
c. musyawarah
b. perwakilan
d. pemilihan umum
8. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan
negara adalah ….
a. DPR
c. MA
b. MPR
d. BPK
9. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam ….
a. satu tahun
c. empat tahun
b. dua tahun
d. lima tahun
10. Masa jabatan anggota DPR adalah ….
a. satu tahun
c. delapan tahun
b. lima tahun
d. sepuluh tahun
11. Para menteri adalah pembantu ….
a. DPR
c. presiden
b. BPK
d. MPR
12. Tujuan negara kita terdapat dalam ….
a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
b. Pancasila
c. UUD 1945
d. ketetapan MPR
Pemerintahan Pusat
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13. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh ….
a. rakyat
b. MPR
c. DPR
d. DPD
14. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ....
a. DPR
c. MPR
b. presiden
d. MA
15. Contoh menteri yang memimpin departemen adalah ….
a. jaksa agung
b. menteri dalam negeri
c. menteri lingkungan hidup
d. menteri kesejahteraan rakyat
III. Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
1. Jelaskan hak-hak DPR!
2. Apakah yang dimaksud dengan lembaga yudikatif?
3. Sebutkan tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat!
4. Sebutkan tugas menteri koordinator!
5. Sebutkan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen!

100

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV

Bab

4

Globalisasi di
Lingk
ung
an Kita
Lingkung
ungan

Sekarang kamu berada di era globalisasi. Banyak
sekali pengaruh-pengaruh dari luar negeri yang masuk
ke negara kita, baik positif maupun negatif. Kamu harus
bisa menentukan sikap terhadap berbagai pengaruh itu.
Teman-teman, ayo mempelajari bab ini untuk mengetahuinya.

Globalisasi

Pengaruh
globalisasi

Pengertian
globalisasi

Terjadinya globalisasi
di masyarakat

Menentukan sikap
terhadap pengaruh
globalisasi
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Budaya Indonesia yang
pernah tampil dalam misi
kebudayaan internasional

Dampak globalisasi:
x Positif
x Negatif

A

Apakah Globalisasi Itu?

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu sering mendengar
istilah globalisasi. Mungkin kamu juga sering mengucapkan istilah
tersebut saat kamu sedang berbicara atau bercanda dengan
teman-temanmu. Apakah kamu tahu arti dari globalisasi?
Sejak beberapa waktu yang lalu, istilah globalisasi telah
dikenal secara luas dan sering disebut-sebut oleh berbagai
kalangan dalam berbagai kesempatan. Semua hal selalu dikaitkaitkan dengan era globalisasi. Misalnya makanan, pakaian,
tingkah laku, budaya, dan teknologi.
Teman-teman, saat ini kamu bisa dengan mudah memperoleh
makanan atau minuman yang berasal dari luar negeri di tempat
tinggalmu. Misalnya minuman ringan (soft drink), pizza dari Italia,
dan fried chicken dari Amerika. Kamu tidak perlu ke negara
asalnya untuk memperolehnya. Tidak hanya di negara kita,
minuman dan makanan tersebut dapat juga dengan mudah kamu
jumpai di negara lain di dunia. Makanan dan minuman itu telah
mendunia. Orang sudah tidak asing lagi dengan makanan dan
minuman tersebut.
Contoh lainnya adalah
mainan milikmu, seperti
mobil-mobilan yang dijalankan dengan remote control.
Mungkin di antara kamu, di
rumah juga ada yang senang
bermain mobil-mobilan tersebut. Saat ini, mainan
tersebut telah mendunia.
Semua orang telah mengenal Gambar 4.1 Bermain mobil-mobilan
mainan tersebut.
yang dijalankan dengan remote control.

Globalisasi di Lingkungan Kita
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Dari contoh yang diuraikan di atas, apakah kamu sudah
mengerti arti dari globalisasi? Ya, tepat sekali. Suatu pemahaman
yang sangat bagus. Kamu memang anak yang cerdas. Globalisasi
adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat
juga berarti mendunia. Dari dua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa globalisasi merupakan proses bersatunya seluruh
warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah
kelompok masyarakat. Hal itu karena adanya kemajuan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah kemajuan
di bidang teknologi komunikasi dan transportasi.

Aku Ingat
Globalisasi adalah proses bersatunya seluruh warga dunia secara
umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat.

Aktivitas Ceria
Teman-teman, ayo mengamati jenis makanan dan
minuman yang dijual di masyarakatmu. Temukan
beberapa jenis makanan dan minuman yang berasal dari
luar negeri. Tulislah hasil temuanmu itu di buku tugasmu
dalam bentuk kolom seperti di bawah ini.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
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Makanan
Pizza

Minuman
Fanta

....
....
....
....
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....
....
....
....

Ayo Berlatih
1. Apakah arti globalisasi?
2. Kemajuan di bidang apa yang turut membantu proses
globalisasi?
3. Sebutkan contoh mainan yang lain yang berasal dari
luar negeri!

B

Pengaruh Globalisasi di Lingkungan Kita

Kamu sudah mengetahui apa itu globalisasi. Lalu,
bagaimanakah terjadinya globalisasi itu? Dan apa pengaruhnya
bagi kehidupan manusia? Nah, pada subbab ini, kamu akan
mempelajari hal tersebut.
1. Terjadinya Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat

Gambar 4.2 Pesawat terbang membantumu
menjangkau tempat yang jauh dalam waktu
yang singkat.
Sumber: Dokumen Penerbit

Globalisasi merupakan dampak dari majunya teknologi
komunikasi dan transportasi yang terus berkembang. Kemajuan
ini telah menyebabkan dunia menjadi semakin sempit. Di bidang
transportasi misalnya. Dengan ditemukannya pesawat terbang,
kamu bisa menjangkau tempat-tempat yang ingin kamu tuju hanya
dalam waktu yang relatif singkat.
Globalisasi di Lingkungan Kita

105

Cakrawala
Teman-teman, tahukah kamu siapa penemu pesawat terbang? Wilbur
dan O. Wright adalah seorang ahli dari Amerika yang mengawali
kemajuan di bidang teknologi transportasi udara dengan membuat
kapal terbang sederhana. Kemajuan ini diikuti oleh para ahli yang lain,
sehingga saat ini kamu dapat memanfaatkan sarana transportasi
tersebut.

Selain kemajuan di bidang transportasi, kemajuan di bidang
teknologi komunikasi dan informasi juga memberikan andil yang
cukup besar dalam proses globalisasi. Majunya teknologi
komunikasi dan informasi menjadikan segala peristiwa yang terjadi
di suatu negara, dapat dengan mudah diketahui oleh negara lain.
Peristiwa atau kejadian di ujung dunia sekalipun, seketika itu juga
dapat kamu saksikan. Misalnya, pertandingan sepak bola Piala
Dunia. Kamu dapat melihat pertandingan tersebut secara
langsung saat itu juga melalui siaran di televisi.
Di era globalisasi, kamu jangan khawatir akan ketinggalan
berita. Dengan adanya globalisasi, dunia kita yang besar ini
menjadi ibarat sebuah
desa.
Kamu
dapat
mengetahui keadaan
negara-negara di sekeliling
kamu dengan cepat. Ini
semua terjadi karena
adanya perkembangan
teknologi informasi, seperti
penggunaan internet.
Internet adalah sistem
informasi global yang
dapat dihubungkan dengan Gambar 4.3 Internet, salah satu wujud
beberapa jaringan kom- globalisasi yang paling nyata.
puter. Setiap jaringan Sumber: Dokumen Penerbit
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dapat menghubungkan ratusan, bahkan ribuan komputer serta
memampukan komputer untuk saling berbagi informasi dan data.
Dengan internet, kamu dapat menjelajahi dunia tanpa harus
mengunjungi negara dalam bentuk aslinya. Kamu juga dapat
mengetahui segala informasi yang kamu butuhkan hanya dalam
hitungan detik.

Cakrawala
Teman-teman, tahukah kamu mulai kapan internet dikenal oleh
masyarakat?
Internet mulai dikenal sejak tahun 1960–an di Amerika Serikat. Internet
bermula dari kebutuhan untuk menghubungkan komputer yang berada
di berbagai tempat terpisah agar dapat saling berbagi data. Internet
menyediakan berbagai fasilitas yang mempermudah manusia untuk
bisa berkomunikasi, seperti website, e–mail, dan chatting.

Kegiatan
Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi turut
membantu dalam proses globalisasi. Apa yang terjadi jika
ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengalami
perkembangan atau kemajuan?
Tulislah pendapatmu itu di buku tugasmu.

2. Dampak Globalisasi
Di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadi pendorong hubungan antarbangsa. Oleh karena itu,
sudah seharusnyalah bangsa kita untuk membuka diri bergaul
dengan bangsa lain di dunia. Sebab, bangsa yang tertutup akan
ketinggalan dari kemajuan bangsa lain.
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Globalisasi yang melanda dunia saat ini memberikan dampak
atau pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Baik dampak
atau pengaruh yang positif maupun negatif.
a. Dampak Positif
Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) memberikan
kemudahan dan kemajuan bagi
kehidupan manusia. Misalnya
kemajuan di bidang teknologi
komunikasi. Saat ini, teknologi
komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kamu
pasti mengalami kesulitan untuk
menghitung jenisnya. Bahkan,
sekarang sudah banyak sarana
komunikasi yang menggunakan
Gambar 4.4 D e n g a n
teknologi modern dan canggih. handphone, kamu bisa
Dapatkah kamu menyebutkan berkomunikasi jarak jauh.
contoh alat komunikasi modern Sumber: Warta Ekonomi, 3
yang ada di sekitarmu? Benar Oktober 2005
sekali,misalnya telepon. Sekarang
telepon mengalami perkembangan dengan adanya telepon
selular atau yang dikenal dengan istilah handphone.
Handphone merupakan salah satu jenis alat komunikasi.
Kamu pasti sering melihat orang di sekelilingmu, mungkin
ayah, ibu, atau saudaramu menggunakan handphone untuk
berkomunikasi dengan orang lain.
Dengan alat komunikasi tersebut, kamu bisa berbicara secara
langsung dengan orang lain tanpa harus bertatap muka. Kamu
bisa berbicara, mungkin dengan saudaramu yang ada di luar
pulau atau bahkan luar negeri.
Teman-teman, selain di bidang teknologi komunikasi,
globalisasi juga melanda gaya hidup manusia pada umumnya.
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Hal ini dapat kamu lihat
dalam budaya makan dan
berpakaian. Di era global
seperti sekarang ini,
makanan dari luar negeri
dapat dengan mudah kamu
ditemui di negara kita.
Apakah kamu bisa menyebutkan contohnya? Wah,
kamu memang pintar ya.
Pizza, hamburger, dan
fried chicken merupakan Gambar 4.5 Pizza dan burger,
beberapa contoh makanan makanan luar negeri yang mudah
luar negeri yang mudah kamu jumpai di negara kita.
kamu temui di negara kita. Sumber: Dokumen Penerbit
Dalam berpakaian, baju jas yang merupakan budaya dari Barat
saat ini banyak dijumpai di negara kita. Baju jas sudah menjadi
baju internasional. Contoh lain adalah celana jin. Celana jenis
jin banyak dijumpai di seluruh dunia. Bahkan di pelosok desa,
semua orang mengenal dan mengenakan celana jin.

Gambar 4.6

Baju jas sebagai baju internasional.

Sumber: Tempo, 30 April 2007
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Kerja Kelompok
¾ Bentuklah kelompok dalam kelasmu dengan anggota
4–5 orang.
¾ Setelah itu lakukan pengamatan terhadap lingkungan
di sekitarmu mengenai kemajuan-kemajuan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
¾ Tunjukkan beberapa contoh kemajuan tersebut di buku
tugasmu masing-masing dalam bentuk kolom seperti
di bawah ini.
No.
1.
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Bidang
Komunikasi

2.

....

3.

....

4.

....

5.

....
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Contoh
a. Handphone
b.
....
c.
....
a.
....
b.
....
c.
....
a.
....
b.
....
c.
....
a.
....
b.
....
c.
....
a.
....
b.
....
c.
....

b. Dampak Negatif
Selain memberikan dampak
positif, globalisasi ternyata juga
menimbulkan dampak yang negatif.
Oleh karena itu, kamu harus tetap
berhati-hati, jangan sampai terlena
oleh arus globalisasi. Lalu, apakah
dampak negatif dari globalisasi
itu?
Di sini, kita akan mengambil satu
contoh yang paling dekat dengan
kita, yaitu televisi. Televisi merupa- Gambar 4.7 M e n o n t o n
kan sumber informasi atau berita televisi secara terus-menerus
dan hiburan. Acara apa yang pa- membuatmu menjadi malas.
ling kamu sukai dari televisi? Pasti
film kartun, bukan? Film kartun berfungsi untuk memberikan
hiburan kepadamu. Namun apabila kamu menonton terusmenerus, maka kamu jadi malas belajar. Kamu malas
mengerjakan tugas sekolah. Kamu juga malas membantu
orang tuamu mengerjakan tugas-tugas rumah.
Contoh lainnya adalah masuknya berbagai budaya asing yang
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Misalnya kebiasaan berpesta, pakaian yang tidak sesuai
dengan budaya Timur, dan lain-lain.
Dapatkah kamu menyebutkan
contoh pengaruh negatif lainnya
yang terjadi di masyarakat?
Pengaruh globalisasi, baik
positif maupun negatif akan mengubah perilaku manusia. Oleh karena
itu, kita harus bijaksana menghadapi
pengaruh globalisasi tersebut. Untuk
Gambar 4.8 Garuda
itu, kamu harus tetap menjadikan Pancasila
Pancasila sebagai landasan terhadap Sumber: Dokumen Penerbit
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penggunaan teknologi dan budaya luar negeri yang masuk ke
negara kita. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila
merupakan perisai utama terhadap pengaruh negatif globalisasi.
Selain berpegang teguh pada Pancasila, hal yang perlu kamu
lakukan untuk mencegah semakin meluasnya pengaruh negatif
globalisasi adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

Petuah Bijak
Jadikan Pancasila dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
tameng dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi.

Aktivitas Ceria
Amatilah kehidupan masyarakat di sekitarmu.
Kamu bisa mengamati perilaku anggota masyarakat atau
budaya yang ada. Berilah contoh pengaruh globalisasi
terhadap kehidupan masyarakat.
Tulislah contoh tersebut di buku tugasmu dalam bentuk
kolom seperti di bawah ini.
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No.

Perilaku atau Budaya
Masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.

Makanan
Pakaian
Komunikasi
Tranportasi
Nilai-nilai
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Contoh
....
....
....
....
....

Ayo Berlatih
1. Bagaimana terjadinya globalisasi?
2. Apakah dampak positif globalisasi?
3. Apakah dampak negatif globalisasi?
C

Budaya Indonesia yang Pernah Tampil dalam Misi
Kebudayaan Internasional

Globalisasi membuat dunia seolah-olah tanpa batas. Apa yang
terjadi pada suatu negara dapat dengan mudah dan cepat
diketahui oleh negara lain. Begitupun juga halnya dengan budaya.
Budaya negara lain dapat dengan mudah masuk ke negara kita.
Akibatnya kita mengenal budaya-budaya dari berbagai negara di
dunia. Dengan begitu, budaya negara kitapun juga mudah dikenal
oleh negara lain.
Di kelas III, kamu sudah belajar tentang keanekaragaman
budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu
dengan materi itu? Kamu tentu masih ingat. Untuk menyegarkan
kembali ingatanmu, sekarang coba kamu buka kembali buku
Pendidikan Kewarganegaraan kelas III milikmu.
Sebagai anak Indonesia, kamu harus bangga memiliki
kebudayaan yang sangat beragam. Kamu harus menghargai dan
melestarikan budaya daerah sendiri. Kamu tidak boleh
merendahkan budaya daerah yang satu dari budaya daerah yang
lain. Begitu pula sebaliknya, kamu tidak boleh menganggap
budaya daerah dari suku bangsamu sendiri yang lebih baik dan
lebih hebat.
Selain itu, kamu juga harus menjaga dan melestarikan
kebudayaan sendiri. Kebudayaan kita jauh lebih baik, karena
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kamu harus
memperkenalkan dan mengembangkan budaya Indonesia
kepada bangsa-bangsa lain di dunia.
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Teman-teman, tahukah kamu bahwa kebudayaan kita sering
tampil dalam misi kebudayaan internasional? Berikut ini beberapa
budaya bangsa kita yang pernah tampil dalam misi kebudayaan
internasional.
1. Tari-Tarian Daerah Bali
Tahukah kamu nama-nama
jenis tarian daerah yang berasal
dari Bali? Wah, kamu sangat
cerdas ya. Tari Kecak, Pendet,
Gabor, Jangger, dan Legong
merupakan beberapa contoh
tarian daerah yang berasal dari
Bali. Tarian tersebut pernah
dibawakan oleh Tim Kesenian
Bali ke Chili dan Peru. Pementasan ini atas undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI).

Gambar 4.9 Tari Gabor
menyambut para tamu.

untuk

Sumber: Indonesian Heritage, 2002

2. Wayang Kulit
Pernahkah kamu menonton pertunjukan wayang kulit?
Pertunjukan wayang kulit
memadukan seni rupa, peran,
suara, musik, dan sastra.
Biasanya, cerita wayang kulit
diambil dari epos Mahabharata dan Ramayana yang
Gambar 4.10 Pertunjukan wayang
berasal dari karya sastra India. kulit.
Wayang kulit adalah salah Sumber: Indonesia Welcome You
satu seni pertunjukan Indonesia yang paling tua. Saat ini, kesenian wayang kulit telah dikenal
berbagai negara di dunia. Dalang wayang kulit Ki Anom Suroto
dari Jawa Tengah, pernah tampil di beberapa negara di dunia.
114

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV

Cakrawala
Salah satu cara pelestarian wayang adalah dengan mendirikan
museum di Jakarta. Museum wayang terdapat di Taman Fatahillah
dan Taman Mini Indonesia Indah.

3. Kebudayaan dan Tarian dari Suku Dayak
Tarian dari suku Dayak di
Kalimantan Timur merupakan
kelompok tari yang agak terkemuka, di samping tarian Jawa
dan Bali. Jenis tarian dari suku
Dayak antara lain tari Kanjet,
Giring-Giring, dan Mandau. Kebudayaan dan tarian dari suku
Dayak pernah dipentaskan
dalam Festival Asia di Madrid,
Spanyol. Pementasan tersebut Gambar 4.11 Tari Kanjet, salah satu
dibawakan oleh kelompok tarian tradisional dari suku Dayak.
Sumber: Indonesian Heritage, 2002
Bougenville dari Kalimantan
Barat.
4. Kerajinan Pahatan Suku Asmat
Suku Asmat telah terkenal
dengan pahatannya. Mereka
menjual hasil pahatannya itu
kepada para wisatawan. Pemahat suku Asmat dari Papua
pernah berpameran dan menunjukkan kebolehannya dalam
membuat patung.
Gambar 4.12 Seorang pengrajin
Asmat sedang memahat kayu.
Sumber: Indonesian Heritage, 2002
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Berikut ini dapat kamu simak berita dari surat kabar tentang
budaya Indonesia yang tampil dalam misi budaya internasional.
Bacalah baik-baik berita di bawah ini.
Dedek Wahyudi Boyong Gamelan di Ajang APPEX

Musisi kontemporer yang piawai dalam mengotak-atik
gamelan, Dedek Wahyudi, bakal memboyong musik
gamelan di ajang Asia Pasific Performance Exchange
(APPEX) yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.
Peristiwa penting yang diprakarsai oleh UCLA sebuah universitas terkemuka di Los Angeles, California ini
rencananya akan digelar tanggal 5 Juli – 12 Agustus 2006.
”Kebetulan saya diundang oleh UCLA untuk tampil di ajang
pertukaran budaya negara-negara di Asia dan Pasifik ini.
Perwakilan Indonesia yang berangkat ke sana adalah saya
dan penari Sriyani Fitri asal Bandung”, ujar Dedek Wahyudi
saat bertemu Espos di Wisma Seni, Taman Budaya
Surakarta (TBS), Senin (26/6).
Komposer yang memulai karyanya sejak tahun 1982 di
Teater Gapit ini, rencananya akan berkolaborasi dengan
para musisi dari negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, India, serta dari Pasifik, seperti
Australia.
Sumber: Solopos, 28 Juni 2006
dengan perubahan.
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Petuah Bijak
Perkenalkan budaya bangsa kita pada negara-negara lain, agar
dikenal oleh dunia internasional.

Kerja Kelompok
Bentuklah kelompok di kelasmu dengan anggota 4–5
orang.
Carilah informasi, bisa dari orang tuamu, kakak, atau surat
kabar, tentang jenis budaya Indonesia yang pernah
ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Tulislah
informasi yang kelompokmu peroleh di buku tugasmu
masing-masing dalam bentuk kolom seperti di bawah ini!
No.

Jenis Kebudayaan

Di Negara

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

....
....
....
....
....

Ayo Berlatih
1. Bagaimana cara kamu menghargai dan melestarikan
budaya daerah?
2. Dalam acara apa kebudayaan dan tarian suku dayak
dipentaskan oleh kelompok Bougenville?
3. Diambil dari epos apa cerita wayang kulit itu?
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D

Menentukan Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi

Arus globalisasi tidak dapat kita bendung atau hentikan.
Pengaruhnya telah menyebar ke negara-negara di dunia,
termasuk negara kita. Seperti telah kamu pelajari di depan,
pengaruh globalisasi itu ada yang positif dan ada yang negatif.
Untuk menyikapinya, kamu harus selektif. Kamu harus dapat
menyaring segala pengaruh yang masuk, baik budaya maupun
iptek. Kamu harus pandai dalam memilih. Kamu harus dapat
mengambil yang positif dan harus membuang jauh-jauh hal-hal
yang negatif.
Berkaitan dengan budaya luar negeri yang masuk di era
globalisasi ini, kamu harus benar-benar selektif. Kamu harus
menolak kebiasaan-kebiasaan orang luar negeri yang
bertentangan dengan budaya dan kepribadian bangsa kita yang
berasaskan Pancasila. Budaya apa sajakah yang dimaksud?
Budaya-budaya itu antara lain sebagai berikut.
1. Kekerasan
2. Individualisme
Individualisme adalah suatu paham yang menganggap diri
sendiri lebih penting daripada orang lain.
3. Materialisme
Materialisme adalah paham yang mencari dasar segala
sesuatu itu berupa kebendaan, seperti uang, harta, dan
sebagainya.
4. Pergaulan bebas
5. Minum-minuman keras
Sebaiknya, kamu harus menerima budaya-budaya dari luar
yang dapat memajukan bangsa kita. Tahukah kamu, budaya apa
saja itu? Benar sekali. Pengamatan yang sangat bagus. Ya,
budaya itu di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Giat bekerja
2. Disiplin
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3. Tanggung jawab
4. Berorientasi ke masa depan
5. Menghargai waktu
Sikap selektif ini dimaksudkan juga agar budaya bangsa kita
tidak punah dengan masuknya budaya asing. Kita harus menjaga
kelestariannya.

Gambar 4.13 Reog Ponorogo, salah satu
budaya bangsa yang harus dijaga kelestariannya
agar tidak punah.
Sumber: Dokumen Penerbit

Dalam bidang iptek, kamu harus dapat menerapkan teknologi
yang memberikan manfaat. Misalnya teknologi yang tidak merusak
lingkungan, teknologi yang bisa menghemat waktu seperti traktor,
dan teknologi yang bisa menjaga kelestarian sumber daya alam.
Dapatkah kamu memberikan contoh yang lain?

Gambar 4.14 Traktor dimanfaatkan untuk
mengolah lahan pertanian.
Sumber: Dokumen Penerbit
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Petuah Bijak
Bersikaplah selektif dalam menghadapi setiap pengaruh budaya
asing yang masuk ke negara kita.

Kegiatan
Di era globalisasi ini, budaya nasional Indonesia harus
kamu jaga dan lestarikan. Tujuannya agar tidak punah
dengan adanya pengaruh budaya asing yang masuk. Di
negara kita, usaha memajukan kebudayaan nasional
ditegaskan dalam Pasal 32 UUD 1945. Bagaimana bunyi
pasal tersebut?
Nah, sekarang bukalah buku UUD 1945 milikmu. Salinlah
bunyi pasal tersebut secara lengkap di buku tugasmu.
Setelah itu, hafalkan dan ingat-ingat terus jangan sampai
lupa.

Ayo Berlatih
1. Sikap apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi
pengaruh globalisasi?
2. Budaya luar negeri apa yang tidak sesuai dengan
bangsa kita?
3. Sebutkan budaya luar negeri yang bisa memajukan
bangsa kita!
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Ringkasan
¾ Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup
dunia.
¾ Dampak positif globalisasi
• kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Perubahan gaya hidup manusia.
¾ Dampak negatif globalisasi
• Masuknya berbagai budaya asing yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia.
¾ Pancasila merupakan perisai utama terhadap pengaruh
negatif globalisasi.
¾ Pengaruh globalisasi yang masuk ke negara kita harus
disikapi secara selektif.
¾ Budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya dan
kepribadian bangsa Indonesia:
• Kekerasan
• Individualisme
• Materialisme
• Pergaulan bebas
• Menghargai waktu
¾ Budaya luar negeri yang dapat memajukan bangsa
Indonesia:
• Giat bekerja
• Disiplin
• Tanggung jawab
• Berorientasi ke masa depan
• Menghargai waktu
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Latih Kemampuanmu

Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Akibat kemajuan di bidang … peristiwa yang terjadi di suatu
negara dapat diketahui dengan cepat di negara lain.
a. informasi dan komunikasi
b. transportasi
c. periklanan
d. perindustrian
2. Berikut ini adalah akibat terjadinya globalisasi, kecuali ….
a. banyak perusahaan asing di negara Indonesia
b. kita mudah mendapatkan produk luar negeri
c. wilayah industri semakin luas
d. berkomunikasi semakin cepat dan mudah
3. Indonesia kaya akan budaya daerah. Sikap yang harus kamu
lakukan terhadap budaya daerah adalah ….
a. tidak perlu mempelajarinya
b. bosan melihatnya
c. menjaga dan melestarikannya
d. malu mengakui
4. Di bawah ini yang merupakan makanan yang berasal dari
luar negeri adalah ….
a. rendang
b. gudeg
c. empek-empek
d. pizza
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5. Di bawah ini yang merupakan pakaian asli Indonesia
adalah ….
a. celana jin
c. kebaya
b. kimono
d. jas
6. Time is Money, artinya ….
a. waktu adalah uang
b. waktu adalah ilmu
c. waktu adalah harta
d. waktu adalah kekayaan
7. Budaya Barat yang tidak sesuai dengan … harus kita tolak.
a. kepribadian bangsa Indonesia
b. peraturan pemerintah
c. perkembangan zaman
d. peraturan internasional
8. Pengaruh globalisasi pada budaya makan dapat dilihat dari
banyaknya ….
a. tempat ibadah
c. toko
b. restoran
d. swalayan
9. Kelompok Bougenville yang pernah membawakan
kebudayaan dan tarian suku Dayak dalam Festival Asia di
Madrid, Spanyol berasal dari ….
a. Sumatra Selatan
c. Bali
b. Jawa Tengah
d. Kalimantan Barat
10. Baju jas yang berasal dari bangsa Barat sudah menjadi baju ….
a. internasional
c. daerah
b. nasional
d. tradisional
11. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian
bangsa Indonesia adalah ….
a. disiplin
c. tanggung jawab
b. individualisme
d. giat bekerja
Globalisasi di Lingkungan Kita
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12. Sikap kamu terhadap budaya asing yang masuk ke negara
kita adalah ....
a. menerima dengan selektif
b. menolak
c. semua budaya yang masuk diterima
d. menolak budaya yang tidak disukai
13. Kamu bisa berkomunikasi dengan saudaramu yang berada
di luar kota dengan menggunakan ….
a. televisi
c. telepon
b. radio
d. komputer
14. Asia Pasific Performance Exchange digelar di ….
a. Los Angeles
c. Singapura
b. Malaysia
d. Brunei Darussalam
15. Beberapa hal berikut ini merupakan dampak positif
globalisasi, kecuali ….
a. iptek mundur
b. kompetisi terbuka
c. komunikasi tanpa batas
d. kemajuan di segala bidang
II. Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Bagaimana terjadinya globalisasi?
3. Apakah dampak positif globalisasi?
4. Sebutkan dua contoh pengaruh globalisasi terhadap gaya
hidup!
5. Bagaimana sikapmu terhadap pengaruh globalisasi?
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Latihan Semester 2
Teman-teman, jangan lupa kerjakan di buku tugasmu!
I. Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Menetapkan undang-undang dasar adalah tugas ….
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. menteri
2. Presiden dan wakil presiden dilantik oleh ….
a. DPR
b. MPR
c. MA
d. jaksa agung
3. Anggota MPR terdiri atas anggota ….
a. DPR dan utusan daerah
b. DPR dan menteri-menteri
c. DPR dan DPD
d. DPR dan golongan
4. Anggota DPR dipilih melalui ….
a. pemilu
b. presiden
c. menteri
d. MPR
5. MPR bersidang sedikitnya … dalam lima tahun.
a. 1 kali
b. 2 kali
c. 3 kali
d. 4 kali
Latihan Semester 2
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6. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui ….
a. menteri
b. bupati atau wali kota
c. gubernur
d. pemilu
7. Pemegang kekuasaan pemerintah adalah ….
a. menteri
b. DPR
c. presiden
d. MPR
8. Keputusan MPR adalah putusan majelis yang ….
a. mengikat ke dalam dan ke luar majelis
b. mengikat ke dalam majelis
c. harus ditaati semua warga negara
d. mengikat ke luar majelis
9. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah ….
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. Menhankam
10. Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diberikan oleh ….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. presiden
11. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam ….
a. setahun
b. dua tahun
c. empat tahun
d. lima tahun
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12. Proses masuknya segala sesuatu ke ruang lingkup dunia
disebut ….
a. reformasi
b. modernisasi
c. globalisasi
d. emansipasi
13. Di era globalisasi ini, jarak Pulau Jawa dengan Pulau
Sulawesi seakan-akan menjadi dekat. Hal ini merupakan
dampak perkembangan teknologi di bidang ….
a. komunikasi dan ekonomi
b. ekonomi dan transportasi
c. ekonomi dan politik
d. komunikasi dan transportasi
14. Salah satu media elektronik yang menyajikan berbagai
macam informasi adalah ….
a. tape recorder
b. handphone
c. internet
d. telepon
15. Pengaruh globalisasi pada budaya makan dapat dilihat dari
banyaknya ….
a. restoran
b. butik
c. studio
d. tempat ibadah
16. Berikut ini yang bukan alat komunikasi adalah ….
a. radio
b. sepeda motor
c. telepon
d. televisi
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17. Untuk menghadapi dampak globalisasi, kamu harus
berpegang teguh pada ….
a. iman dan takwa
c. ilmu teknologi
b. ilmu pengetahuan
d. imtak dan iptek
18. Budaya Barat yang tidak sesuai dengan … harus kita tolak.
a. kepribadian bangsa Indonesia
b. peraturan internasional
c. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
d. peraturan pemerintah
19. Budaya luar negeri yang dapat memajukan bangsa Indonesia adalah ....
a. individualisme
c. materialisme
b. kekerasan
d. disiplin
20. Dalam bidang iptek, kamu harus memanfaatkan teknologi
yang tidak ....
a. merusak lingkungan
b. menjaga kelestarian lingkungan
c. ramah lingkungan
d. canggih
III. Mari menjawab pertanyaan di bawah ini!
1. Sebutkan hak-hak DPR!
2. Bolehkah MPR bersidang di luar ibukota negara? Mengapa?
3. Mengapa budaya asing tidak semuanya diterima di Indonesia?
4. Budaya Indonesia pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional. Sebutkan budaya apa saja yang
pernah dikirim!
5. Mengapa orang-orang asing tertarik untuk mempelajari
budaya kita?
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Glosarium
1. Arsip

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

: dokumen tertulis, lisan, atau bergambar
dari waktu yang lampau, disimpan dalam
media tertulis, elektronik.
Bengkok
: tanah milik desa yang dipinjamkan
kepada pamong desa untuk digarap dan
dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji.
Dokumen
: surat yang tertulis atau tercetak yang
dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
Epos
: cerita kepahlawanan.
Globalisasi
: proses masuknya ke ruang lingkup dunia
Hak
: kekuasaan untuk berbuat sesuatu
Inspektorat
: Badan (lembaga, pemerintah) yang
melakukan pekerjaan pemeriksaan.
Intensif
: secara sungguh-sungguh dan terusmenerus dalam mengerjakan sesuatu
hingga memperoleh hasil yang optimal.
Kepribadian
: sifat hakiki yang tercermin pada sikap
seseorang atau bangsa yang
membedakan dengan orang atau
bangsa lain.
Konstitusi
: segala ketentuan dan peraturan tentang
ketatanegaraan suatu negara.
Mandat
: perintah atau arahan yang diberikan oleh
orang banyak (rakyat) kepada
seseorang (beberapa orang) untuk
dilaksanakan sesuai dengan kehendak
orang banyak itu.
Martabat
: tingkat harkat kemanusiaan; harga diri.
otonomi
: pemerintahan sendiri
Remote Control : menjalankan dengan pengemudian dari
jarak jauh.
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