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Kekuasaan apabila tertumpu pada 
satu badan/orang akan rentan 
terjadi penyelewenangan.

Pengantar Diskusi



Power tends to corrupt, and absolute power 
corrupts absolutely. Great men are almost 

always bad men..."

Kekuasaan vs Korupsi

LORD ACTON (1837-1902)
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Trias Politica
Tri = tiga
As = poros/pusat
Politica = kekuasaan

Defenisi Konsep



FUNGSI TRIAS 
POLITICA

✓ Mengurangi kekuasaan yang absolut
✓ Check and balances (pengawasan dan 

kesetimbangan)



Konsep Dasar Trias Politica
Konsep dasarnya adalah, kekuasaan 
di suatu negara tidak boleh 
dilimpahkan pada satu struktur 
kekuasaan politik melainkan harus 
terpisah di lembaga-lembaga negara 
yang berbeda.



2
Praktek Trias Politica saat ini

1

3

Legislatif adalah lembaga untuk 
membuat undang-undang

Eksekutif adalah lembaga yang 
melaksanakan undang-undang

Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi 
jalannya pemerintahan dan negara secara 
keseluruhan, menginterpretasikan undang-
undang jika ada sengketa, serta 
menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun 
perseorangan manapun yang melanggar 
undang-undang
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Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan Federatif 
(untuk memimpin 

perserikatan)

Menurut John Locke (1632-1704),



Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan Yudikatif

Menurut Montesquie (1689-1755)



Jalannya 
pemerintahan negara 

tidak timpang

Terhindar dari korupsi 
pemerintahan oleh satu le

Memunculkan mekanisme 
check and balances 
(saling koreksi, saling 
mengimbangi). 

3 
Tujuan 

TP
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Sebelum amandemen
UUD ‘45, UU dibentuk 
oleh Presiden

Setelah perubahan UUD, UU 
dibentuk oleh DPR.

Tantangan Trias Politica

Trias politica yang 
dipakai Indonesia saat 
sekarang ini adalah 
pemisahan kekuasaan

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di 
tiap negara tidak selamanya serupa, mulus 
atau tanpa halangan.
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KEKUASAAN LEGISLATIF

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya 
membuat undang-undang. 
Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of 
Representative (Amerika Serikat), ataupun House 
of Common (Inggris). 

Orang yang duduk di Lembaga ini dipilih melalui 
mekanisme pemilihan umum yang diadakan 
secara periodik 
DPR berasal dari partai-partai politik dan DPD 
berasal dari utusan daerah.



Constituency Work adalah fungsi badan 
legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya.
Supervision and Criticism Government, berarti 
fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya 
pelaksanaan undang-undang oleh 
presiden/perdana menteri, dan segera 
mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian.

4 Fungsi Utama Legislatif

1.

2.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan 
pendidikan politik yang baik kepada masyarakat

3.

Representation, merupakan fungsi dari anggota 
legislatif untuk mewakili pemilih. 

4.



Kekuasaan Eksekutif

Eksekutif adalah kekuasaaan 
untuk melaksanakan undang-
undang yang dibuat oleh 
Legislatif. 

- NAMA AHLI -
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Fungsi Eksekutif

2

3

Head of Government, artinya adalah kepala 
pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri 
yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari

Party Chief berarti seorang kepala eksekutif 
sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai 
yang menang pemilu.

Commander in Chief adalah fungsi mengepalai 
angkatan bersenjata. Presiden atau perdana 
menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan 
bersenjata.

4
Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif 
untuk mengepalai duta-duta besar yang 
tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia.

5
Dispensen Appointment merupakan fungsi 
eksekutif untuk menandatangani perjanjian 
dengan negara lain atau lembaga internasional.

6
Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk 
mempromosikan diterbitkannya suatu undang-
undang



Kekuasaan Yudikatif berwenang 
menafsirkan isi undang-undang maupun 
memberi sanksi atas setiap pelanggaran 
atasnya. 

Kekuasaan Yudikatif
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1 Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di 
Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), 
Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional).

Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika 
individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang 
atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

3 Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, 
biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. 

Fungsi Kekuasaan Yudikatif

4 International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu 
negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



PEMBAGIAN 
KEKUASAAN DI 
NEGARA ISLAM 
(MADINAH)
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Ulil Amri (pelaksana undang-
undang syariah)

Qadhi Syuraiah (pelaksana 
peradilan)

Majelis Syura (parlemen)

Ahlul Halli Wal Aqdi (dewan 
pertimbangan)

Pembagian kekuasaan di Madinah
(Negara Islam)

01.

02.

03.

04.


