
                             



Pancasila Idiologi 
dan Dasar Negara RI 

                           



Tujuan :                                                                       



                                                1.Menjelaskan pentingnya      Idiologi  

bagi suatu bangsa 

 2.Menguraikan proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara  

 3.Menjelaskan Pancasila sbg satu 

kesatuan yang  bulat dan utuh 

 4.Menemukan nilai Pancasila dlm buku 

Negara Kertagama  

 



                                                                                                                             
 5.Menujukan nilai - nilai Pancasila dlm 

kehidupan sosbud bangsa Indonesia 

 6.Menguraian nilai – nilai yg terkandung 
dlm Pancasila  

 7.Menjelaskan pentingnya sikap positif 
terhadap Pancasila dlm kehidupan 
berbangsa  

 8.Menampilkan sikap positif terhadap 
pancasila dlm kehidupan politik 
,ekonomi dan sosial 



Pentingnya Idiologi bagi kehidupan 

suatu bangsa 

 Memberikan arah perjalanan kehidupan 
suatu bangsa dlm mencapai tujuan bgs 
tsb 

 Untuk menyelesaikan berbagai persoalan 
yang dihadapai bangsa dlm kehidupan 
bersama dengan bangsa – bangsa lain 

 Untuk mewujudkan kehidupan yang 
harmonis dlm masyarakat majemuk  

  ( heterogen ) 



Pancasila Sebagai Dasar Negara 

 Pancasila sebagai Sumber segala sumber 

Hukum Nasional artinya semua peraturan 

perundang undangan harus bersumber dan 

tidak bertentangan dengan nilai – nilai 

Pancasila   



Pancasila sebagai Idiologi Negara 

 Idiologi negara dpt dipahami sebagai 
gagasan ,ide ,nilai nilai yang diakui 
kebenarannya dan mendorong suatu 
bangsa untuk mewujudkan dalam 
kehidupan nyata baik dalam bidang 
politik,sosial,maupun dalam bidang  
ekonomi. 

 Pancasila sebagai idologi negara nilai – 
nilai Pancasila diakui kebenarannya dan 
mendorong bangsa Indonesia 
mewujudkannya dalam kehidupan 
berbangsa ,bermasyarakat dan bernegara 
baik dalam bidang poleksosbud 



Pancasila sebagai Idiologi 

maupun sebagai dasar negara  
 Ditetapkan oleh PPKI pada sidang tgl 18 Agustus 

1945 bersamaan penetapan UUD 1945 karena 

Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 

dalam alinea ke empat. 

 Sedang pembahasan / perumusan  Pancasila 

maupun UUD 1945 dilakukan oleh BPUPKI baik 

dalam sidang pertama maupun kedua.  



                                                   
 Sidang BPUPKI pertama tgl 29 Mei 

sampai dengan tgl 1 juni 1945 yang 
dibahas adalah rancangan calon 
dasar negara. 

 Para pembicara / pengusul antara 
lain Mr Mohamad yamin 
menyampaikan rumusan dasar 
negara baik secara lisan maupun 
tertulis,Mr Supomo menyampaikan 
dlm pidatonya juga menyampaikan 
calon dasar negara terkenal dengan 
faham integralistik sedang  

    Ir Soekarno menyampaikan 
rancangan dasar negara yang 
kemudian diberi nama Pancasila 
pada tgl 1 juni 1945. 



Rumusan –rumusan rancangan 

dasar negara 

 Moh.Yamin  

 Secara lisan : 

    1.Peri kebangsaan 

    2.Peri Kemanusiaan 

    3.Peri Ketuhanan 

    4.Peri Kerakyatan 

    5.Kesejahteraan rakyat 



Secara tertulis 
 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 

 2.Kebangsaan ,persatuan 
Indonesia 

 3.Rasa kemanusiaan yang adil 
dan beradab 

 4.Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijksanaan dlm 
permusyawaratan / perwakilan 

 5.Keadiln sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 



Ir. Soekarno 

 1.Kebangsaan Indonesia 

 2.Internasionalisme atau perikemanusiaan 

 3.Mufakat atau Demokrasi 

 4.Kesejahteraan sosial 

 5.Ketuhanan Yang Maha Esa 

   Atas saran dari seorang ahli bahasa kelima 
asas itu diberi nama pancasila. 



Mr Supomo 
 Negara hendaknya tdk menyatu dengan bagian yg 

terbesar dari rakyat,juga tdk dengan kelompok 
ekonomi terkuat,melaikan harus mengatasi semua 
gologan dan kelompok dan semua individu.Untuk 
menyatu dengan  seluruh lapisan masyarakat dari 
rakyat secara menyeluruh atau secara integral .Ini 
disebut paham integralistik.Negara Indonesia hrs 
menjadi sebuah negara nasional ,negara kesatuan 
yg mencakup semua agama dengan watak  dan 
ciri khasnya. Kalau kita mendirikan sebuah negara 
Islam di Indonesia ,maka itu berarti bhw kita tidak 
mendirikan negara yang menyatu dengan seluruh 
lapisan rakyat,melainkan sebuah negara yg 
menyatu dengan bagian yg terbesar dari rakyat 
Indonesia ,ialah umat Islam di Indonesia. 



                                                            
 Untuk membahas rancangan dasar negara 

yg ada dibentuklah panitia perumus yang 
dikenal dengan  Panitia sembilan .Pada tgl 
22 Juni 1945 Panitia sembilan berhasil 
menghasilkan Piagam Jakarta  

    ( Jakarta charter ) yang mana piagam 
Jakarta ini yang menjadi embrio 
Pembukaan UUD atau Preambul  UUD 
1945 setelah mengalami perubahan yaitu 
penghilangan tujuh kata dlm rumusan sila 
pertamanya  yaitu Ketuhanan ,dengan 
kewajiban menjalankan syariat islam bagi 
pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 



Sidang BPUPKI yang kedua  

tgl 10 – 17  Juli  1945 

 Membahas RUUD ( Rancangan Undang-

Undang dasar )  yang dalam sidang PPKI tgl 

18 Agustus 1945 setelah mengalami 

berbagai perubahan RUUD ditetapkan 

menjadi UUD yang kemudian dikenal 

dengan UUD 1945. 



Hasil Sidang PPKI tgl 18 Agustus 

1945 : 

 1.Menetapkan UUD . 

 2.Memilih Ir Soekarno dan Drs Moh. 

      Hatta  sebagai Presiden dan 

      wapres RI. 

   3.Untuk sementara waktu pekerjaan 

Presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah 

Komite Nasional Indonesia Pusat. 



Pancasila sebagai satu kesatuan 

yang utuh 

 Bahwa sila – sila dalam Pancasila tidak 

dapat dipisahkan atau diartikan sila demi 

sila akan tetapi harus secara keseluruhan 

atau utuh 

 Sila yang pertama mendasari dan menjiwai 

sila lainya   

 Sila kedua didasari sila pertama dan 

menjiwai  berikutnya dan seterusnya 



Pancasila dalam buku Negara 

Kertagama karangan Mpu Prapanca 

 Kata Pancasila dari Kata Panca dan sila  

 Panca artinya lima sila artinya asas atau dasar 

 Batu bersendi lima ,lima dasar kesusilaan 

 Pancasila artinya lima asas atau dasar 

 Pancasila sebagai Dasar Negara RI maksudnya  
Negara Indonesia berdasar atas lima asas atau 
sila 

 Pancasila bagi bgs Indonesia sebagai  Dasar 
negara RI 



Nilai nilai dalam Pancasila sbg 

Idiologi Negara maupun sbg Dasar 

Negara 

 Nilai  artinya sifat-sifat atau hal yang 
penting atau berguna bagi kemanusiaan  

   ( KBBI ). 

 Sesuatu dapat dikatakan sbg nilai jika : 

    - Berguna (nilai kegunaan ). 

    - Benar ( nilai kebenaran ). 

    - Indah ( nilai keindahan /estetika ). 

    - Baik  ( nilai  moral ) 



Nilai –nilai luhur dalam Pancasila : 

 Nilai ketuhanan. 

 Nilai Kemanusiaan. 

 Nilai Persatuan. 

 Nilai kerakyatan  musyawarah mufakat 

,demokrasi 

 Nilai Keadilan sosial 

 Kelima nilai tsb merupakan nilai yang bersifat 

Universal artinya hampir semua bangsa yang 

beradab memiliki keyakianan , kebenaran dan 

akan dapat menerima  nilai –nilai Pancasila tsb. 



Idiologi agar dapat eksis   harus 

memiliki dimensi  

 Dimensi Realita    

    Mengandung nilai-nilai riil dlm masyarakat 

 Dimensi Idialisme 

   Mengandung cita-cita yang hendak 

dicapai 

 Dimensi Fleksibilitas 

   Idiolgi memungkinkan adanya pemikiran-

pemikiran  yang baru untuk pembaharuan 



Pentingnya sikap positif terhadap 

Pancasila dlm kehidupan berbangsa  

 Nilai Pancasila yang diakui kebenarannya oleh 
Bangsa Indonesia itu akan mempunyai makna jika 
nilai nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku 
setiap warga negara Indonesia dlm kehidupan 
sehari hari. 

 Dengan mengaktualisasikan nilai Pancasila dlm 
kehidupan sehari hari ,maka nilai pancasila akan 
menyatu dalam jiwa bgs Indonesia. 

 Maka Pancasila perlu diamalkan dlm kehidupan 
agar tetap lestari (selalu ada ) dan bermakna dlm 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 
bernegara. 



Sikap Positif terhadap Pancasila 

Dalam Kehidupan Politik 
   1. Bersikap kritis korektif yang bersifat  membangun 

   2. Menghargai adanya perbedaan pendapat. 

   3. Selalu musyawarah dalam setiap membuat  

       keputusan 

   4. Tidak memaksakan kehendak 

   5. Menerima dan melaksanakan keputusan 

       bersama. 

   6. Menjamin kebebasan berpendapat,berserikat 

       dan berkumpul 

   7. Menghormati hak pilih  

   8. Tidak golput dalam kegiatan pemilihan 

   9. Mentaati peraturan perundang-undangan yg berlaku 

 



Sikap positif terhadap Pancasila dlm 

kehidupan ekonomi 

 Berkoperasi 

 Menciptakan iklim usaha sehat 

 Memakai produksi dalam negri 

 Memanfaatkan peluang untuk exsport hasil 
produksi 

 Meningkatkan daya saing hasil produksi 

 Membayar pajak 

 Menciptakan lapangan kerja sendiri 

 Berwiraswasta  



Sikap positif terhadap pancasila dlm 

kehidupan Sosial  

 Membantu orang yang perlu dibantu 

 Menyantuni fakir miskin ,anak terlantar 

 Mengembangankan rasa setia kawan 

 Memberi fasilitas khusus kepada penyandang 
kelaianan fisik 

 Menjalin persaudaraan persahabatan  dengan 
suku bangsa lain dlm masyarakat bhineka tunggal 
ika 

 Menghormati suku budaya lain 



                                                                              

                                                                     



                                 

                                                                   



Tujuan  : 

 Menjelaskan sistim ketatanegaraan menurut UUD 
1945 

 Menjelaskan sistim ketatanegaraan menurut Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat 

 Menjelaskan sistim ketatanegaraan menurut  UUDS 

 Menunjukan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada 
periode 1945 – 1949 

 Menunjukan penyimpangan terhadap UUD 1945 
sesudah dekrit Presiden hingga munculnya gerakan 
reformasi 

 Menujukan akibat yang timbul dari penyimpangan 
terhadap konstitusi 

 



                                                Menunjukan adanya peluang untuk melakukan 
perubahan atau amandemen terhadap UUD 
1945 

 Menjelaskan proses perubahan UUD 1945  

 Menunjukan pasal pasal hasil amandemen 
UUD 1945 

 Menjelaskan pentingnya amandemen UUD 
1945 

 Menjelaskan pengaruh amandemen terhadap 
sistim pemerintahan demokrasi 

 Menjelaskan pengaruh amandemen UUD 1945 
terhadap HAM 

 



Pengertian / batasan Konstitusi 

 Dlm Penjelasan UUD’45 dinyatakan UUD 
suatu negara ialah hanya sebagian dari 
hukumnya dasar negara itu.UUD ialah 
hukum dasar yang tertulis,sedang 
disampingnya UUD itu berlaku juga hukum 
dasar yang tidak tertulis,ialah aturan –aturan 
dasar yg timbul dan terpelihara dlm praktek 
penyelenggaraan negara meskipun tdk 
ditulis. Jadi Konstitusi pengertiannya adalah 
Hukum dasar. 



Macam Konstitusi 

 1.Tertulis  disebut UUD 

 2.Tidak tertulis  dinamakan   Kovensi 

   adalah aturan aturan dasar yang timbul    

   dan terpelihara dlm praktek   

penyelenggaraan negara meskipun tidak 

ditulis  



Konstitusi yang pernah berlaku di 

Indonesia 
 1. UUD 1945  dari tgl 18 Agustus 1945 

        sampai  tgl 27 Desember 1949 

 2.  Konstitusi Republik Indonesia serikat 

        dari tgl 27 Desember 1949 sampai  

        tgl  17 Agustus 1950      

 3. UUDS 1950  dari tgl 17 Agustus 1950 

        sampai  5 Juli 1959 

 4. UUD 1945  dari tgl 5  Juli 1959 sampai  

        sekarang  

 

     



Sistim Ketatanegaraan menurut 

UUD 1945 

 1.Bentuk negara ,negara Indonesia  

      negara kesatuan yg berbentuk Republik 

    2.Bentuk pemerintahan Republik ,kepala 

       negara dipilih dlm pemilu dgn masa  

      jabatan 5 tahun 

    3.Pemisahan kekuasaan Indonesia 

       menganut ajaran triaspolitika : 

       Legeslatif,eksekutif dan yudikatif 

    4.Sistim Pemerintahan ,yaitu sistim pertanggung 

       an jawab mentri negara kita menganut sistim presi- 

       densiil 



Sistim Ketatanegaraan menurut 

Konstitusi RIS 

 1.Bentuk Negara  

      Bentuk negara serikat ( Federal ) 

   2.Bentuk pemerintahan Rebublik 

   3.Sistim Pemerintahan Parlementer 

   4.Lembaga Perwakilan  sistim bikameral  

      (sistim dua kamar ) yaitu  senat (wakil      

       negara bagian ,tiap negara bagian 2 orang ) 

       dan DPR 



Sisitim Ketatanegaraan menurut 

UUDS 

 1. Bentuk Negara Kesatuan 

       Republik Indonesia yg merdeka dan  

       daulat ialah suatu negara hukum yang  

       demokratis dan berbentuk kesatuan 

   2. Bentuk Pemerintahan Republik 

   3. Pemegang Kedaulatan rakyat adalah  

       Presiden bersama-sama dengan DPR 

   4. Sistim Pemerintahan parlementer 



Penyimpangan terhadap  

UUD 1945 

 Pembubaran DPR oleh Presiden ,karena DPR 
menolak RAPBN yg diajukan oleh Presiden  

 Pimpinan lembaga tertinggi sebagai mentri 

 Pengangkatan Presiden seumur hidup 

 Pengeluaran Penetapan Presiden sbg produk 
hukum setingkat dgn UU tanpa persetujuan DPR  

 Pengangkatan anggota MPRS,DPA dan MA oleh 
Presiden 

 Hak Buget DPR tdk berjalan karena Presiden tidak 
mengajukan RAPBN 



Akibat Penyimpangan terhadap 

UUD setelah Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 
 Terjadinya instabilitas politik dlm negri yang 

mengakibatkan kondisi keadaan yg tidak menentu 
,puncaknya terjadinya Peristiwa G 30 S / PKI 

 Keluarnya Supersemar tgl 11 Maret 1966yg 
mengakibatkan Penyerahan Kekuasaan 
Pemerintahan dari Prsiden Soekarno kepada 
Pengemban Supersemar Letjen Soeharto sbg 
awal kelahiran Orde Baru yg akan melaksanakan  
UUD1945 secara murni dan konsekwen.  



                                                                                                       Orde baru dlm perjalanan sejarah muncul 

adanya praktek KKN  yang berakibat  

merugikan rakyat yg akhirnya mendorong 

gerakan masyarakat yang menuntut adanya 

perubahan dlm kehidupan berbangsa  maka 

lahirlah  Reformasi yang menghendaki adanya 

perubahan dlm kehidupan dlm berbangsa dan 

bernegara antara lain tuntutan penghapusan 

Dwi fungsi Abri dan perubahan terhadap UUD 

1945. 

 Sejak reformasi UUD 1945 telah mengalami 

empat kali Amandemen ( Perubahan )  

 



Peluang terhadap perubahan 

UUD 1945 

 Tuntutan  kuat dari rakyat dlm Reformasi 

akan adanya perubahan ( amandemen ) 

terhadap UUD1945 

 

 Pasal 37 UUD’45 ayat 1 sampai 5 

 



Ketentuan Perubahan UUD dlm 

UUD1945  

 Bab  XVI Pasal  37  

 (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dpt 
diagendakan dlm sidang MPR apabila 
diajukan oleh sekurang –kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota MPR 

 (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD 
diajukan secara tertulis dan ditunjukan dgn 
jelas bagian yg diusulkan untuk diubah 
beserta alasannya 



                               

 (3) Untuk mengubahn pasal-pasal UUD 

,sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 

2/3 dari jumlah anggota MPR 

 (4) Putusan untuk mengubah pasal – 

pasal  UUD dilakukan dengan persetujuan 

sekurang-kurangnya lima puluh persen 

ditambah satu anggota dari seluruh 

anggota MPR 

 (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak  

dapat dilakukan perubahan   



Proses Perubahan UUD 1945 

 Adanya usulan akan perubahan UUD yang 
diajukan secara tertulis 

 Perubahan UUD diagendakan dalam Sidang 
MPR 

 Usul perubahan harus diajukan sekurang-
kurang 1/3 dari anggota MPR 

 Sidang untuk dapat  mengubah UUD harus 
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota 
MPR 

 Putusan tentang perubahan UUD diambil dalam 
sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  
2/3 anggota MPR  dan disetujui sekurang 
kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari 
seluruh anggota MPR 



Hasil Perubahan UUD 1945 

 Sejak adanya Reformasi UUD telh mengalami 
empat kali perubahan (amandemen ) 

 Bab,Pasal, dan ayat yang mengalami perubahan 
dlm UUD ditunjukan dengan tanda bintang ( * )  

 Tanda jumlah bintang ( * )  dalam Bab,Pasal 
maupun ayat  menunjukan bahwa Bab,Pasal ,ayat 
tersebut telah mengalami perubahan dalam 
perubahan yang ke berapa sesuai jmlah tanda 
bintang ( * ) yang ada 

 Untuk jelasnya mari kita lihat dlm UUD masing-
masing.  



Pentingnya Amandemen terhadap  

UUD 1945 
 Menujukan bhw UUD bukan merupakan sesuatu yang 

sakral yang tidak dpt dilakukan perubahan. 

 Perubahan UUD memberi peluang untuk disesuaikan 
dengan tuntutan dan perubahan zaman atau kehendak 
masyarakat. 

 Lebih memberi leluasa kepada daerah dlm pelaksanaan 
otonomi daerah ,dari yg bersifat sentralistik ke 
desentralisasi. 

 Meningkatkan peranan / kekuasaan DPR  yang lebih dan 
mengurangi / menbatasi kekuasaan presiden yang terlalu 
dominan 

 Meningkatkan partisipasi politik rakyat dlm mengambil 
keputusan misalnya   dalam memilih Presiden,Gubernur 
,Bupati atau walikota. 

 Lebih menjamin pelaksanaan Hak azazi manusia  



Pengaruh Amandemen UUD ‘45 

terhadap Pemerintahan Demokrasi 

 Pengawasan DPR terhadap Pemerintah semakin 
kuat shg meningkatkan peranan DPR 

 Perlu adanya persetujuan DPR dlm hal –hal 
tertentu terhadap yang akan diambil /ditetapkan  
oleh pemerintah 

 Cek and balance DPR terhadap pemerintah dpt 
berjalan dengan baik 

 Partisipasi rakyat dlm kehidupan politik meningkat 

 Hak asasi Manusia  dilindungi dlm UUD 



Pengaruh Amandemen UUD1945 

terhadap pelaksanaan Hak Asasi 

Manusia 

 Dengan Amandemen UUD1945 jaminan 

perlindungan atau penegakan hak asasi 

manusia semakin mantap,hal ini 

disebabkan dengan dimuatnya /diaturnya 

HAM dlm UUD1945 dalam Bab Khusus 

tentang Ham dan dijabarkan dalam 10 

pasal mulai dari pasal 28 A sampai 28 J 

dalam Bab X A 



                               



KETAATAN TERHADAP  

PERATURAN PERUNDANG 

UNDANGAN 

                                                                                



Tujuan  : 

 1.  Dpt mengidentifikasi tata urutan  peraturan 
 perundang-undangan nasional 

 2   Mendiskripsikan proses pembuatan 
 peraturan perundang-undangan 

 3.  Mentaati peraturan perundang-undangan 
 nasional 

 4.  Mengidentifikasi kasus kuropsi dan  upaya 
 pembrantasan kuropsi 

 5.  Mendiskripsikan pengertian anti kuropsi dan 
 ketentuan anti kuropsi 

 



TATA URUTAN PERATURAN 

PERUNDANG UNDANGAN RI 

 

 Menurut  Tap MPR No III / MPR / 2000 

tentang Tata  urutan peraturan perundangan 

undangan negara RI 



                            
  UNDANG UNDANG DASAR ( UUD ) 

 KETETAPAN MPR ( Tap MPR ) 

 UNDANG UNDANG ( UU ) 

 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG UNDANG ( Perpu ) 

 PERATURAN PEMERINTAH ( PP ) 

 KEPUTUSAN PRESIDEN ( Kepres ) 

 PERATURAN PELAKSANA LAINNYA. 

 

 



Menurut UU No 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan peraturan 

perundang undangan  

 Tata Urutan peraturan perundang undangan 
sebagai berikut : 

 1.UUD 

 2.UU / Perpu 

 3.PP 

 4.Peraturan Presiden 

 5.Peraturan daerah ( Perda ) terdiri : 

    Perda Propinsi 

    Perda Kabupaten / Kota 

    Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat. 



DENGAN ADANYA UU YANG 

BARU ,MAKA KETENTUAN 

YANG DIATUR DALAM 

KETETAPAN MPR TIDAK 

EFEKTIF LAGI ATAU TIDAK 

BERLAKU LAGI 



Pentingnya peraturan 

perundang undangan   

bagi warga negara  
                                                                           



                               1.Memberikan kepastian hukum 

 

 2.Melindungi dan mengayomi hak warga      

      negara 

 

 3.Memberikan rasa keadilan 

 

 4.Menciptakan ketertiban dan ketentraman 

      masyarakat 

 



PRINSIP HUKUM 

1.SUPERMASI 

 

2.KEDUDUKAN YG SAMA DIMUKA HUKUM 

 

3.TERJAMINNYA HAM OLEH UU MAUPUN 

   

    KEPUTUSAN PENGADILAN ( HAKIM ) 



Tahapan proses pembuatan uu 

 1.Penyusunan Rancangan undang undang 

      ( RUU ) 

 

 2.Pembahasan RUU 

 

 3.Pengesyahan 

 

 4.Pengundangan. 



Proses penyusunan RUU 

 RUU dapat diajukan oleh : 

 

 1.Presiden ( pasal 5 (2 ) UUD ’45 ) 

 2.DPR  ( pasal 21 UUD ’45 ) 

 3.DPD untuk uu dlm bidang tertentu 

      ( pasal 22 D (2 )  ) 



Pembahasan RUU  

 RUU dibahas bersama antara DPR dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama ( psl  20 (2) ) 

 Dalam pembahasan RUU dalam bidang 

tertentu  melibatkan DPD 

 Hasil dari pembahasan berupa persetujuan 

bersama antara Presiden,DPR dan atau 

DPD 

 

 



Dalam pembahasan RUU  

 

Jika disetujui RUU maka jadi UU , 

jika tidak maka RUU tidak dapat lagi 

diajukan  dlm persidangan masa itu 

( psl 20 (3 ) )  

 

 



Pengesyahaan RUU menjadi UU 

 RUU yg telah mendapat persetujuan 

bersama disyahkan oleh presiden untuk 

menjadi UU (psl 20  ( 4 ) ) 

 Dlm hal RUU yg telah mendapat 

persetujuan bersama tidak disyahkan oleh 

presiden , maka RUU tadi tetap syah jadi 

UU setelah  30 hari diperoleh persetujuan 

bersama RUU tsb ( psl 20 (5) ) 



Pengundangan dalam Lembaran 

Negara 

 UU yg telah disyahkan oleh presiden agar 

diketahui oleh warganegara ,maka uu tsb 

wajib diundangan dlm Lembaran negara 

 Pengundangan dilakukan oleh Menteri 

sekretaris Negara atau Menteri Kehakiman 

atau oleh menteri Hukum dan HAM 



MENTAATI PERATURAN 

PERUNDANG UNDANG NASIONAL 

 Peraturan yg baik memiliki 4 ketepatan 

 A. Peraturan yang tepat 

 B. Tepat pelaksanaan 

 C. Tepat target 

 D. Tepat lingkungan 



PERILAKU YANG TAAT 

PERATURAN 

 1.  Membiasakan hidup tertib,disiplin 

 2.  Membayar pajak ,mentaati UU dsb 

 3.  Menggunakan hak pilih dlm suatu    

 pemilihan 

 4.  Mentaati rambu rambu lalu lintas 

 5.  Tidak membuat keonaran ,kerusuhan 

 dsb 



                              

                                                                                



Pengertian  

 Men UU korupsi adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang atau beberapa orang 

yang dengan cara melawan hukum untuk 

melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau korporasi yang 

dapat merugikan negara atau perekonomian 

negara 



MACAM MACAM KORUPSI 

 1. Korupsi Transaktif 

 2. Korupsi Investif 

 3. Korupsi Ekstroktif 

 4. Korupsi Nepotistik 

 5. Korupsi Autogenetik 

 6. Korupsi Suportif  



1. Korupsi Transaktif 

adalah kesepakatan timbal 

balik antara yang memberi 

dengan yang diberi 

Misalnya : 

Pengusaha dengan pejabat 

 



3. Korupsi Ekstroktif 

 Pemberi dipaksa untuk memberi guna 

mencegah kerugian yang mengancam 

dirinya 

 Misalnya : 

   Pimpinan proyek yang menyetor uang    

kepada atasan agar tidak kehilangan 

kesempatan untuk yang akan datang  



4. Korupsi Nepotistik 

 Pemberian perlakuan khusus kepada teman 

atau yang mempunyai hubungan keluarga 

 Misalnya : 

   Memenangkan tender suatu proyek kepada 

teman atau keluarga 



5. Korupsi Autogenetik 

Dilakukan individu karena memiliki 

kesempatan mendapat keuntungan 

dari pengetahuan atau sesuatu yang 

hanya diketahui seorang diri 

Misalnya : 

Perjalanan fiktif,Mark Up dsb 



6. Korupsi Suportif 

Korupsi yang mengacu pada 

penciptaan suasana yang kondusif 

untuk melindungi atau 

mempertahankan kelangsungan 

tindak korupsi 

Misalnya : Pejabat membiarkan 

bawahan korupsi agar tidak 

mengganggu korupsi yang dilakukan 



UPAYA PEMBRANTASAN 

KORUPSI 

                               



Latar belakang  

 

Korupsi yang telah membudaya 

dan berstruktur sudah sangat 

parah kondisinya di Indonesia 

telah merusak perekonomian, 

tatanan kehidupan sudah saatnya 

diberantas bersama oleh seluruh 

komponen kehidupan bangsa. 



UPAYA PEMBRANTASAN KORUPSI 

DILAKUKAN ANTARA LAIN  

 1.  Peningkatan pengawasan yang ketat  oleh 
 masyarakat, misalnya : Lewat Kotak pos 
 Pengaduan. 

 2.  Instrumen pembrantasan dan  pencegahan  
 berupa perturan perundang  undangan 

 3.  Lembaga –lembaga pengawasan mis : 

         DPR,DPRD,BPKP,dan BPK 

 4.  Lembaga pengawasan Independen mis: 
 KPK,LSM  

 5.  Lembaga Penegak Hukum meliputi    
 Polisi,Jaksa,Hakim 



ANTI KORUPSI DAN 

INSTRUMEN ANTI KORUPSI 

DI INDONESIA 

Batasan : 

Anti korupsi artinya tdk setuju, tdk 

suka atau tdk senang dengan 

korupsi 



Alasan : 

1. Menurut agama   

       Korupsi sama dengan perbuatan fasad yaitu 

perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan 

pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar 

 2. Tinjauan sosial  

       Korupsi perbuatan yang menyimpang dari 

tatanankehidupan bermasyarakat 

 3.  Tinjauan Hukum 

      Korupsi mrpkn tindakan melawan          hukum 

 4.  Tinjauan ekonomi  

       Korupsi mrpkn tindakan yeng merugian keuangan 

negara maupun masyarakat  

 



INSTRUMEN HUKUM & 

KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI 

 

 Instrumen hukum 

   Adanya seperangkat hukum peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan 

hukum dalam rangka pembrantasan 

tindak pidana korupsi. 

 



                                 1. KUHP 

 2. UNDANG-UNDANG LAIN SELAIN KUHP 

     UU No 28 Th 1999 ttg Penyelenggaraan 

 Negara yang bersihdan bebas KKN 

     UU No 31 Th 1999 ttg Pembrantasan  tindak 

 pidana Korupsi 

     UU No 20 Th 2001 ttg Perubahan UUNo  31  Th    

 1999 ttg Pembrantasan tindak pidana Korupsi 

     UU No 30 Th 2002 ttg Komisi pembrantasan 

 tindak pidana Korupsi ( KPK ) 

 

 



                               
 Peraturan Pemerintah (PP) RI No 65 Th 1999 ttg 

Tata cara pemeriksaan Kekayaan penyelenggara 
Negara 

 PP No 66  Th 1999 ttg Persyaratan tata cara 
pengangkatan serta pemberhentian Anggota 
komisi Pemeriksa 

 PP No 67 Th 1999 ttg Tata Cara Pementauan dan 
Evaluasi pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Komisi Pemeriksa 

 PP No 68 Th 1999 ttg Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Negara 

 



KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI 
 1.BPK ( BADAN  PEMERIKSA KEUANGAN ) 

 2.MAHKAMAH AGUNG 

 3.KEJAKSAAN AGUNG 

 4.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

 5.KPK ( KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI ) 

 6.KPKPN ( KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PEJABAT 
NEGARA 

 7.TIMTASTIPIKOR 

 8.OMBUDSMEN NASIONAL / DAERAH 

 9.LSM ( LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ) 

 10.ORGANISASI MASYARAKAT ( ORMAS ) 

 11.TOKOH MASYARAKAT / AGAMA 

 12.CENDEKIAWAN ( PAKAR ,PARA AHLI ) 

 13.GERAKAN ANTI   KORUPSI MASYARAKAT  

 


