
 Peristilahan
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 Inti permasalahan HTN

 Peranan Hukum dalam HTN

 Ruang Lingkup HTN

 Perbedaan HTN dengan HAN

 Lembaga Negara Indonesia



Peristilahan
 Staatsrecht (staatslehre)– Belanda

 Costitusional Law – Inggris

 Droit Constitusionnel – Prancis

 Verfassungsrecht (Verfassungslehre) 
- Jerman

kembali



Pengertian HTN
 Oppenheim

Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan 

diam/tidak bergerak (de staat in rush) karena yang 

menjadi inti permasalahannya (mengungkap ihwal) 

status dan rule.

 Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara Pertama-tama menentukan 

apa/mana saja masyarakat hukum atasan dan 

bawahan dengan jenjang tingkatannya, 

kemudian merumuskan lingkup peranan 

terhadap wilayah serta warganya selanjutnya 

menentukan kekuasaan macam apa yang 

diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiap 

masyarakat hukum.

kembali



Inti Permasalahan HTN

HTN

Startus/Keduduka

Subyek/Pribadi
Role/Peranan

Siapa Penguasa

dan

apa Lembaga Negara

Warganegara

dan

bukan Warga Negara

Peranan Hukum Peranan Wantah

• Status/Kedudukan
1. Siapa Penguasa dan apa Lembaga Negara

2. Siapa Warga Negara, siapa bukan

• Role/Peranan
1. Peranan hukum artinya, yang mengatur tentang 

kewajiban  (yang harus dilaksanakan), atau Hak 
(yang boleh dilaksanakan).

2. Peranan Wantah artinya suatu peranan yang 
diluar tetapi tidak bertentangan dengan hukum.

kembali



Peranan Hukum dalam HTNPERANAN HUKUM

Montesquieu Van Vollenhoven

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Regeling

Bestuur

Politie

Rechspraak

Bila dihubungkan peranan hukum menurut 
Montesquieu dengan Van Volllenhoven maka 
regeling=legislatif; bestuur,politie=eksekutif; 
rechtspraak=judikatif.

kembali



Ruang Lingkup HTN
Logemann

 Persoonsleer (ajaran tentang peribadi atau 
status)

Mempelajari tentang masalah-masalah manusia 
sebagai subyek hukum yang mempunyai 
kewajiban, manusia sebagai subyek hukum yang 
mepunyai hak, personifikasi, perwakilan, 
timbul dan hilangnya kepribadian, hukum atau 
hak organisasi, pembatasan wewenang.

 Gebledleer (ajaran tentang lingkup laku)

Mempelajari tentang permasalahan mengenai 
batasan-batasan cara-cara, waktu dan lingkup 
wilayah pribadi atau kelompok pribadi (sebagai 
subyek hukum) dalam bersikap tindak atau 
berprilaku menurut kaedah-kadah yang 
berlaku.

kembali



HTN - HAN
Hukum Tata Negara 

mengatur negara 

dalam keadaan 

diam/tidak bergerak 

(de staat in rush) 

karena yang menjadi 

inti permasalahannya 

(mengungkap ihwal) 

adalah: 

1. status 

2. role

Hukum Administrasi 
Negara adalah hukum 
negara dalam keadaan 
bergerak 

(de staat in beweging) 

karena yang menjadi 
inti permasalahannya 
adalah 

role-playing (sikap 
tindak negara)

kembali



HTN - HAN
Hukum Tata Negara 

Pertama-tama menentukan apa/mana saja masyarakat hukum 

atasan dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian 

merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya 

selanjutnya menentukan kekuasaan macam apa yang diserahkan 

kepada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum

(hukum tentang pendistribusian kekuasaan (fungsi-fungsi 
negara kepada lembaga-lembaga negara)

Administrasi Negara 

adalah kumpulan ketentuan yang wajib ditaati oleh lembaga 

kekuasaan/pejabat atasan maupun bawahan, setiap kali 

melasanakan karya/peranan berdasarkan Hukum Tata Negara

(hukum  yang mengatur cara bekerjanya lembaga-lembaga 

tersebut dalam menggunakan fungsi-fungsi yang diberikat 

dalam HTN)

kembali



LEMBAGA NEGARA 

(STRUKTUR LEMBAGA NEGARA)

UUD 1945

MPR DPR DPD PRESIDEN BPK MA MK KY

kembali



MPR
 Menetapkan dan mengubah UUD pasal 3 

(1)

 Melantik presiden&/wakil presiden pasal 

3(2)

 Memberhentikan presiden&/wakil 

presiden menurut UUD pasal 3(3) jo 

pasal 7A&7B

 Memilih wapres atas calon yang 

diusulkan presiden apabila tjd 

kekosongan jabatan wapres pasal 8(2)



DPD
 Pemegang kekuasaan legislasi pasal 

 20(1)

 Memiliki 3 fungsi: legislasi, anggaran, 

dan pengawasan pasal 20A(1)

 Mempunyai hak: interpelasi, angket, dan 

menyatakan pendapat pasal 20A(2)

 Setiap anggota dewan memiliki hak: 

mengajukan pernyataan, menyampaikan 

usul, dan hak imunitas pasal 20A(3)

 Mengusul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden Pasal 7A 



DPR
 Berwenang mengajukan RUU kepada DPR yang 

berkaitan dengan: otoda, hub pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah pasal 22D(1)

 Ikut membahas RUU tentang hal-hal di atas pasal 

22D(2)

 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU 

tentang: APBN, pajak, pendidikan, dan agama pasal 

22D(2)

 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang 

semua hal di atas, dan menyampaikan hasil 

pengawasan tersebut kepada DPR sbg bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti pasal 22D(3)



PRESIDEN
 Memegang kekuasaan pemerintahan. 

 Mengajukan RUU kepada DPR  - Pasal 5

 Menetapkan PP – Pasal 5

 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU 

(sebagai kepala negara) – Pasal 10

 Menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  

dengan  negara  lain (sebagai kepala negara) – Pasal 11

 Menyatakan keadaan bahaya (sebagai kepala negara) – Pasal 

12

 Mengangkat duta dan konsul (sebagai kepala negara) – Pasal 

13

 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. – Pasal 14

 Memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 

(sebagai kepala negara) – Pasal 15

 Membentuk dewan penasehat presiden – Pasal 16

 Mengangkat dan memberhentikan para Menteri – Pasal 17



BPK
 Memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara - pasal 23E(1)

 Hasil pemeriksaan diserahkan kepada 

DPR, DPD, dan DPRD – Pasal 23E (2)



MA
 Pemegang/pelaksana kekuasaan 

kehakiman bersamadengan MK - pasal 

24(2)

 Mengelola (puncak) lembaga-lembaga 

peradilan: umum, agama, militer, dan 

TUN - pasal 24(2)

 Pengadilan pada tingkat kasasi dan 

Judicial review atas peraturan per-UU-an 

di bawah UU terhadap UU - pasal 

 24A(1)



MK
 Judicial review atas UU terhadap UUD pasal 

24C(1)

 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD pasal 

24C(1)

 Memutus pembubaran parpol pasal 24C(1)

 Memutus perselisihan ttg hasil pemilu pasal 

24C(1)

 Memberikan putusan atas pendapat DPR atas 

dugaan pelanggaran oleh presiden&/wakil 

presiden pasal  24C(2)



KY
 Komisi Yudisial berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim – Pasal 24 B


