
BAB II

DOMESTIK POLITIK JERMAN

Nama resmi Jerman ialah republik federal Jerman (bundesrepublik deutschland).

Memiliki ibukota negara yang terletak di Berlin. Jerman dikepalai oleh seorang presiden, dan

kepala pemerintahan Jerman dipimpin oleh seorang konselir. Bentuk pemerintahan negara ini

ialah republik parlementer federal.

Pemerintahan suatu negara tidak akan terlepas dari yang namanya politik, begitu juga

jerman. Sistem politik yang berjalan di Jerman ialah politik dengan azas tria politica. Azas

tersebut sudah dijalankan diseluruh negara bagian yang terbagi ke dalam 16 negara bagian.

Semua negara bagian Jerman memiliki undang-undang dasar masing-masing, namun semuanya

harus sesuai dengan hukum yang bergerak di negara republik, yakni demokratis dan sosial.

Semua itu berasal dari norma Grundgesetz.(amalia, 2014)

A. Sejarah berdirinya Jerman.

Jerman berbentuk Persatuan Jerman. Pada 1871, Jerman berdiri, berbentuk

Kekaisaran Jerman. Setelah Perang Dunia II, Kekaisaran Jerman terbagi menjadi dua

negara, yaitu Jerman Barat (Republik Federasi Jerman) dan Jerman Timur (Republik

Demokrasi Jerman). Kedua negara itu memiliki ideologi yang berbeda. Sejak penyatuan

kembali (reunifikasi) Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1990, Jerman memiliki nama

resmi yang dikenal dengan istilah Republik Federasi Jerman. Saat sekarang, Jerman

terdiri dari 39 Federasi yang berdaulat. Berlin merupakan ibu kota negara tersebut.

(Portal sejarah, 2014)



Era sejarah dimulai sejak abad ke-5, biasa dinamakan Abad Pertengahan oleh

sejarawan Eropa. Pada masa ini, panggung sejarah didominasi oleh suatu federasilonggar

berbagai kaum feodal yang dikenal sebagai Kekaisaran Suci Romawi, yang membentang

selama hampir 10 abad, dari abad ke-9 sampai tahun 1806. Pada masa kejayaannya,

teritori kekaisaran ini mencakup wilayah modern Jerman, Austria, Slovenia, Ceko,

Polandia Barat, Perancis timur, Swiss, dan Italiautara modern. Setelah pertengahan abad

ke-16, ketika kehilangan banyak teritori bangsa non-Jerman, kekaisaran ini disebut

sebagai "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman".

Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara

militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun 1815–1866,Kekaisaran

Jerman tahun 1871–1918, dan Republik Weimar tahun 1919–1933. Setelah pemerintahan

Jerman Nazi Adolf Hitler tahun 1933–1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam

Perang Dunia II, muncullah Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik

Demokratik Jerman (Jerman Timur) sebagai simbol Perang Dingin, hingga Jerman

bersatu kembali pada tahun 1990. (KataIlmu)

B. Struktur pemerintahan negara Jerman.

Negara Jerman adalah sebuah negera federasi di Eropa barat. Awalnya

pemerintahan negara ini berbentuk kekaisaran. Seusai perang Perancis-Prusia (1870-

1871) sistem pemerintahan negara ini berubah menjadi sistem parlementer dengan

kanselir pemegang pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto Von Bismarck.

Pemerintahan yang sehari-harinya dipegang oleh Kanselir memegang peranan seperti

perdana menteri. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai



pemenang pemilihan umum federal. Struktur pemrintahan akan dijelaskan pada gambar

berikut ini :

Gambar 2. 1 Struktur Pemerintahan Jerman

Pada tahun 1989, Grundgesetz telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar

yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat

terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya.

Dengan Grundgesetz telah diciptakan sebuah negara, yang sejauh ini belum pernah

dilanda krisis konstitusional yang serius. Grundgesetz terbukti merupakan landasan yang

kokoh bagi kehidupan suatu masyarakat negara demokratis yang stabil. Kehendak

penyatuan kembali yang terkandung di dalamnya terlaksana pada tahun 1990.

Berdasarkan Perjanjian Unifikasi yang mengatur bergabungnya Republik Demokratik



Jerman dengan Republik Federal Jerman, mukadimah dan pasal penutup Grundgesetz

mengalami penyusunan baru, dan kini menyatakan bahwa dengan bergabungnya

Republik Demokratik Jerman maka rakyat Jerman sudah kembali memperoleh

kesataunnya. Sejak tanggal 3 oktober 1990 Grundgesetz berlaku untuk seluruh

Jerman.(Utami)

Pada bagian pertama Grundgesetz tercantum uraian hak-hak asasi disertai

kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Jaminan ini

dilengkapi dengan hak umum atas kemerdekaan mengembangkan kepribadian bagi setiap

individu. Hak tersebut menjamin perlindungan menyeluruh bagi warga terhadap

kesewenang-wenangan pihak negara. Penghormatan terhadap martabat manusia dan

kemerdekaan mengembangkan kepribadian berlaku baik bagi warga Jerman maupun

warga asing. Di antara hak-hak kemerdekaan klasik yang tercantum dalam Grundgesetz

tergolong antara lain: kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat (termasuk

kebebasan pers) dan perlindungan hak milik. Selain itu, kemerdekaan seni dan ilmu

pengetahuan, hak berkoalisi, perlindungan atas kerahasiaan isi surat, kiriman pos dan

telekomunikasi, perlindungan terhadap pemaksaan kerja dan kerja-paksa, kedaulatan

penuh atas tempat tingal, dan hak menolak wajib militer berdasarkan alasan hati

nurani.Hak-hak asasi juga mengenai perlindungan dan jaminan terhadap kelembagaan

sosial seperti perkawinan, keluarga, gereja dan sekolah. Beberapa hak asasi secara tegas

dirumuskan sebagai hak untuk memperoleh pelayanan dan manfaat, seperti misalnya hak

seorang ibu untuk memperoleh perlindungan dan perawatan kesejahteraan oleh

masyarakat.



Pada bagian prinsip negara hukum yang tertuang dalam Grundgesetz adalah

pembagian kekuasaan. Fungsi-fungsi kekuasaan negara dipercayakan kepada badan

legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif yang masing-masing bediri sendiri. Arti

penting pembagian kewenangan dini terletak pada pembentukan kekuasaan negara

melalui pengawasan dan pembatasan timbal balik yang membuahkan perlindungan bagi

kebebasan seitap warga. Elemen penting yang kedua dalam prinsip negara hukum adalah

berlakunya hukum secara mutlak pada semua perbuatan negara. Prinsip pemerintahan

atas dasar hukum ini berarti, bahwa badan eksekutif alias pemerintah tidak boleh

melanggar hukum yang berlaku, terutama konstitusi dan undang-undang (keutamaan

undang-undang); selanjutnya untuk segala bentuk interfensi ke dalam ruang hukum dan

ruang kemerdekaan individu dibutuhkan suatu dasar hukum formal (persyaratan adanya

undang-undang). Semua tindakan alat negara dapat diperiksa kesesuaian hukumnya oleh

hakim yang independen, bila ada pengaduan hak yang tersangkut.

Sistem pemerintahan Jerman secara umum, seperti sistem federasi di Jerman yang

mempunyai tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem

negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933-1945). Jerman termasuk contoh negara

federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun

masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui

sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di

dalam. Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi

tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti



perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan

kebudayaan daerah.

Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara

federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian

kewenangan dan keseimbangan kekuasaan. Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara

bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di

Bundesrat.Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan

keterlibatan politik warga dalam lingkungannya. Demokrasi akan lebih hidup, bila

warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan

umum dan pemungutan suara.Sistem federasi masih mempunyai beberapa kelebihan,

misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan

sehat antar negara bagian. Salah satu negara bagian dapat saja menerapkan sesuatu yang

baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian merintis pembaruan di

seluruh wilayah federal. Dalam tatanan Negara federal ada kewenangan dan hak yang di

sebutkan sebagai berikut: (Ditpsmk, 2003)

a. Kewenangan Negara bagian

kewenangan legislatif federasi, dengan memperhatikan apakah diperlukan

peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, ataukah diinginkan

peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri. Hal

ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapan

hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing dan kewenangan

membuat undang-undang pokok. Federasi mempunyai kewenangan legislatif

penuh antara lain atas bidang-bidang hubungan luar negeri, pertahanan,



moneter dan alat pembayaran, hubungan udara dan sebagian peraturan

perpajakan.Ada tiga macam tugas yang diemban pemerintahan negara bagian:

pertama tugas yang semata-mata menjadi urusan sendiri (misalnya sekolah,

kepolisian dan perencanaan regional). Kemudian tugas melaksanakan hukum

federal sebagai urusan dan tanggung jawab sendiri (misalnya undang-undang

perencanaan bangunan, perizinan usaha, pelestarian lingkungan), dan terakhir

tugas melaksanakan peraturan hukum federal atas mandat federasi (misalnya

pembangunan jalan negara, bantuan pendidikan). Dengan demikian tata

Negara yang digariskan oleh konstitusi Republik Federal Jerman dalam

kenyataannya telah berkembang menjadi tatanan yang bersifat sentral dalam

bidang legislatif.

b. Hak Swapraja komunal

Pemerintahan kota dan desa yang otonom adalah pencerminan kemerdekaan

warga yang menjadi tradisi di Jerman. Tradisi ini kemudian di teruskan oleh

Grundgesetz dan menjamin pemerintahan komunal yang otonom pada tingkat

kota komune (gemeinde) dan kabupaten (kreis). Dengan demikian mereka

berhak untuk mengatur segala urusan masyarakat setempat secara mandiri

dalam kerangka hukum nasional.

Hak swaraja terutama mencakup bidang angkutan umum di wilayah komunal,

pembangunan jalan setempat, pengadaan listrik, air dan gas, pengolahan air

limbah, dan perencanaan tata kota. Selain itu pembangunan dan pemeliharaan

sekolah-sekolah, teater, museum, perpustakaan umum, rumah sakit, gedung

olah raga dan kolam renang. Setiap komune bertanggung jawab pula untuk



pendidikan lanjutan dan pembinaan remaja. Setiap satuan swapraja juga

menentukan sendiri apakah tindakannya efisien dan ekonomis. Banyak

masalah setempat yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh komune dan kota-

kota kecil. Tugas seperti ini dapat diambil alih oleh kabupaten sebagai satuan

wilayah yang lebih besar. Kabupaten inipun dengan badan-badan yang dipilih

secara demokratis, merupakan bagian dari sistem swapraja komunal. Kota-

kota yang agak besar tidak ternasuk administrasi kabupaten, melainkan berdiri

sendiri. Swapraja komunal dan kemandirian daerah tidak akan ada artinya,

bila komune-komune tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai

pelaksanaan tugasnya. Keuangan yang memadai selalu mejadi bahan

pembahasan. Setiap komune berhak menarik sendiri pajak dan iuran tertentu,

seperti pajak bumi dan pajak usaha. Di samping itu komune berhak atas pajak

konsumsi dan pajak kemewahan yang ditarik oleh negara bagian dari warga

setempat. Namun itu semua biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

komune. Karena itu setiap komune mendapat andil dari federasi maupun dari

negara bagian, misalnya dari pajak imbalan kerja dan pajak pendapatan.

Selain itu ada bantuan dari dana pengimbangan antar komune, yang dikelola

secara intern oleh setiap negara bagian. Selain itu swapraja komunal

mengenakan pungutan untuk pelayanan jasa. Sistem swapraja komunal

memberi peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan politik

dan dalam pengawasan. Dalam rapat terbuka untuk warga setempat, setiap

warga dapat berbicara langsug dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih, ia

dapat memeriksa anggaran pendapatan dan belanja, atau ikut dalam diskusi



mengenai rencana pembangunan. Kota dan Gemeinde adalah sel-sel

kebersamaan politik masyarakat yang terkecil. Sel-sel itu harus senantiasa

berkembang dan memperbarui diri, agar kemerdekaan dan demokrasi dalam

negara dan masyarakat tetap terpelihara.

Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Republik Federal Jerman (demokratis-

parlementer) partai-partai politik memegang peran yang konstitutif. Yang berarti jika

salah satu partai politik menang dalam pemilu baik tingkat daerah ataupun tingkat

federal/pusat, maka partai ini berkuasa penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan

politik dalam periode pemerintahan yang ditentukan. Kekuasaan dan kewenangan yang

dimiliki oleh Negara terbagi dalam 3 lembaga pemerintahan yaitu:

1. Lembaga legislatif.

a. Bundestag (DPR)

Bundestag Jerman adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman.

Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubarannya (sebelum

masa jabatan berakhir) hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi

kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapakan

undang-undang, memilih Kanselir dan mengawasi pemerintah. Sidang pleno

Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi

mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan awal

mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang

biasanya bersifat tertutup. Disini aspirasi politik harus dipertemukan dengan

pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing. Dalam lingkup tugas komisi

terletak juga titik berat pengawasan parlemen atas perilaku pemerintah. Tanpa



pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak

mungkin tercapai. Bundestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan

pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup Komisi

Luar Negeri, Komisi Sosial sampai Komisi Anggaran Belanja Negara, yang juga

memainkan peranan penting, karena mewujudkan kewenangan parlemen atas

pendapatan dan belanja negara. Kepada Komisi Petisi setiap warga dapat

mengajukan permohonan maupun keluhannya.Anggota-anggota Bundestag

Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia.

Mereka masing-masing adalah wakil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan

dan perintah siapapun dan hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri.

Jadi mereka memiliki mendat bebas. Sesuai keanggotaan partai, mereka

bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. Hati nurani dan solidaritas politis

pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan.Namun, walaupun seorang

anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di

Bundestag.Disinilah tampak dengan jelas ketidaktergantungan anggota-anggota

parlemen.Ketidaktergantungan para anggota parlemen secara keuangan dijamin

melalui pemberian honorarium yang tingginya sesuai dengan arti penting

kedudukan seorang wakil rakyat. Siapa yang sedikitnya delapan tahun menjadi

anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang

ditentukan.

b. Bundesrat (Dewan utusan negara bagian)

Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara

federal. Berbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di Amerika Serikat



atau Swis, Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota

Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah

pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah

tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai

tiga, empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap Negara

bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah

undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-

undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat terutama

adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian,

misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Bagaimanapun

juga, perubahan terhadap UUD memerlukan persetujuan Bundesrat dengan

mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, Bundesrat mempunyai hak

keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua

dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Komisi Perantara, yang

anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun dari Bundesrat, akan

bersidang.Di Bundesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari

kepentingan partai. Akibatnya, pemungutan suara dapat membawa hasil yang

tidak sesuai dengan pembagian kursi di parlemen. Ini menunjukkan sistem

federasi yang hidup. Setiap Negara bagian mendahulukan kepentingan khususnya

di Bundesrat dan akan bersekutu dengan Negara bagian lain yang bertujuan sama,

tanpa peduli partai apa yang berkuasa di sana. Ini membuat situasi mayoritas yang

berganti-ganti. Kompromi harus selalu ditemukan, apabila partai-partai yang

membentuk pemerintah federal tidak memiliki mayoritas di Bundesrat.



c. Bundesversammlung (Badan Permusyawaratan).

Bundesversammlung yang dibentuk pada tahun 1951 berlokasi di kota Karlsruhe

bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam UUD

dipenuhi, Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu

partai yang berbahaya terhadap kebebasan-demokrasi UUD dilarang atau tidak.

2. Lembaga eksekutif.

a. Pemerintah federal (Bundeskanzler)

Pemerintah Federal Jerman, disebut juga kabinet, terdiri atas Kanselir dan para

menteri. Kanselir Federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam

pemerintah dan dihadapan para

menteri. Ia memegang kabinet federal, ia saja yang berhak membentuk kabinet.

Kanselir memilih menteri dan mengajukan usulan kepada Presiden Federal untuk

mengangkat maupun memberhentikan mereka. Selain itu, Kanselir juga

menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. Beberapa kementrian

disebutkan dalam Grundgesetz Kementerian Luar Negeri, Kementerian-

kementerian Federal Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan dan Pertahanan.sistem

pemerintahan Jerman juga dijuluki sebagai demokrasi Kanselir. Kanselir Federal

adalah satu-satunya orang dalam kabinet yang dipilih oleh parlemen, hanya ialah

yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Presiden federal (Bundespresident)

Kepala negara Republik Federal Jerman adalah Presiden Federal. Ia dipilih oleh

Majelis Federal (Bundesversammlung). Federal terdiri dari para anggota

Bundestag yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. Presiden Federal



dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode lima tahun.

Presiden Federal mewakili negara Jerman secara hukum antar bangsa. Ia

mengikat peranjian atas nama Jerman dengan negara lain serta mengakreditasi

dan menerima para duta besar. Namun kewenangan politik luar negeri tetap pada

Pemerintah Federal.Presiden Federal mengangkat dan memberhentikan para

hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ia mengawasi

kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi, sebelum

undang-undang itu diumumkan dalam Lembaran Undang-Undang

Federal.Dengan memperhatikan perbandingan suara di parlemen Presiden

mengusulkan calon untuk dipilih sebagai Kanselir Federal, kemudian atas usulan

Kanselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah Federal. Bila

Kanselir Federal gagal dalam usahanya memenangkan kepercayaan di Bundestag,

maka kepala negara, berdasarkan usul Kanselir, dapat membubarkan Bundestag.

Presiden Federal mewujudkan kesataun seluruh masyarakat politik dengan cara

khusus. Ia memanifestasikan kebersamaan dalam negara dan tata konstitusional

yang melampaui segala batas partai. Walaupun sebagaian tugasnya besifat

representatif, ia dapat menjadi penengah yang netral diluar pertarungan politik

sehari hari dan dengan demikian menjadi tokoh penuh wibawa. Dengan pemikiran

dan pernyataan mendasar tentang tema-tema besar saat ini, ia dapat memberikan

pedoman bagi orientasi politik dan moral para warga.

3. Lembaga yudikatif.

Perundang-undangan Republik Federal Jerman kebanyakan berupa hukum tertulis.

Cakupannya hampir pada semua bidang kehidupan, sehingga dewasa ini legislasi



merupakan penyesuaian dan perubahan (amandemen) terhadap hukum yang sudah

ada. Tata hukum Jerman dibentuk oleh Undang-Undang Konstitusional, tetapi juga

dipengaruhi perundang-undangan Masyarakat Eropa dan hukum internasional.

Keseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar 1900 undang-undang dan

3000 peraturan hukum. Perundang-undangan negara bagian meliputi bidang

kepolisian dan hukum komunal, disamping itu terutama sekolah dan universitas, serta

pers dan media elektronik.Dalam kurun waktu keterpisahan selama empat dekade,

tata hukum Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman berkembang

jauh berbeda. Setelah bergabungnya Republik Demokratik Jerman ke dalam Republik

Federal pada tahun 1990, diputuskan untuk mengambil tindakan cepat untuk sejauh

mungkin mempersamakan kedua tata hukum agar tercapai kesatuan hukum di seluruh

wilayah Jerman. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perluya pengembangan

ekonomi di negara-negara bagian baru. Dengan memperhatikan situasi khusus dan

perkembangan Jerman Timur selama ini, diberlakukan aturan-aturan penyesuaian

secara meluas pada hampir setiap bidang hukum. Proses penyesuaian struktur

peradilan, dengan beberapa pengecualian, saat ini telah dirampungkan. (Ideologi

Jerman)

Walau secara konstitusional Jerman dipimpin oleh kanselir namun negara karena

Jerman juga menganut sistem parlementer sehingga pimpinan negara dipegang oleh

presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali.


