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BAB I 

TINJAUAN SEKILAS LINTAS 

 

Sekilas Tentang Konstitusi 

 Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan 

aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam 

pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen 

tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus 

diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, 

kebijakan dan distribusi maupun alokasi.
1
 Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie, konstitusi 

bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan 

kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung 

pula arti konstitusi ekonomi.
2
  

 Berikut ini beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli hukum terkemuka 

sebagaimana dikutip dari wikipedia:  

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang 

berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan 

suatu negara.  

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya 

bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. 

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat 

seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala 

negara angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. 

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak 

tertulis. 

5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti 

bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi 

berarti menetapkan secara bersama. 

6. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu: 

                                                           
1 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama: 2003, sebagaimana dikutip dari wikipedia pada 

tanggal 4 Nopember 2015.  

2 Makalah Prof. Jimly Asshidiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah 

Konstitusi, sebagaimana dikutip dari wikipedia pada tanggal 4 Nopember 2015.  
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a. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi 

yang ada di dalam negara. 

b. Konstitusi sebagai bentuk negara. 

c. Konstitusi sebagai faktor integrasi. 

d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. 

 Menurut penulis, konstitusi adalah suatu Standart Operating Procedure yang bersifat 

pokok dari sebuah organisasi negara yang umumnya terkodifikasi walaupun dapat pula 

bersifat tidak tertulis jika keberlakuannya bersifat pasti dan ajeg maka dapat disebut sebagai 

konstitusi. Meskipun Indonesia memiliki konstitusi di setiap masa sejak kemerdekaan namun 

bukan berarti konstitusi dilaksanakan dan dipatuhi secara murni dan konsekuen. Di setiap 

periode terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi namun berlaku secara nyata. 

Perlu studi khusus mengenai konstitusi dan penerapannya di setiap masa untuk mengetahui 

secara lebih rinci perihal ini. Namun hal dimaksud di luar ruang lingkup buku ini.  

 Indonesia sejak masa kemerdekaan telah memiliki konstitusi yang terus berganti hingga 

masa sekarang yang dapat diringkas dalam beberapa periode sebagai berikut:
3
  

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) 

a. Menurut bentuknya Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945) adalah konstitusi 

tertulis, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia pada waktu 

itu yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Di pertegas dalam Risalah 

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan 

dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Bukti bahwa UUD 1945 adalah konstitusi tertulis 

yaitu bahwa pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 

yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional 

Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah 

rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik 

Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Konstitusi ini dituangkan dalam satu 

dokumen saja tanpa ada dokumen lainnya yang juga merupakan konstitusi seperti 

yang ada di Negara Denmark (2 dokumen) dan Swedia (4 dokumen). 

                                                           
3 Uraian tentang periode konstitusi diambil dari: http://bagusesupono.blogspot.co.id/2013/11/konstitusi-yang-pernah-

berlaku-di_5201.html terakhir dikunjungi pada 5 Nopember 2015.  

http://bagusesupono.blogspot.co.id/2013/11/konstitusi-yang-pernah-berlaku-di_5201.html
http://bagusesupono.blogspot.co.id/2013/11/konstitusi-yang-pernah-berlaku-di_5201.html
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b. Menurut sifatnya UUD 1945 termasuk konstitusi yang rigid (kaku) karena UUD 

1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak 

seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Hal ini dijelaskan dalam BAB XVI 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR pasal 37 ayat 1 ”Untuk mengubah 

UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir” dan pasal 

2 “Putusan Diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah 

anggota yang hadir”. 

c. Menurut kedudukannya UUD 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi karena UUD 

1945 di jadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain. 

Karena menjadi dasar bagi peratutan yang lain maka syarat untuk mengubahnyapun 

lebih berat jika di bandingkan dengan yang lain. Mengakibatkan adanya hierarki 

peraturan perundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali 

diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui 

dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-

undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  

dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan.  

d. Menurut bentuk Negara, konstitusi (UUD 1945) mejelaskan bahwa bentuk Negara 

Indonesia adalan Negara kesatuan. Buktinya terdapat pada BAB I BENTUK DAN 

KEDAULATAN pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik”. 

e. Menurut sistem pemerintahan yang dianut, Indonesia menganut sistem pemerintahan 

Presidensial. Salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah”Dalam 

melakukan kewajibannya Presiden di bantu oleh satu orang wakil presiden” (Pasal 4 

Ayat 2 UUD’45). 

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) 

a. Menurut bentuknya Kosntitusi RIS merupakan kostitusi tertulis karena dituangkan 

dalam suatu dokumen. Konstitusi RIS ini terbentuk atas usulan dari PBB, dengan 

mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia dengan Belanda , maka terbentuklah 

suatu persetujuan dan persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen pada 

tanggal 27 Desember 1949, maka terbentuklah konstitusi RIS. 

b. Menurut sifatnya Konstitusi RIS merupakan konstitusi rigid karena 

mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Tertuang 

dalam BAB VI Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan 
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penutup bagian satu perubahan, pasal 190 ayat (1), (2), pasal 191 Ayat (1), (2), (3), 

bagian dua ketentuan-ketentuan peralihan pasal 192 Ayat (1), (2), pasal 193 Ayat 

(1),(2). 

c. Menurut kedudukannya konstitusi RIS merupakan konstitusi derajat tinggi karena 

persyaratan untuk mengubah lebih berat jika dibandingkan merubah peraturan 

perundangan yang lain. 

d. Menurut bentuk negara  konstitusi RIS serikat/federal karena negara didalamnya 

terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki 

kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.Terdapat BAB I negara 

Republik Indonesia Serikat bagian I bentuk negara dan kedaulatan pasal 1, Ayat (1). 

e. Menurut bentuk pemerintahannya konstitusi RIS, berbentuk parlementer karena 

kepala negara dan kepala pemerintahan,di jabat oleh orang yang berbeda. Kepala 

negaranya adalah presiden, dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Terdapat 

pada pasal 69 ayat 1, pasal 72 ayat 1. 

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) 

a. Menurut bentuknya UUDS’50 merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan 

dalam suatu dokumen yang formal. Dimana dengan berlakunya UUDS 1950 maka 

konstitusi RIS tidak berlaku. 

b. Menurut sifatnya UUDS’50 merupakan konstitusi rigid karena dalam perubahannya 

mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah 

peraturan perundang-undangan biasa. Diatur dalam pasal 140 UUDS 1950 ayat 1-4. 

c. Menurut kedudukannya UUDS’50 merupakan konstitusi derajat tinggi karena 

persyaratan merubahnya tidak semudah peraturan perundangan biasa. Dan 

kedudukan UUDS ’50 merupakan peraturan tertinggi dalam perundang-undangan 

diatas UU dan UU Darurat. 

d. Menurut bentuk negara UUDS’50, Indonesia berbentuk kesatuan karena pada 

asasnya seluruh kekuasaan dalam negara berada ditangan pemerintah pusat. 

e. Menurut sistem pemerintahannya UUDS’50, Indonesia menganut sistem 

pemerintahan parlementer dimana kepala negara dijabat oleh seorang presiden dan 

kepala pemerintah di jabat oleh perdana mentri. 

4. UUD 1945 setelah amandemen I-IV 

a. Menurut bentuknya UUD ’45 amandemen termasuk konstitusi tertulis karena 

dituangkan dalam satu bentuk dokumen formal. 
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b. Menurut sifatnya UUD ’45 merupakan konstitusi rigid karena dalam perbahannya 

memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tertera dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD 

’45, bahwa pengajuan perubahan minimal dilakuakan oleh 1/3 dari anggota MPR, 

dan dalam sidangnya dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR, dan putusan disetujui oleh 

lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR, dan syarat lain 

adalah dalam ayat 5 bahwa “Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik 

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. 

c. Menurut kedudukannya UUD ’45 termasuk konstitusi derajat tinggi karena UUD ’45 

berkedudukan sebagai hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan 

perundangan yang lain. Sehingga terdapat hierarki perundangan sebagai 

konsekuensinya, di atur dalam UU No 10 tahun 2004 tentang pembentukan 

peraturan perundangan. 

d. Menurut bentuk negara UUD ’45, Indonesia menganut konstitusi dalam negara 

kesatuan. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah 

negara kesatuan yang berbentuk Republik”. 

e. Menurut sistem pemerintahannya, konstitusi yang dianut adalah konstitusi dalam 

pemerintahan presidensial. Dimana kepala negara dan kepala pemerintahan berada 

di tangan presiden.  

 

Hierarki Perundangan 

 Terdapat berbagai macam kedudukan atau hierarki peraturan perundangan yang pernah 

berlaku yaitu yang diatur dalam:  

1. Tap MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib 

hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu 

dengan hierarki sebagai berikut:  

1) UUD 1945;  

2) Ketetapan MPR;  

3) Undang-undang;  

4) Peraturan Pemerintah;  

5) Keputusan Presiden;  

6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.  

Ketentuan hierarki menurut Tap MPRS ini secara praktis telah tidak berlaku lagi sesuai 

dengan Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status 

Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 
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2002.
4
 Secara normatif yuridis nampak jelas bahwa daerah tidak memiliki kewenangan 

signifikan dalam mengurus daerahnya sendiri. Pemerintahan bersifat sentralistik bahkan 

dapat dikatakan secara singkat-jelas-padat-subtansial sebenarnya negara Republik 

Indonesia adalah negara kerajaan yang seolah-olah republik demokratis yang dipimpin 

penguasa absolut yaitu Maharaja H.M. Soeharto.   

2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundangan yaitu:  

1) UUD 1945;  

2) Ketetapan MPR;  

3) Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  

5) Peraturan Pemerintah;  

6) Keputusan Presiden;  

7) Peraturan Daerah.  

Sebagai produk euphoria reformasi yang telah tidak berlaku menurut Tap MPR No. 

I/MPR/2003 maka tidak diperlukan penjelasan apapun juga.  

3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:  

1) UUD 1945;  

2) Undang-undang / PERPPU;  

3) Peraturan Pemerintah;  

4) Peraturan Presiden;  

5) Peraturan Daerah.   

                                                           
4 TAP I/MPR/2003 mengelompokkan Ketetapan MPRS dan MPR yang menjadi tugasnya sesuai amanat Pasal I ATURAN 

TAMBAHAN, UUD 1945 (Perubahan IV, 10 Agustus 2002 ke dalam enam kelompok sebagai berikut:  

1. Kategori I: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan);  

2. Kategori II: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan);  

3. Kategori III: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil 

Pemilu 2004 (8 Ketetapan);  

4. Kategori IV: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 

Ketetapan);  

5. Kategori V: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata 

Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan);  

6. Kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena 

bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan).  
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Entah apa yang terjadi menurut UU ini Ketetapan MPR tidak dipandang sebagai suatu 

peraturan perundangan. Dimana kedudukan Ketetapan MPR yang masih berlaku 

setidaknya Tap MPR No. 1/MPR 2003? Namun saat ini bukan perkara penting lagi 

karena versi terbaru UU ini telah memasukkan kembali Tap MPR dalam hierarki 

peraturan perundangan yang berlaku.  

4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:  

1) UUD 1945;  

2) Ketetapan MPR;  

3) UU / PERPPU;  

4) Peraturan Presiden;  

5) Peraturan Daerah Provinsi;  

6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 Hierarki peraturan perundangan menjadi penting terutama terkait dengan asas hukum 

legi superiori derrogate legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi menghapus peraturan 

yang lebih rendah. Dalam perspektif kekuatan politik kelembagaan negara nampak bahwa 

kedudukan tertinggi peraturan perundangan yaitu UUD 1945 dan Ketetapan MPR merupakan 

hal yang menjadi kewenangan atau kekuasaan dari lembaga MPR RI yang pada dasarnya saat 

ini tidak secara jelas disebut sebagai “lembaga tertinggi negara” tetapi menjadi suatu lembaga 

negara yang unik yang secara struktural nampaknya telah menjadi suatu lembaga tinggi biasa 

dengan kewenangan lebih terbatas. MPR RI secara keanggotaan tidak dapat pula dikatakan 

sebagai forum atau lembaga negara yang beranggotakan lembaga DPR dan lembaga DPD 

tetapi beranggotakan “anggota DPR” dan “anggota DPD”. Dengan demikian sifatnya adalah 

individu-individu yang memiliki jabatan rangkap yaitu: “anggota DPR merangkap anggota 

MPR” dan “anggota DPD merangkap anggota MPR” secara ex officio.  

 Sedangkan UU / PERPPU merupakan domain dari Presiden bersama DPR RI dan 

seterusnya. Meski pun demikian terdapat polemik mengenai PERPPU. Dapatkah terhadap 

PERPPU dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atau menunggu penerimaan atau 

penolakan oleh DPR RI terlebih dulu?  

 UU yang lebih baru ini memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan 

perundangan yang berlaku. UU ini tetap mengandung suatu keanehan yaitu adanya 

mekanisme judicial review UU / PERPPU dapat diuji materi terhadap UUD 1945 yang 

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap Peraturan Presiden dan Perda 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat diuji materi terhadap UU yang merupakan 

kewenangan Mahkamah Agung. Nah, terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku jika 
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dipandang bertentangan dengan UUD 1945 apa yang bisa dilakukan oleh siapa kepada siapa 

adalah tidak jelas.  

 Yang juga menjadi pertanyaan adalah dengan instrumen hukum apa MPR melakukan 

perubahan terhadap UUD (konstitusi) sebagaimana kita ketahui MPR hingga saat ini telah 

melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Undang-undang yang 

secara hierarki menetapkan hierarki sesuatu sebagai lebih tinggi dan lebih rendah. UU No. 12 

Tahun 2011 secara hierarki menurut UU itu sendiri menetapkan suatu objek lain sebagai 

lebih tinggi dari dirinya sendiri. Secara logika kekuasaan sebenarnya merupakan hal yang 

absurd. UU yang berada di bawah kedudukan UUD 1945 dan Ketetapan MPR –menurut 

ketetapannya sendiri- menetapkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR sebagai lebih tinggi dari 

dirinya sendiri. Bukankah seharusnya yang memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih tinggi 

menetapkan bagi pihak lain di bawahnya sebagai lebih tinggi dari yang dibawahnya atau 

dalam hal tertentu yang terbatas sebagai setara dengan dirinya?  

 Perubahan konstitusi pun mengalami suatu paradoksal bahkan mungkin bisa disebut 

sebagai kontradiksi. MPR memiliki kewenangan mengubah UUD 1945 dalam suatu tata cara 

yang relatif lebih sulit. Kemudian dengan instrumen hukum apa MPR menetapkan perubahan 

konstitusi dimaksudkan? Secara formal tidak disebut sebagai Ketetapan MPR –tetapi sebagai 

apa?- karena dengan menyebut penetapan perubahan konstitusi sebagai suatu “Ketetapan 

MPR” mengalami apa yang disebut sebagai circular reasoning. MPR memiliki kewenangan 

mengubah oleh UUD 1945 yang jika disebut sebagai “Ketetapan MPR” maka bagaimana 

hierarki yang lebih rendah menetapkan suatu instrumen dengan hierarki lebih tinggi bahkan 

instrumen yang diubah itu adalah sumber dari kewenangannya mengubah. Memang aneh 

tetapi nyata. UUD 1945 menurut hierarki dapat disimpulkan berfungsi sebagai:
5
  

1. Penguasa dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan negara 

dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok yang mendasar mengenai tata negara 

Indonesia.  

2. Sebagai hukum dasar.  

3. Sebagai hukum yang tertinggi.  

 

Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum 

 Pancasila sebagai suatu istilah khusus secara legal formal yang merujuk kepada lima sila 

tersebut dalam pembukaan UUD 1945 dapat ditelusur sejak ditetapkannya TAP MPR No. 

                                                           
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi terakhir dikunjungi pada tanggal 5 Nopember 2015.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
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II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia 

Pancakarsa). Intinya: pada pokoknya terminologi Pancasila adalah muncul secara tiba-tiba 

menjadi wacana yang merujuk pada lima hal yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. 

Baru kemudian muncul studi yang menunjukkan keramat dari terminologi tersebut sebagai 

telah ada sejak dari jaman Mpu Tantular dalam bukunya berjudul Sutasoma yang ditulis pada 

zaman Majapahit (abad ke-14) dan seterusnya sehingga diujarkan oleh Ir. Soekarno dalam 

rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.  

 Patut diduga mulai menjadi keramat pertama kalinya oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut pada 

tahun 1947 menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila”: ”Bila kita pelajari 

dan selidiki sungguh-sungguh “Lahirnya Pancasila” ini, akan ternyata bahwa ini adalah 

suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar Negara kita, yang menjadi 

Rechtsideologie Negara kita; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam 

jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada 

dibawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang 

berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang! Selama Fascisme Jepang berkuasa 

dinegeri kita, Demokratisch Idee tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu 

dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-

mudahan ”Lahirnya Pancasila” ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita 

seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan Kemerdekaan Negara.”  

 Setelah masa tersebut maka kemudian terminologi Pancasila justru tidak mengalami 

popularitas atau malahan tidak dipopulerkan kembali oleh Ir. Soekarno dalam pidato-

pidatonya kemudian atau dalam dokumen resmi kenegaraan. Justru beliau dikenali dengan 

berbagai jargon lain seperti NASAKOM, JAS MERAH, NAWAKSARA, Inggris kita linggis 

Amerika kita seterika, dan sebagainya. Justru setelah tumbangnya kekuasaan Ir. Soekarno 

maka terminologi Pancasila mengalami periode sakralisasi yang luar biasa masif. Terstruktur 

Sistematis Masif (TSM). Di era Orde Baru secara tiba-tiba dan TSM terminologi Pancasila 

menjadi jargon utama pembenaran segala tindakan. Jargon “melaksanakan Pancasila dan 

UUD 1945 secara murni dan konsekuen” adalah pilar pembenaran kekuasaan dan segala 

tindakan penguasa ketika itu.  

 Kajian mengenai kedudukan Pancasila dalam tata hukum mengalami pasang surut. Ada 

yang memandang sebagai dasar falsafah hukum, dasar falsafah negara, ideologi negara, 

grundnorm, dan sebagainya. Tetapi yang pasti tidak dapat ditemukan suatu penetapan khusus 

secara legal yang menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebutan dari lima hal tersebut dalam 
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Pembukaan UUD 1945. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat merujuk pada berbagai kajian 

mengenai kedudukan Pancasila dalam hukum positif Indonesia ataupun kajian sosiologis 

lainnya. Penulis tidak hendak membahas lebih mendalam mengenai soal ini. Hanya hendak 

menyatakan bahwa sudah saatnya kita menyudahi segala sakralisasi yang berlebihan tanpa 

landasan rasional. Sakralisasi secara berlebihan yaitu yang tidak sesuai dengan kaidah 

kebenaran logis adalah sejenis penyakit jiwa yang mengotori pikiran sehat. Segala-galanya 

harus ditolok ukurkan pada kebenaran dan keadilan yaitu menurut kaidah berpikir yang 

benar: rasional, masuk akal dan logis.   

 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kalimat jargonik yang kita 

hapal di luar kepala khususnya generasi yang diwajibkan menelan mentah-mentah Penataran 

P4 di zaman berkuasanya Orde Baru. Namun saat kita membedah mengenai maksud dari 

sumber dari segala sumber hukum dalam doktrin para ahli hukum yang terkenal maka kita 

tidak menjumpai satu pun teori berkenaan dengan “sumber dari segala sumber hukum”. Pada 

hakikatnya sumber hukum sebagai tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. 

Dikatakan sebagai tempat menemukan hukum, karena yang menjadi sumber hukum adalah 

merupakan suatu ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat dalam arti kongkrit atau 

mengikat umum.
6
  

 Berbagai literatur yang membedah Pancasila yang ditulis di era kekuasaan Orde Baru 

dapat disimpulkan bersifat ideologis dan patut diduga tidak memiliki keberanian untuk 

memberikan pemikiran yang berbeda dengan penguasa. Oleh karena itu untuk 

menggunakannya sebagai dalil harus dilakukan secara ekstra hati-hati.  

 Kita tidak hendak berpanjang kata membedah teori sumber hukum yang merupakan 

materi bahan ajar pengantar bagi mahasiswa hukum. Pada pokoknya dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” merupakan jargon 

dan alat indoktrinasi penguasa orde baru yang digunakan sebagai alat politik 

mempertahankan kekuasaannya. Justru Kontitusi-lah yang secara faktual merupakan “sumber 

dari segala sumber hukum” karena segala hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan 

dengan konstitusi. Kemudian bagaimana kedudukan Pancasila yang lebih berkeadilan? Kita 

akan mengurai pendapat tentang hal ini pada bahasan mengenai Dasar Negara Pancasila.  

 Sebagai tambahan, sering kita menjumpai di bagian menimbang dalam setiap peraturan 

perundangan senantiasa dikutipkan sebagai “... yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”. Sebenarnya sejak kapan negara 

                                                           
6Aminoto, Materi Pokok Ilmu Negara, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan: 2015, hal. 3.3. 
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Republik Indonesia berdasarkan Pancasila? Proposisi mengenai hal ini ada di dalam bagian 

Pembukaan UUD 1945 sebagaimana telah dibahas bahkan Pancasila pun rumusannya ada di 

dalam bagian Pembukaan UUD 1945 pula. Dengan demikian pada dasarnya proposisi 

dimaksudkan adalah merujuk kepada UUD 1945. Karena rumusan Pancasila ditemukan di 

dalamnya. Dengan demikian ini merupakan suatu perujukan dua kali pada objek yang sama 

yaitu UUD 1945 saja yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Kemudian buat apa 

dibedakan antara Pancasila dan UUD 1945?  

 

Sistematika Penulisan UUD 1945 

 PERUBAHAN, tidak meniadakan / tidak meng-coup UUD 1945. Untuk 

mempertahankan nilai-nilai kesejarahan, sehingga tetap dapat dikenali secara terus-menerus 

oleh setiap orang dari generasi ke generasi. Perubahan merupakan “tambahan” (baik berupa 

kaidah baru atau mengubah kaidah lama) terhadap UUD 1945. Perubahan adalah amandemen 

model Amerika Serikat. Diskusi yang telah diadakan bersepakat memilih bentuk 

“PERUBAHAN” atau “AMANDEMEN” dalam rangka tetap mengenali nilai historis UUD 

1945 dan UUD 1945 tetap menjadi dasar sumber ketatanegaraan RI dengan berbagai 

perubahannya.
7
  

 Konsekuensi logis dari pilihan tersebut di atas adalah UUD 1945 hasil perubahan 

akhirnya menjadi suatu bacaan yang secara sistematika menyulitkan dan tidak enak untuk 

dibaca. Karena sifat tambal sulam yang dipilih membuat perubahan kemudian bahkan untuk 

memahaminya pun perlu kemampuan berpikir meloncat-loncat kurang sistematis. Terlebih 

tata cara perubahan selanjutnya adalah dengan mengajukan pasal yang ingin diubah dan 

alasannya. Padahal perubahan tidak selalu hanya tertuju pada pasal tertentu saja bahkan 

mungkin juga memasukkan pasal baru yang memuat kaidah baru lagi.  

 Sesungguhnya penulis tidak bisa memahami maksud dari “mempertahankan nilai-nilai 

kesejarahan, sehingga tetap dapat dikenali secara terus-menerus oleh setiap orang dari 

generasi ke generasi”. Nilai kesejarahan apakah yang hendak dipertahankan? Bukankah 

bahkan sejarah KUHPerdata sejak dari kodifikasi di Perancis hingga saat ini yang tidak 

membentuk suatu “amandemen” serupa pun masih dikenali hingga saat ini. Perubahan satu 

pasal pun dari UUD 1945 sudah tidak bisa dikatakan sebagai UUD yang lama lagi. Tetapi 

sudah merupakan suatu UUD yang baru lagi. Nilai sejarah apa? Yang mana? Mengapa? 

                                                           
7Jimly Asshidiqie, Bagir Manan, dkk., Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Setjen & 

Kepaniteraan MKRI, Cet. 2, Februari 2006, hal. 27.  
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BAB II 

PREAMBULE / PEMBUKAAN 

 

Arti Kata “PREAMBULE” 

 Preambule menurut Google Translate terdeteksi sebagai Bahasa Belanda yang terjemah 

dalam Bahasa Indonesia-nya adalah Mukadimah.
8
 Kosa kata tersebut telah diserap dalam 

Bahasa Indonesia sebagai Preambul yang artinya adalah mukadimah atau pendahuluan 

(preambul / pre·am·bul / / préambul / n mukadimah; pendahuluan). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa konstitusi Indonesia yang menurut salah satu pasal dalam konstitusi 

menyebutkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara masih mengandung kosa kata Bahasa 

Belanda.
9
 Secara konsensus politik dapat ditengarai bahwa materi “Pembukaan UUD 1945” 

disepakati sebagai tidak dapat diubah meskipun di dalam isi konstitusi sendiri bagian yang 

secara jelas tertulis tidak dapat diubah adalah mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Secara politik dapat dikatakan merupakan cermin kekalahan kekuatan politik yang 

menghendaki perubahan bentuk negara menjadi negara federal. Tidak terdapat norma legal 

formal apapun yang melarang perubahan isi pembukaan. Tetapi pembukaan dimana di 

dalamnya terdapat rumusan sila Pancasila merupakan salah satu objek sakralisasi selain 

mengenai bentuk negara yang dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai tidak dapat diubah.
10

  

 Pada kenyataannya kata preambule dalam berbagai upacara dan acara resmi penulis tidak 

pernah mendengar dibacakan oleh pembaca naskah Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu 

sebaiknya ke depan kata preambule dihilangkan dari Naskah Konstitusi UUD 1945 karena 

sifatnya yang tidak sesuai dengan Pasal 36 UUD 1945 tentang Bahasa Negara. Lebih baik 

kita menggunakan kata yang tepat untuk itu yaitu “Mukadimah”.  

 Ayat (5) yang menetapkan bentuk Negara Kesatuan sebagai tidak dapat diubah juga 

bersifat kontradiktif (contradiction in chapter) perlu dihilangkan, adanya pasal dalam 

konstitusi yang mengatur tentang bentuk negara yang didukung oleh peraturan yang membuat 

                                                           
8 Uji deteksi bahasa di situs Google Translate pada tanggal 5 Nopember 2015.  

9 Pasal 36 UUD 1945 “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.  

10 Pasal 37 Ayat (5) “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Suatu 

pasal yang secara substansi bersifat KONTRADIKSI dengan BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR yang terdiri 

dari Pasal 37 saja yang terdiri dari lima ayat dimana memang tidak disebutkan tentang kemungkinan perubahan bagian 

Pembukaan atau dapat dikatakan sebagai tidak diatur dengan jelas tentang boleh atau tidaknya diubah. Menetapkan suatu 

pasal tertentu tidak bisa diubah namun pasal lainnya boleh diubah yang secara bersamaan terdapat hak dan aturan mengubah 

adalah kontradiktif. Tentu saja ketentuan kontradiktif ini adalah bersifat politis pencitraan semata. Mungkin ayat ini adalah 

bentuk konsensus antara kekuatan politik sipil dan militer pada waktu itu. Perlu penelitian lebih mendalam mengenai 

kehadiran ayat / pasal Contradictio in Chapter ini. Penerimaan terhadap kontradiksi adalah cermin rasionalitas yang absurd. 
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perubahan konstitusi bersifat lebih sulit dilakukan dapat dipandang telah mencukupi. 

Penghapusan kontradiksi adalah cermin berfungsinya kaedah berpikir benar: rasional dan 

logis untuk kita Bangsa Indonesia. Memelihara kontradiksi adalah cermin lemahnya akal 

sehat.  

 

Bagian Judul Undang-undang Dasar 

 Bagian judul UUD 1945 berbunyi: “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” dapat disimpulkan bahwa nama resmi dari negara 

yang memiliki konstitusi ini adalah Republik Indonesia yang kemudian dijelaskan secara 

lebih rinci dalam Pasal 1 Ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik”. Pada umumnya nama resmi negara dalam hubungan internasional adalah negara 

Kerajaan atau Republik (ada yang menambahkan suatu identifikasi khusus tambahan seperti 

Republik Islam Iran atau Republik Demokratik Kongo).  

 UUD 1945 tidak memiliki bagian penjelasan, sehingga pengertian mengenai apa yang 

dimaksud dengan terminologi Negara Kesatuan juga Republik yang dimaksudkan tidak dapat 

dicari dalam kontitusi itu sendiri. Untuk menghindari suatu multitafsir atau interpretasi yang 

tidak sama dan menjadi acuan bersama ke depan dapat dipertimbangkan untuk menambahkan 

bagian penjelasan guna menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai makna 

terminologi dan sebagainya yang dibutuhkan guna lebih memberikan kepastian hukum dan 

terhindar dari tafsir yang berbeda-beda.  

 Sesuai dengan semangat mempertahankan bentuk negara kesatuan sebagaimana telah 

diuraikan juga demi suatu konsistensi pemakaian diksi maka sudah seharusnya bagian judul 

konstitusi diselipkan kata kesatuan juga kata konstitusi untuk lebih jelas dan konsistensi 

(Mahkamah Konstitusi dapat menemukan konsistensi penggunaan istilahnya, secara 

keseharian kita juga telah lebih terbiasa menggunakan istilah konstitusi daripada istilah UUD 

ataupun UUD 1945) sehingga bagian judul menjadi “Undang-undang Dasar (Konstitusi) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konsistensi penggunaan terminologi NKRI harus 

dijaga dalam keseluruhan isi daripada konstitusi.  

 Dan tentu saja kata “Tahun 1945” harus dimaknai sebagai tahun resmi kemerdekaan. 

Malahan sebaiknya dihilangkan saja karena konstitusi sesuai sifatnya seharusnya adalah 

dinamik. Pembatasan dinamika yang berupa tingginya tingkat kesulitan mengubah adalah 

demi mempertahankan eksistensi negara dan prinsip-prinsip ketatanegaraan agar tidak 

dengan mudah digunakan oleh anasir anti NKRI. Karena konstitusi saat ini bukanlah 

konstitusi yang dulu lagi. Jadi buat apa sakralisasi terminologi “Tahun 1945” dipertahankan 
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dalam hukum positif kita? Tanpa mengurangi rasa hormat pada pendiri bangsa, tetapi kita 

harus tegak memandang dan bekerja untuk masa depan. Saat ini ada berkembang jargon 

politis “UUD 1945 Naskah Asli”. Namun kritik terhadap jargon ini berada di luar ruang 

lingkup serta maksud dan tujuan penulisan buku ini. Secara singkat cukup bila kita katakan 

pengusung jargon adalah kaum romantis absurd.  

 

Peri-kemanusiaan dan Peri-keadilan.  

 Reason de etre kemerdekaan ialah ketidaksesuaiannya dengan peri-kemanusiaan dan 

peri-keadilan. Pendiri bangsa dengan wisdom-nya telah menjadikan kemanusiaan dan 

keadilan sebagai prinsip dan tolok ukur penentangan kepada setiap penjajahan. TIDAK! 

Pendiri bangsa tidak mendirikan NKRI dengan berlandaskan pada nasionalisme. 

Kemerdekaan NKRI berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan.  

 Paragraf pertama pembukaan jelas memberikan amanat kepada negara untuk selalu 

berjuang menghapuskan setiap bentuk penjajahan bukan hanya penjajahan yang bersifat 

politik saja. Negara harus menentang dan berusaha menghapuskan setiap bentuk perbuatan 

atau tindakan –tidak hanya terbatas pada tindakan penjajahan semata- yang tidak sesuai 

dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Dengan demikian dua prinsip universal ini 

harus secara konsisten mewarnai tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekali 

lagi, negara ini didirikan dengan berlandaskan pada prinsip / asas perikemanusiaan dan 

perikeadilan. Dua nilai moral yang diterima oleh seluruh manusia yang beradab.  

 

Allah Yang Maha Kuasa 

 Dalam paragraf ke-3 pembukaan disebutkan frasa “Atas berkat rakhmat Allah Yang 

Maha Kuasa”. Mengapa dipilih kata Allah? Apakah karena anggota BPUPKI seluruhnya 

beragama Abrahamik? Atau kata Allah secara sosiologis telah diterima semua kalangan di 

Indonesia sebagai nama diri Tuhan? Mengapa pula dari sekian banyak konsepsi mengenai 

sifat zat dan sifat perbuatan Tuhan dipilih sifat “Maha Kuasa”nya? Jawaban dari pertanyaan 

ini hanya bisa ditemukan jika dilakukan wawancara mendalam terhadap anggota BPUPKI 

yang merumuskan naskah pertama UUD 1945.  

 Jelas bahwa kata Allah adalah nama diri Tuhan yang dikenali berakar pada ajaran agama 

Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam) dan bukan nama diri Tuhan menurut agama-agama asli 

Indonesia atau lainnya. Penggunaan frasa “Maha Kuasa” jika tidak dilandaskan pada 

pemikiran teologis yang tepat lebih cenderung kepada penekanan terhadap konsepsi 
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jabbariyyah atau determinisme. Juga tidak menunjukkan konsistensi terhadap prinsip peri-

keadilan yang menjadi tolok ukur dan reason de etre kemerdekaan.  

 Naskah UUD 1945 yang menjadi objek syarah (komentar) penulis adalah yang dimuat di 

situs Mahkamah Konstitusi. Cukup aneh juga dituliskannya rakhmat dan bukan rahmat. 

Karena KBBI Daring tidak memberikan definisi terhadap kata rakhmat. Apakah penulisan 

ejaan naskah yang dimuat dalam situs Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana versi 

resminya? Jika benar demikian adanya, kemudian mengapa kata rakhmat dapat dikatakan 

sebagai suatu penulisan yang salah dari rahmat. Mungkin perkara ini nampak sepele tetapi 

karena kata ini merupakan bagian dari suatu konstitusi yang secara tegas menyatakan 

“Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia” maka menjadi suatu hal yang penting untuk 

ditelusur lebih jauh. Tetapi analisis kebahasaan bukan menjadi ruang lingkup pokok dari 

buku ini kecuali terkait secara substansial.  

 Oleh karena itu lebih tepat jika kita mengubah pilihan kata dari Allah menjadi Tuhan 

yang lebih bersifat umum dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dan secara 

konsistensi pada prinsip peri-kemanusiaan dan peri-keadilan dan dalam rangka 

menghindarkan kesan jabbariyyah maka lebih tepat jika kita gunakan frasa Yang Maha Adil. 

Bahkan konsepsi “MAHA” sesungguhnya menyiratkan perbandingan antara Tuhan dan 

selain-Nya yang jika kita bertetapan bahwa Tuhan tak dapat diperbandingkan maka 

pembandingan dengan kata MAHA tidak pada tempatnya, cukup kita gunakan kata Yang 

Adil yang secara kata sama tetapi pemaknaan adil-Nya berbeda secara terminologis. Oleh 

karena itu lebih tepat lagi jika frasa yang digunakan adalah “Tuhan Yang Adil”. Karena 

Tuhan Yang Adil itu bahkan memberikan kebebasan (free will) kepada manusia untuk 

beriman kepada-Nya atau memilih mengingkari keberadaan-Nya.  

 Bagian “atas berkat” dan “rakhmat” dapat menjadi suatu kajian lebih mendalam 

khususnya para ahli bahasa. Bukankah kata “atas” yang digunakan adalah bermakna 

“berkat”? Bahkan kata rakhmat tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi 

daring). Mengapa tidak digunakan kata “berkat karunia” atau “berkat belas kasih”? Belas 

kasih atau cinta kasih merupakan kata yang lebih menyentuh jiwa dibanding kata karunia 

apalagi rakhmat.  

 Dengan demikian frasa dimaksudkan (Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa) 

menjadi: “Berkat cinta kasih Tuhan Yang Adil...”.  
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Tujuan Negara  

 "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,...".
11

 

Dari paragraf ke-4 dapat disimpulkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:  

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;  

2. Memajukan kesejahteraan umum;  

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;  

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.   

 Mengingat negara didirikan dengan berlandaskan pada asas perikemanusiaan dan 

perikeadilan –dan bukan asas nationalitet sempit- maka kita harus memaknai konsepsi negara 

sebagai suatu ruang lingkup tindakan dan pengarusutamaan semata-mata karena konsepsi 

kedaulatan adalah secara essensial dinyatakan sebagai terikat pada ruang wilayah bernama 

negara. Tetapi pengertian segenap bangsa dan kesejahteraan umum adalah mengacu pada 

manusianya pula. Dengan demikian asas personalitas di samping asas teritorial adalah 

menjadi konsekuensi logis. Maksud dari melindungi segenap bangsa, kesejahteran umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mengenai bangsa Indonesia atau manusia Indonesia 

dimanapun berada.  

 Ditinjau dari sudut pandang Ilmu Negara yang membahas mengenai tujuan negara maka 

konstitusi kita menganut beberapa ajaran sekaligus. Tujuan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial selaras dengan 

ajaran Dante Alleghieri –De Monarchia Libri III- menyatakan bahwa tujuan negara adalah 

untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tentu saja ikut serta mewujudkan perdamaian dunia 

yang dimaksudkan dalam pembukaan bukanlah dengan cara sebagaimana dicitakan Dante 

yaitu dengan jalan mendirikan satu imperium dunia sehingga peperangan antar negara juga 

dalam negara dapat dicegah.  

 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan pernyataan 

tujuan negara yang selaras dengan teori ajaran keamanan dan ketertiban yang dianut antara 

lain oleh Epicurus, Thomas Hobbes dan Montesquieu. Ajaran ini menyatakan bahwa negara 

                                                           
11 Paragraf ke-4 Preambule UUD 1945. 



halaman 22 dari 128 
 

harus dipandang sebagai alat yang dibuat manusia untuk melindungi dirinya dari segala 

ancaman dan bahaya. Negara hanya sebagai penjaga malam (negara polisi).  

 Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu tujuan etik penting, hanya penguasa 

yang cerdas yang mampu mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi 

dari tujuan negara ini tidak hanya mengenai upaya mencerdaskan bangsa secara keseluruhan 

namun juga tentang kepemimpinan / penguasa negara harus pula manusia cerdas. Menurut 

Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun 

sebagai makhluk sosial. Di samping itu, tujuan negara adalah untuk mencapai, mempelajari, 

dan mengetahui cita (idea) yang sebenarnya. Idea yang sesungguhnya hanya dapat diketahui 

oleh ahli filsafat saja maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya 

dipegang oleh ahli-ahli filsafat.
12

 Pada masa Plato, seorang cerdas niscaya ahli filsafat. Dalam 

konteks kekinian tentu saja keahlian tidak hanya mengenai filsafat namun pada pokoknya 

adalah “dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan” yang hanya dimiliki oleh pemikir cerdas saja.  

 Memajukan kesejahteraan umum secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa 

tujuan bernegara kita adalah sesuai dengan ajaran negara kesejahteraan (Welfare State). 

Sampai disini belumlah jelas negara kita hendak menggunakan jalan yang mana menuju 

kesejahteran. Apakah jalan Aliran Liberalis Kapitalis (Adam Smith, Jeremy Bentham, 

Herbert Spencer, dsb.) ataukah jalan Aliran Solidaritas Sosialis (Karl Marx, Max Webber, 

Louis Blanc, Henry de Saint Simon, dsb.). Atau jalan tengah alternatif membuka jalan 

tersendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara?  

 Tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan ini semestinya menjadi suatu 

parameter atau tolok ukur dalam pengambilan keputusan dan sistem anggaran. Apakah suatu 

kebijakan sesuai dan searah secara progresif terhadap satu atau lebih tujuan bernegara? 

Empat tujuan bernegara ini justru jarang disebut-sebut dalam bagian menimbang di peraturan 

perundangan. Juga jarang menjadi suatu acuan dalam menilai kelayakan suatu kebijakan. Di 

masa lampau justru segala-galanya dikaitkan dengan konsepsi “dasar negara” Pancasila yang 

pada pokoknya sebenarnya berisi kaidah umum dan bukan suatu acuan yang bersifat sebagai 

tolok ukur yang dapat diukur secara jelas.  

 

Kedaulatan Rakyat 

 Kita tidak hendak membicarakan Teori Kedaulatan secara panjang lebar tetapi cukup 

selintasan untuk mendapatkan suatu gambaran ringkas mengenai apa yang dimaksudkan 

                                                           
12 Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Jogjakarta: 1980, hal. 17.  
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dengan kedaulatan (sovereignty). Pengertian teori kedaulatan ini akan terus mewarnai 

komentar atas konsitusi ini di banyak bagian selanjutnya. Pengertian kedaulatan sebagaimana 

diurai secara ringkas setelah ini akan menjadi tolok ukur apakah memang rakyat yang 

memiliki kedaulatan ataukah hanya kedaulatan “seolah-olah” adalah milik rakyat.  

 Unsur-unsur yang terdapat dalam kata sovereignty –dalam Webster Dictionary) meliputi: 

(i)kekuasaan, (ii)bersifat terkuat atau terbesar (superior), (iii)bersifat tertinggi (supreme), 

(iv)pemegangnya berada dalam kedudukan memberikan perintah, (v)bersifat merdeka atau 

tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau badan lain, (vi)mengandung kewenangan 

(otoritas) untuk mengambil keputusan terakhir atau tertinggi. Menurut William Blackstone, 

kedaulatan baru dapat disebut kedaulatan, jika memenuhi empat syarat yaitu: (1)Adanya 

kekuasaan yang tertinggi (supreme); (2)Adanya kekuasaan itu tidak dapat disanggah 

(irresistible); (3)Adanya kekuasaan yang mutlak (absolute); (4)Kekuasaan tersebut tidak 

diawasi (uncontrolled).
13

 John Austin memberikan ciri-ciri konsep kedaulatan yaitu: non-

subordinate, illimitable, unique, dan united.
14

  

 Alinea ke-4: “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” merupakan suatu pernyataan bahwa 

negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Pemilik kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara adalah rakyat.  Dalam arti pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. Doktrin kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi konsep negara 

demokrasi di zaman modern.
15

 Namun UUD 1945 juga memuat Pasal 1 Ayat (3) “Negara 

Indonesia adalah negara hukum” yang selaras dengan konsepsi Teori Kedaulatan Hukum. 

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Baik raja (penguasa: pen.), 

rakyat, ataupun negara harus tunduk dan patuh kepada hukum. Teori kedaulatan hukum 

melahirkan negara hukum (nomokrasi).
16

  

 Pertanyaannya kemudian adalah: jadi di negara Indonesia ini kedaulatan tertinggi di 

tangan rakyat ataukah hukum? Pembukaan UUD 1945 jelas secara tegas menyatakan 

kedaulatan tertinggi di tangan rakyat tetapi di Pasal 1 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa 

pada hakikatnya negara menganut Teori Kedaulatan Hukum. Pernyataan bahwa kedaulatan 

                                                           
13 Aminoto, Materi Pokok Ilmu Negara, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan: 2015, hal. 3.23. 

14 Ibid.  

15 Ibid., hal. 3.26.  

16 Ibid.  
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tertinggi dipegang oleh rakyat dan hukum adalah pernyataan yang bersifat kontradiktif. 

Tertinggi namun bukan hanya satu tetapi dua? Dua-duanya sama tinggi? Bagaimana rakyat 

disetarakan dengan hukum? Rakyat secara keseluruhan (abstrak-agregatif bukan secara 

perorangan atau kelompok) harus tunduk kepada hukum yang bahkan dalam kenyataannya 

yang dimaksudkan adalah tunduk kepada UUD yang pada kenyataannya dibuat dan 

ditetapkan secara sepihak oleh segolongan kaum yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara substansial Pasal 1 Ayat 

(2) dan (3) pada prinsipnya tidak sesuai dan kontradiktif dengan bagian Pembukaan UUD 

1945 yaitu pilihan “kedaulatan rakyat”.  

 Namun justru bagian isi inilah yang diterapkan secara faktual, kedaulatan hukum karena 

daulat rakyat ditempatkan di bawah UUD sedangkan UUD yang berlaku tidak bisa dikatakan 

sebagai hasil dari kedaulatan rakyat. Jika UUD yang berlaku merupakan suatu hasil 

konsensus nasional melalui referendum maka dapat kita katakan bahwa kedaulatan tertinggi 

di tangan rakyat meskipun ada pasal dilaksanakan menurut UUD. Jika bukan dilaksanakan 

secara sedemikian maka pada hakikatnya kedaulatan adalah “kedaulatan negara”.  

 Dan yang lebih jelas lagi –Puji Tuhan- adalah jelas-jelas kita tidak menganut Teori 

Kedaulatan Tuhan meskipun sila pertama bahkan di bagian mukadimah menyebut bahwa 

kemerdekaan adalah “berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa”. Teori Kedaulatan Tuhan 

selama pelaksana kedaulatan tertinggi bukan Tuhan sendiri atau pihak yang ditunjuk Tuhan 

sendiri adalah semata-mata klaim sepihak yang justru membahayakan kemanusian dan 

keadilan bahkan konsepsi ketuhanan itu sendiri turut terancam secara terstruktur, sistematik 

dan masif. Penindasan dari manusia pengklaim wakil Tuhan terhadap manusia lainnya atas 

nama Tuhan adalah berbahaya. Ketidaktegasan teori kedaulatan hukum atau rakyat masih 

jauh lebih baik daripada tegas menganut Teori Kedaulatan Tuhan karena yang terjadi adalah 

klaim sepihak yang mudah dibuktikan pengklaim bukanlah wakil Tuhan. (Bukti Wakil Tuhan 

sebenar adalah mudah: mukjizat! Jadi kalau ada yang klaim sebagai nabi baru, cukup minta 

pertunjukkan mukjizat yang tersebut dalam kitab-kitab saja. Jika sanggup melakukan 

semuanya, beritahu saya karena saya akan tunduk patuh padanya). 

 

Dasar Negara Pancasila 

 Dalam kajian Ilmu Negara tidak dibahas objek yang bernama dasar negara. Jika kita 

mengartikan dasar sebagai pilar yang dalam kajian Kalam sering disebut sebagai ushul maka 

yang dimaksudkan dalam istilah ushuluddin adalah hal-hal yang menjadi sebab keberadaan 

dien (agama). Dalam Ilmu Negara yang mengkaji mengenai hakikat dan unsur-unsur negara 
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sama sekali tidak dibahas mengenai apa yang disebut sebagai dasar negara. Justru biasanya 

yang dimaksud dengan dasar negara adalah pilihan politik umum suatu negara. RRC 

menganut dasar komunisme, Amerika Serikat menganut dasar kapitalisme, ada pula 

sosialisme dan sejenisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsepsi dasar negara 

Pancasila maksudnya adalah pilihan haluan negara dalam mencapai tujuannya. Negara kita 

tidak menganut sistem kapitalisme, juga bukan sosialisme apalagi komunisme tetapi 

menganut sistem Pancasila-isme. [Entahlah!] 

 Yang jelas mengenai Pancasila adalah rumusan sila dalam Pancasila adalah bersesuaian 

dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan serta selaras dengan tujuan negara yang 

telah diuraikan di bagian atas. Sila kedua dapat kita pandang sebagai penjelas terhadap 

prinsip perikemanusiaan bahwa prinsip perikemanusiaan yang adalah Kemanusiaan Yang 

Adil dan Beradab. Perikeadilan yang kita maksudkan lebih kepada konsepsi mengenai 

keadilan sosial yang harus diperjuangkan pertama dan khususnya bagi seluruh rakyat 

Indonesia dimana yurisdiksi kedaulatan negara adalah nyata dan diakui oleh masyarakat 

internasional. Perikeadilan kita adalah perikeadilan yang sesuai dengan Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia.  

 Persatuan Indonesia dapat kita maknai sebagai suatu kondisi yang mutlak ada agar tujuan 

dan visi negara dapat tercapai. Tanpa persatuan mustahil tercipta perdamaian. Tanpa 

perdamaian mustahil tujuan dan visi negara dapat dicapai. Sila ini selaras pula dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Suatu jargon atau tagline yang 

bersifat statik. Sebenarnya semboyan itu dimaksudkan untuk apa? Menguatkan pernyataan 

bahwa Persatuan Indonesia yang dimaksudkan adalah unity in diversity-kah? Yaitu persatuan 

di antara berbagai perbedaan yang ada atau memiliki maksud dan tujuan lain.  

 Di era kemerdekaan saat ini (yaitu pasca reformasi) sudah saatnya menafsirkan dan 

memaknai Pancasila pada tempatnya. Bahasan ini mungkin tidak enak di hati banyak 

pembaca yang sekian lama terdoktrin secara TSM (terstruktur, sistematik dan masif) 

mengenai orde baru dengan segala ke-lebay-annya yang menjadikan Pancasila sebagai objek 

sakralisasi dengan maksud tersembunyinya adalah menggunakannya sebagai alat untuk 

menindas dan membungkam suara-suara kemanusiaan dan keadilan. Sakralisasi dan lebay-

isasi orde baru dilaksanakan menurut pedang bermata dua: satu sisi adalah Pancasila dan 

UUD 1945 secara murni dan konsekuen (padahal maksud sesungguhnya adalah secara 

sepihak menurut keinginan penguasa orde baru). Sisi tajam lainnya adalah hantu komunisme-

marxisme-leninisme serta PKI sebagai alat penggebuk masyarakat.  
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 Sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada dasarnya menyimpan misteri dan 

ambigu. Apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan? Segala hal yang berkaitan dengan Tuhan 

dan atau konsepsi Tuhan? Ataukah maksudnya adalah segala hal yang berkenaan dengan 

Tuhan adalah tidak mengapa sepanjang bersifat monoteistik (Yang Maha Esa)? Karena frasa 

“Yang Maha Esa” sebagaimana dipahami adalah suatu jenis pensifatan kepada Tuhan yang 

seharusnya bukan kepada “ketuhanan”. Ketuhanan secara bahasa dapat dimaknai sebagai 

segala hal berkaitan dengan tuhan yang bisa bersifat monotheistik maupun politheistik. 

Penjelas monotheistik menimbulkan tanya bagaimana dengan warga negara dan penduduk 

yang konsep ketuhanan yang diyakininya tidak bersifat monoteis? Bahkan bagaimana yang 

meyakini bahwa Tuhan itu tidak eksis allias atheis? Bagaimana mereka yang mengakui 

keberadaan Tuhan tetapi menolak agama?  

 Ada pula yang menafsirkan kata Esa sebagai bukan berarti satu karena untuk arti satu ada 

kata “Ika”. Yang dimaksudkan dengan Esa adalah segala hal yang baik dan sejenisnya. 

Namun mengingat pemahaman umum adalah SATU. Esa adalah satu alias prinsip 

monotheistik maka alinea tersebut di atas adalah relevan. Jika pun asal kata esa bukan berarti 

satu maka pemaknaan yang diterima masyarakat terkini adalah lebih penting dari asal katanya 

itu sendiri.  

 Oleh karena itu lebih tepat jika sila pertama kita sempurnakan dengan konsepsi yang 

lebih menunjukkan kebhinekaan bangsa. Segala perbedaan yang ada harus dipadupadankan 

menjadi suatu kekuatan dan bukan justru sebagai sumber perpecahan. Ketuhanan Yang Adil 

dan Beradab.  Proposisi ini lebih sesuai dengan reason de etre kemerdekaan kita yaitu 

perikemanusiaan dan perikeadilan. Kedua nilai ini melandasi seluruh upaya perjuangan 

mengisi kemerdekaan. Ketuhanan adalah segala sesuatu berkaitan dengan konsepsi ketuhanan 

yang hidup di masyarakat wajib harus diperlakukan secara adil dan mengikuti kaedah 

keadaban kemanusiaan. Perbedaan keyakinan sepanjang tidak melanggar keadaban adalah 

termasuk dalam kebebasan di negeri ini yang harus dipertahankan bersama. “Yang Adil dan 

Beradab” adalah penjelas tentang ketuhanan seperti apa yang layak diperjuangkan oleh 

bangsa Indonesia.  Bukan merupakan penjelas dari Tuhan itu sendiri. Jadi maksud dari “yang 

adil dan beradab” bukanlah sebagai sifat Tuhan namun sebagai sifat “ketuhanan” yang hidup 

dalam jiwa bangsa Indonesia.  

 Sila kedua dengan demikian adalah penekanan kembali sisi kemanusiaan yang juga harus 

harus sesuai dengan kaidah perikeadilan menurut kaedah keadaban yang luhur. Kemanusiaan 

Yang Adil dan Beradab. Inilah tolok ukur, “Yang Adil dan Beradab”. Kita harus melawan 

segala bentuk kebiadaban tanpa mengurangi nilai keadilan pada tempatnya.  
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 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan kita adalah tidak hanya bersifat 

mengikuti asas teritorial namun juga asas personalitas. Setiap person rakyat Indonesia 

dimanapun berada harus mendapatkan keadilan sosial yang dicitakan kita bersama sebagai 

bangsa. Senyatalah bahwa gagasan mendasar yang mengilhami para pendiri bangsa adalah 

gagasan yang bersendikan keadilan dan kemanusiaan sehingga kata keadilan dan 

kemanusiaan beserta turunan dan bentukannya banyak disebut berulangkali sebagai 

penekanan khusus.  

 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini adalah tentang teori kedaulatan rakyat. Yaitu daulat 

rakyat yang bukan bersifat tirani mayoritas. Bukan! Tetapi kedaulatan rakyat yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan. Pemilik hikmat dan kebijaksanaan adalah kaum cerdas yang 

sanggup mengemban amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tentu saja bukan berarti 

sebaliknya, setiap yang cerdas tidak meniscayakan adanya hikmat kebijaksanaan. Tetapi 

hikmat kebijaksanaan hanya dimiliki kalangan cerdas. Konsepsi ini sesuai dengan negara 

filsuf Plato, juga dalam teori saat ini selaras dengan konsepsi Wilayatul Faqih yang 

dikemukakan Imam Khomenei. Juga selaras dengan pemeo: “serahkan pada ahlinya, jika 

menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”.  

 Dalam permusyawaratan/perwakilan: pemimpin / penguasa / pejabat negara yang cerdas 

wajib tidak dibenarkan memaksakan kebenaran dan hikmat kebijaksanaannya meskipun akan 

menghasilkan keluaran yang baik. Tujuan tidak menghalalkan cara. Bagaimanapun tetap 

harus mengedepankan musyawarat baik secara langsung maupun perwakilan yang 

representatif. Perwakilan yang juga harus memenuhi syarat hikmat kebijaksanaan.  

 Jika kita mencermati rumusan sila-sila Pancasila maka kita melihat suatu nilai-nilai 

luhur. Oleh karena itu lebih tepat jika kita mendudukkan Pancasila sebagai rangkaian 

rumusan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan menilai kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang menurut hemat penulis merupakan penjabaran dari nilai perikemanusiaan dan 

perikeadilan. Dengan demikian Pancasila dalam fungsinya tidak boleh dilepaskan dari nilai 

perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai suatu landasan idea-nya.  

 

Visi Negara Indonesia 

 Visi sebagaimana dipahami oleh ilmu manajemen perusahaan dan teoritikus motivasi 

adalah suatu kondisi ideal yang hendak dicapai yang pada akhirnya diterjemahkan dalam misi 

dan tujuan yang terukur. Visi negara Indonesia dapat kita temukan dalam dalam kalimat: “... 

Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Inilah visi negara! 
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Meskipun pada masa dibuatnya naskah konstitusi ini konsepsi visi, misi dan tujuan serta 

tagline belumlah populer namun ternyata secara substansi material pendiri negara telah 

berpikir jauh ke depan. Visioner! 

 

Kait-mengkait 

 Poin-poin penting berupa prinsip, penjabaran, landasan serta mekanisme berbangsa dan 

bernegara tersebut dalam pembukaan adalah kait-mengkait, jelas-menjelaskan. Hanya perlu 

penyempurnaan sedikit sesuai dengan dinamika keilmuan dan kondisi sosial kemasyarakatan 

maka bagian pembukaan ini adalah suatu jiwa dan elan vital yang mampu menjadi inspirasi 

yang menggerakkan masyarakat. Di bawah kepemimpinan “hikmat kebijaksanaan” maka visi 

negara akan mewujud, tujuan negara dapat dicapai dan terus dikembangkan dalam 

kepemimpinan global. Selesai dengan adil dan makmur-nya Indonesia, maka ruang lingkup 

berikutnya adalah dunia selaras dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.  
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BAB III 

PROBLEMATIKA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 

 

Tiga Lembaga Perwakilan Yang Berlebihan 

 Dari sisi anggaran belanja tahun 2015 MPR RI memperoleh alokasi sebesar Rp 977,3 

Milyar, DPR RI memperoleh alokasi Rp 5.191,7 milyar dan DPD RI memperoleh  alokasi 

sebesar Rp 1.138,0 Milyar. Jumlah total duit yang akan dihabiskan oleh tiga lembaga 

perwakilan pusat yang ada adalah sebesar Rp 7.307 Milyar alias Rp 7,3 Trilyun. Jumlah uang 

yang terlalu besar hanya untuk membiayai mereka tidur di senayan, berpelesiran ke luar 

negeri dan lain-lain kegiatan yang entah apa maksud tujuan dan hasilnya. 

 Secara teoritik DPR RI memiliki tugas kenegaraan yang lebih banyak dengan 

kewenangan yang banyak pula. MPR RI yang anggotanya adalah anggota DPD RI ditambah 

anggota DPR RI secara ex officio dengan kewajiban bersidang hanya satu kali dalam lima 

tahun jumlah alokasi anggarannya apa tidak berlebihan? Saking tidak ada kegiatan maka suka 

mencari-cari kegiatan seperti percetakan, seminar-seminar dan sebagainya. Setali tiga uang 

dengan DPD RI sebagai lembaga yang nyaris hampir tidak memiliki kewenangan signifikan 

sedikitpun kecuali buat rame-rame. Satu trilyun lebih dalam setahun itu dihabiskan untuk apa 

dan apa hasilnya? Bagaimana hendak berdaya guna sedangkan memang kewenanganpun tak 

ada. Meski tentu saja kewenangan yang besar tidak menjadi hasil yang membanggakan pula 

sebagaimana lembaga DPR RI yang memiliki kewenangan sangat besar tetapi hampir tidak 

ada yang bisa dibanggakan dari hasil kerja mereka. Mana sukanya ribut tak jelas 

juntrungannya pula.  

 Dalam setahun ini, parlemen Korea Selatan menghasilkan hampir 1000 UU, dan DPR RI 

hanya mengesahkan 2 UU saja. Konsepsi DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif pada 

pokoknya menyimpan suatu cacat bawaan yaitu sifat keduanya sebagai “hasil proses politik” 

niscaya menghasilkan anggota yang amatir dalam pengertian kemampuan dan kapasitas 

anggota dalam pembentukan perundangan adalah lemah dan tidak memenuhi syarat ilmiah 

kemampuan di bidang hukum. Pembentuk hukum adalah orang-orang yang secara umumnya 

tidak terdidik di bidang hukum. Sebenarnya merupakan suatu risiko besar bagi negara hukum 

untuk menyerahkan urusan pembentukan hukum formalnya pada mereka yang tidak 

memahami hukum sebagai suatu disiplin keilmuan khusus.  

 Di parlemen kita kini laku penghalalan cara atau penyalahgunaan kekuasaan terus 

berlangsung dalam aneka praktik busuk para “wakil rakyat” untuk tiada hentinya menguras 

dana publik. “Rumah aspirasi”, “studi banding”, dan kehendak memaksakan “ana dapil”, 
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misalnya, lahir dari argumen-argumen tengik. Banyak anggota parlemen menjadikan ketiga 

tugas pokoknya bukan untuk membuktikan kenegarawanan serta menetapkan patokan-

patokan cerdas-bermartabat dalam rangka menyejahterakan negara-bangsa kita, melainkan 

terutama sebagai alat merampas dana publik, sebagai “komoditas-komoditas barteran” untuk 

memperkaya diri, dan sarana-sarana mega-ekstorsi secara yang pada umumnya sungguh tak 

bermalu. Sulit dibantah bahwa Parlemen Reformasi adalah episentrum korupsi- sekaligus 

wajah terburuk demokrasi kita yang salah jalan.
17

  

 Maka, lebih daripada bela negara, yang paling imperatir bagi bangsa kita dewasa ini 

demi penjunjungan pada Pancasila ialah mengoreksi para penyelenggara negara beserta 

segenap alat-alatnya dari segenap laku penghalalan cara dan/atau penyalahgunaan 

kekuasaan.
18

 Salah satu tujuan penulisan buku ini adalah sebagaimana seruan Prof. Mochtar 

Pabotingi tersebut namun bukan demi penjunjungan pada Pancasila namun demi 

penjunjungan pada perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana amanat konstitusi. Yaitu 

dengan jalan memberikan komentar dan kritik pada konstitusi sekaligus memberikan tawaran 

alternatif struktural kenegaraan untuk menghalangi munculnya orang-orang yang tidak 

memiliki kualifikasi dan pengabdian pada nilai moral yang luhur.  

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

 Pada dasarnya eksistensi MPR RI tetap dipertahankan karena ketika sistem pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden telah melalui mekanisme pemilihan langsung dan kedudukan 

Presiden sebagai Mandatari MPR menyisakan mekanisme impeachment yang harus diberikan 

jalan keluar. Tugas impeachment inilah satu-satunya tugas MPR RI yang bersifat essensial. 

Tugas selainnya adalah tugas seremonial belaka –yang tak terlalu bermanfaat secara 

substansial kecuali hanya bernilai sebagai wahana pertunjukan kemegahan negara- yaitu 

pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena tidak memiliki tugas dan kewenangan 

essensial lainnya maka diadakanlah berbagai event dan kegiatan agar nampak bekerja dan 

berguna walau pada dasarnya tetaplah hanya pemborosan belaka. Tidak ada nilai tambah dari 

berbagai pengeluarannya yang signifikan dan berdaya manfaat pada pencapaian tujuan 

berbangsa dan bernegara.  

 

  

                                                           
17 Mochtar Pabotingi, Negara vs. Pancasila, Opini di HU Kompas, 27 Oktober 2015.  

18 Ibid.  
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Dewan Perwakilan Daerah 

 Eksistensi DPD RI setali tiga uang dengan eksistensi MPR RI. Secara reason de etre 

masih jauh lebih baik karena alasan representasi daerah. Tetapi apalah artinya representasi 

yang sifatnya sekadar kehadiran semata tanpa kewenangan signifikan. Isoh opo? Ora iso 

opo-opo! Jika pun diberikan kewenangan signifikan tidak menjamin pelaksanaannya akan 

selaras dengan upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi justru dengan 

bertambahnya kewenangan akan meningkatkan kerumitan dan keberisikan publik, serta tentu 

saja kelambatan pengambilan keputusan penting. Mungkin solusi DPD adalah jawaban 

terhadap kehendak federalisme. Dengan demikian kehadiran DPD adalah sejenis “permen 

penenang bagi anak-anak yang rewel” agar tenang dan bisa tampil seolah pahlawan pejuang 

suara daerah.  

 

Dewan Perwakilan Rakyat 

 Lembaga DPR RI adalah sejenis lembaga super dengan kewenangan yang super pula. 

Sementara DPD RI adalah seperti metafora macan ompong, maka DPR RI adalah kancil 

bergigi taring semuanya. Kewenangan sedemikian besar yang akankah berguna bagi negara 

dan bangsa atau justru gesit liar mencuri “ketimun” milik bangsa dan negara.  

 Mekanisme pemilihan anggotanya adalah berdasarkan usulan partai peserta pemilu yang 

kemudian disodorkan kepada rakyat untuk memilih beberapa orang yang diteorikan sebagai 

akan mewakili konstituen di distrik tersebut. Demikian menurut teori idealnya, namun 

kenyataan berkata lain. Bahkan mayoritas rakyat tidak mengetahui siapa yang mewakili 

dirinya dan masyarakatnya di lembaga perwakilan.
19

  

 Kenyataan lain adalah bahwa di DPR RI kemudian suara aspirasi hanya mengkristal 

dalam “suara fraksi” yang berlandaskan pada kesamaan partai. Disempurnakan oleh adanya 

hak recall oleh partai politik yang secara otomatis bersamaan dengan hak call melalui 

mekanisme pergantian antar waktu. Hak recall partai ini merupakan senjata kontrol terhadap 

anggota DPR yang lebih ampuh yang tidak dimiliki oleh di daerah konstituennya.
20

 Dengan 

demikian keanggotaan DPR adalah diisi oleh mereka yang tidak dikenali rakyat di daerah 

pemilihannya sebagai wakilnya di DPR RI dan memiliki akses yang teramat sangat terbatas 

kepada mereka, dan di saat bersamaan ternyata mereka dikontrol oleh partai politik. 

                                                           
19 DPD RI pun demikian pula kenyataannya. Sangat sedikit yang mengetahui siapa wakilnya di DPD RI. Jika pun mengetahui, 

maka akses kepada wakilnya pun teramat sangat terbatas sekali.  

20 Problematika muncul karena dalam UU No. 27 Tahun 2009  Pasal 213 Ayat (2) Huruf e menyatakan bahwa pemberhentian 

antar waktu dilaksanakan atas usul partai politik.  
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Kemudian atas argumentasi apa lembaga perwakilan itu menyandang nama sebagai 

“Perwakilan Rakyat”? 

 Konsepsi parlemen dimanapun merupakan suatu lembaga amatir. Sebagai pembentuk 

undang-undang kapasitas anggota parlemen dimanapun bersifat amatir. Parlemen dengan 

kewenangan membentuk undang-undang diisi oleh anggota yang kapasitas secara teoritik 

mengenai ilmu dan teori perundangan dapat dikatakan lemah. Keamatiran parlemen di 

Indonesia semakin dikebiri oleh kekuasaan fraksi yang pada dasarnya pelaksanaan dari 

kekuasaan partai yang pada dasarnya adalah dominasi elite partai. Pada pokoknya dapat 

dikatakan parlemen pada kenyataannya adalah sejenis dengan angka kekuatan-tawar.  

 

Perwakilan Partai Politik bukan Perwakilan Rakyat! 

 Partai politik bukanlah lembaga negara tetapi memiliki kewenangan luar biasa 

berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum” juncto dan Pasal 8 Ayat (3) dalam hal Presiden dan atau 

Wakil Presiden berhalangan tetap sebagai solusi jika risiko tersebut terjadi dan Pasal 22E 

Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Kekuasaan yang semakin 

dikukuhkan dalam pasal pergantian antar waktu.  

 Hak recall merupakan suatu konsekuensi karena bagaimanapun harus ada kontrol 

terhadap anggota dewan dengan berbagai pilihan misalnya diletakkan haknya pada konstituen 

atau partai. Dan tentu saja dominasi partai membuat pilihan adalah ditetapkan pada partai  

untuk menjaga dominasinya. Partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang 

yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui 

melalui pemilihan umum, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu 

untuk kepentingan segolongan orang “at the expense of the General Will” (Rousseau, 1762). 

Bahkan menurut Robert Michels, partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu 

melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis.
21

  

 Adagium Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely 

seharusnya menjadi suatu pegangan karena pengecualiannya adalah sangat jarang terjadi. 

Partai sebagai organisasi yang diciptakan untuk tujuan kekuasaan (power) tentu saja 

menyimpan kecenderungan untuk corrupt. Sebagaimana konsepsi perseroan terbatas yang 

                                                           
21 Rumokoy, Nike K., Kajian Yuridis tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hal. 4. 
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seringkali digunakan untuk mengamankan dirinya maka partai pun sering menjadi kendaraan 

pengamanan tujuan pribadi terhadap kekuasaan.
22

  

 Fungsi utama partai politik menurut kaidah tata negara yang berlaku adalah sebagai 

“saringan awal” kandidat yang akan dimajukan dalam kontestasi pemilu ataupun pemilihan 

pejabat publik dalam pemilihan oleh DPR. Banyak pihak yang secara serampangan 

beranggapan bahwa sistem kita sudah baik hanya bermasalah di oknum-oknum pelaksananya. 

Padahal disebut oknum itu adalah hanya dan hanya jika sedikit sekali jumlahnya. Jika yang 

disebut oknum itu adalah banyak dan sering berulang maka yang lebih patut dipersalahkan 

adalah sistemnya! Dan di pintu gerbangnya adalah sistem seleksi dan rekrutmen mendesak 

untuk dibenahi. Sistem kepartaian sebagai bagian dari sistem seleksi dan rekrutmen telah 

gagal melaksanakan fungsinya karena terlalu sering memberikan pilihan busuk kepada 

rakyat. Sistem kepartaian harus diganti! 

 

 Tentang alternatif pengganti sistem kepartaian dalam mekanisme seleksi dan rekrutmen 

pejabat publik akan diuraikan lebih lanjut di bagian sistem seleksi dan rekrutmen pejabat 

publik.  

 

Tentang Partai Politik 

 Mengingat bahwa pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruh 

kandidatnya dimajukan oleh partai politik peserta pemilu maka menjadi penting untuk 

membedah sosok sejati partai. Sebagai mesin politik maka partai politik memerlukan 

pembiayaan yang sangat besar dalam berbagai kegiatannya. Sumber pendapatan partai untuk 

membiayai hidupnya umumnya diperoleh dari anggotanya khususnya mereka yang tergolong 

kalangan kaya dan sumbangan pengusaha. Iuran keanggotaan sebagaimana kita ketahui 

bersama adalah sumber pendapatan yang tertera dalam anggaran dasar serta peraturan partai 

lainnya yang hanya mewujud di atas kertas. Perludem dalam bukunya berjudul Bantuan 

Keuangan Partai Politik. Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan mengatakan seiring dengan memudarnya peran ideologi, partai politik sama 

sekali tidak dapat lagi mengandalkan iuran anggota untuk menghidupi aktivitas 

kesehariannya.  (2012: 7).
23

 

                                                           
22 Kemendagri pada September 2014 merilis data bahwa dalam rentang 2005 – 2014 setidaknya ada 3.169 anggota DPRD 

tersangkut korupsi, 318 diantaranya Kepala Daerah. Bahkan aktor kampanye iklan anti korupsi Partai Demokera seluruhnya 

telah masuk bui kecuali SBY dan anaknya yang mungkin akan segera menyusul.  

23 Perludem adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, dapat diakses di situs www.perludem.org.  

http://www.perludem.org/
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 Tidak cukup berbekal tekad mulia atau kecerdasan untuk bisa menduduki posisi sebagai 

anggota dewan atau jabatan eksekutif lainnya. Pembiayaan untuk tekad mulia itu adalah 

penting. Umumnya politisi muda dari kalangan aktivist memiliki pilihan “nyantrik” ke 

seniornya yang telah menduduki suatu jabatan politik untuk kemudian membantu sebagai 

operator lapangan mengumpulkan dana politik untuk keperluan politik dan menopang 

hidupnya. Sudah menjadi hal yang umum bahwa para aktivist banyak yang tidak memiliki 

sumber penghasilan yang jelas. Pengusaha bukan, karyawan perusahaan juga bukan tetapi 

gaya hidupnya kelas atas.  

 Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez, mengungkapkan sedikitnya tiga 

faktor yang menyebabkan politik biaya tinggi:
24

  

1. Terjadinya perubahan model kampanye di tahun 2004. Perubahan yang 

menguntungkan orang-orang yang punya duit banyak. Para pengusaha akhirnya 

masuk ke partai politik dan mendapatkan tempat strategi seperti jabatan ketua atau 

ketua umum. Dengan begitu mereka punya daya tawar yang besar, karena mereka 

punya modal untuk membiayai kampanye parpol tersebut.
25

  

2. Iklan televisi yang mahal menjadi medium  efektif untuk mempengaruhi pemilih. 

(54% dana kampanye Obama habis untuk iklan).  

3. Pergeseran politik yang semakin menjadi personal maka orang semakin butuh 

personal branding yang berbiaya mahal.  

 Demikian besarnya kekuasaan partai khususnya terhadap anggota parlemen (maaf, meski 

umumnya mereka tidak cukup layak disebut sebagai legislator walaupun duduk di lembaga 

legislasi) menjadikan jabatan di partai yang akan cenderung mempertahankan dominasi 

menjadi strategis. Tanpa perlu masuk ke dalam struktur parlemen namun memiliki kekuasaan 

menjadi pengendali anggota parlemen dalam pengambilan keputusan mengenai apapun. 

Justru kalau hendak melihat suatu fraksi akan bersikap apa di parlemen, maka yang lebih 

layak dicermati adalah sikap para pimpinan partainya. Dapat dikatakan anggota parlemen 

secara substansial adalah angka tawar bagi pimpinan partai. Mereka adalah jumlah angka-

angka belaka.  

 Sulit dipungkiri, skema pemilu-pemilu kita sejauh ini lebih didesain untuk memenuhi 

aspek prosedural demokrasi ketimbang menghasilkan para pejabat publik yang amanah dan 

                                                           
24Liputan 6, 26 Januari 2014.  

25 Jangan lupa meskipun jujur dan bervisi kerakyatan, Jokowi dan Ahok adalah termasuk orang kaya. Modal awal mereka 

memasuki ranah politik praktis niscaya juga tidak murah.  
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bertanggung jawab. Format pemilu legislatif misalnya, lebih mengedepankan persyaratan 

formal administratif daripada faktor kompetensi, kapabilitas, dan integritas para kandidat 

yang diajukan parpol. Perangkat hukum pemilu hanya memfasilitasi mereka yang mampu 

menjual popularitas (pen.: dan perlu biaya tinggi untuk mendorong popularitas), yang 

acapkali semu, ketimbang rekam jejak teruji sebagai calon wakil rakyat. Peluang publik 

semakin terbatas lagi ketika sekitar 70-80 persen kandidat yang diajukan parpol adalah para 

legislator yang selama ini cenderung berkinerja buruk. Usai pemilu, lagi-lagi hampir tidak 

ada ruang bagi publik menggugat kinerja para wakil terpilih yang tidak bertanggung jawab.
26

 

 Nah, partai politik terbukti gagal melaksanakan tugasnya mempersembahkan kader yang 

baik untuk bangsa. Partai telah kehilangan elan vitalnya dan hanya menjadi sekumpulan 

mafia kekuasaan. Pandangan Prof. Mochtar Pabotingi yang terlampir dalam buku ini dapat 

memberikan pandangan lebih lugas tentang hal ini. Partai adalah alat yang sangat efektif 

untuk melaksanakan perlawanan terhadap kekuasaan diktaktorial atau kolonialisme. Namun 

keadaan menjadi berubah ketika justru partai telah berhasil merebut kekuasaan. Setelah 

berkuasa maka partai pun mengalami metamorfosis menjadi diktaktor itu sendiri dengan 

sistem yang sedikit berubah sesuai keadaan. Power tends to corrupt, absolute power corrupt 

absolutely. Di saat bangsa telah mencapai kemerdekaan politiknya dan resmi sebagai suatu 

negara berdaulat maka keberadaan partai justru menjadi duri dalam daging, menjadi semacam 

tumor ganas yang berbahaya.  

 Bangsa Indonesia harus membebaskan dirinya dari jerat kegagalan partai menjalankan 

tugasnya yang secara tersurat (legal) adalah berfungsi sebagai suatu mekanisme saringan 

awal untuk dihamparkan kepada rakyat. Saat ini pemilu biasanya rakyat hanya menerima 

untuk memilih yang terbaik di antara yang buruk. Sistem yang baik adalah ketika rakyat 

dihamparkan pada pilihan untuk memilih terbaik di antara yang terbaik (Best of The Best).  

 Tidak ada jalan lain yang tersisa kecuali mengamputasi fungsi partai, mencabut 

kewenangan partai dalam menentukan dan memilih kandidat pejabat publik. Karena partai 

dimanapun akan memperjuangkan dan mempertahankan dominasinya. Persoalannya adalah 

hukum-besi oligharki ini sulit dilawan. Tetapi persoalan bagaimana penghapusan dominasi 

bahkan fungsi partai politik adalah lain persoalan. Kali ini kita membahas tentang kritik dan 

cita ideal sistem penggantinya terlebih dulu sebagai sebuah wacana publik untuk lebih 

dipertajam dan pada akhirnya mengkristal menjadi suatu tekad bersama.  

 

                                                           
26 Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Merajut Optimisme Pemilu 2014, HU Kompas 11 Januari 2014.  
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Partai Sebagai Pilar Demokrasi 

 Entah sejak kapan doktrin partai sebagai pilar demokrasi tertanam cukup kuat di benak 

masyarakat. Sedemikian kuatnya sehingga segala kritik terhadap eksistensi partai 

seberapapun kerasnya masih mencoba mempertahankan eksistensinya. Seolah pikirannya 

tertutup mengenai mungkinnya demokrasi dilaksanakan tanpa eksistensi partai. Hampir selalu 

ditutup dengan kalimat “seharusnya” partai demikian dan demikian, begini dan begitu. 

Padahal jelas, penulis atau pengkritik umumnya tidak berada dalam struktur kepartaian. 

Kalau dalam ilmu ekonomi setara dengan konsepsi moral suasion kepada para fungsionaris 

partai agar begini dan begitu yang bertentangan dengan kepentingan pribadi dan golongan 

fungsionaris partai dimana jika yang mengkritik kenal secara pribadi maka akan tertawa-tawa 

mendengar sarannya.  

 Patut dicurigai imajinasi partai sebagai pilar demokrasi dihembuskan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap peran dan eksistensi partai saja. Partai sebagai pilar, pers 

sebagai pilar adalah suatu kesimpulan serampangan. Pers sebagaimana kita ketahui adalah 

salah satu alat komunikasi massa yang dapat menjadi alat manipulasi atau mengelabuhi 

publik yang sangat efektif maka patut diduga pula merupakan bentuk manipulasi agar pihak 

oligharki memiliki kebebasan menggunakan pers sebagai alat mencapai ambisi 

kekuasaannya. Tentu saja ada suatu titik dimana semua pihak terjebak ke dalam permainan 

yang menjadi bumerang bagi dirinya. Tentang kebebasan pers sebagai alat manipulasi akan 

dibahas pada kesempatan lain.  

 Menurut Robert Dahl yang dikutip dalam buku Jimly Ashshidiqie menyebutkan delapan 

syarat demokrasi yang tidak ada satupun menyebut partai sebagai pilar demokrasi. Delapan 

hal tersebut adalah: 1)adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; 

2)adanya kebebasan berekspresi; 3)adanya hak memberikan suara; 4)adanya eligibilitas untuk 

menduduki jabatan publik; 5)adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara 

sehat untuk merebut dukungan dan suara; 6)adanya tersedianya sumber-sumber informasi 

alternatif; 7)adanya pemilu yang bebas dan adil; dan 8)adanya institusi-institusi untuk 

menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih rakyat) dan ekspresi 

pilihan (politik) lainnya.
27

  

 Salah satu prinsip dasar atau bisa disebut sebagai pilar demokrasi adalah 

diselenggarakannya pemilihan umum yang luber dan jurdil secara periodik. Tentang pemilu 

                                                           
27 Jimly Ashshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi 

Pers, Jakarta, 2005, hal. Xiii.  
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sebagai pilar demokrasi adalah suatu postulat dalam demokrasi. Kemudian kenyataan pada 

umumnya pemilu diikuti oleh partai politik di banyak negara maka kemudian memunculkan 

fallacy of logic partai sebagai salah satu pilar demokrasi. Padahal pemilu-lah yang menjadi 

pilar demokrasi dan bukan partai. Suatu pemilu untuk keperluan jajak pendapat rakyat bisa 

dan sangat mungkin untuk tidak melibatkan partai karena partai telah terbukti gagal. Partai 

telah terbukti bukan bagian dari solusi. Partai telah terbukti sebagai bagian dari 

permasalahan. Bagaimana kita hendak memecahkan permasalahan yang berbeda dengan cara 

yang sama. Ini adalah tentang mengisi kemerdekaan dan bukan tentang perjuangan 

kemerdekaan bangsa. Partai telah memberikan darma baktinya pada kemanusiaan dan 

keadilan pada masanya. Dan masa itu sudah lewat.  

 Berikut ini dikutipkan beberapa pendapat para ahli mengenai cacat partai:  

Konflik internal antar elit politik yang sulit menemukan jalan keluar, seringkali membuat 

jalan terjal bagi tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia. Pertengkaran elit politik 

inilah menurut Feit menjadi sumbu bagi mundurnya konsolidasi demokrasi yang mapan.
28

   

 Ada banyak manusia yang mempunyai prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, 

tetapi tidak ada partai yang mempunyai prinsip. (Alexis de Tocqueville)
29

  

 Dalam bukunya Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 

Modern Democracy (1984), Michels melihat persoalan demokrasi terletak pada 

perselingkuhan elit politik dalam partai politik yang melahirkan oligarki politik. Oligarki 

politik membuat partai politik kehilanngan substansinya sebagai pilar demokrasi, berubah 

menjadi kepanjangan tangan elit kuasa.
30

 

 Pertama-pertama, oligarki politik dimulai dari elitisme politik dalam tubuh partai politik. 

Partai politik diisi oleh sekelompok manusia yang haus kekuasaan, menyusun strategi busuk, 

dan memanipulasi segala sistem. Perebutan kekuasaan dalam partai politik tidak lain untuk 

menguatkan kekuasaan politik pada level negara.
31

 

 Beberapa temuan dan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan LSI saat ini, fungsi 

partai sebagai saluran aspirasi publik dinilai negatif. Partai politik dinilai lebih banyak 

                                                           
28 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, 1962 sebagaimana dikutip dalam Anhar Putra Iswanto, 

Rapuhnya Pilar Demokrasi Kita, Kompasiana, 17 Juni 2015 yang terakhir dikunjungi pada 11 Nopember 2015.  

29 Putra Iswanto, Rapuhnya Pilar Demokrasi Kita, Kompasiana, 17 Juni 2015 yang terakhir dikunjungi pada 11 Nopember 2015.   

30 Ibid. 

31 Ibid.  
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memperjuangkan kepentingan golongan untuk mendapat jabatan atau kekuasaan ketimbang 

memperjuangkan kepentingan rakyat.
32

  

 Demikian masifnya kritik terhadap partai, demikian besarnya mereka yang menjadi 

apatis dan memilih golput namun sedikit yang menyarankan penghapusan partai dari sistem 

politik ketatanegaraan Indonesia. Saya adalah satu dari yang sedikit tersebut. Silakan 

mengkritisi alternatif yang saya tawarkan yaitu sistem Negara Demokrasi Tanpa Partai a.k.a. 

Daulat Rakyat Sepenuhnya.  

 

  

                                                           
32Ibid.   
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BAB IV 

TENTANG LEMBAGA AUDITING NEGARA 

 

 Ada satu lembaga tinggi negara yang khas Indonesia, salah satunya adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan yang merupakan suatu badan auditing sebagai suatu kelanjutan dari 

Algemene Rekenkamer. Saat ini BPK telah berkembang menjadi suatu lembaga yang cukup 

gemuk yang berdiri di ibukota negara dan ibukota Provinsi. Alokasi APBN untuk BPK pada 

tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.191,7 Milyar. Lima trilyun ini sangat cukup untuk meng-hire 

Kantor Akuntan Publik untuk keperluan audit berbagai lembaga negara yang ada. Untuk 

keperluan audit lebih baik bersifat outsourcing saja. Kita tidak hendak menyoroti berbagai 

persoalan mengenai BPK karena persoalan sebenarnya adalah mengenai eksistensi BPK itu 

sendiri. Apakah reason de etre eksistensinya masih mencukupi untuk tetap 

mempertahankannya?  

 Pada saat berdirinya Algemen Rekenkamer dan pada masa awal kemerdekaan kebutuhan 

untuk berdirinya suatu lembaga yang memeriksa keuangan negara adalah penting karena 

pada masa tersebut masih sangat sedikit lembaga auditing yang berupa suatu Kantor Akuntan 

Publik. Saat ini kita telah memiliki banyak sarjana yang memiliki kemampuan auditing juga 

Kantor Akuntan Publik yang sangat banyak. Reason de Etre pembentukan suatu lembaga 

tinggi negara yang memeriksa keuangan negara apakah masih relevan?  

 Perlu dipikirkan mengenai kemungkinan pembubaran BPK karena fungsi pemeriksaan 

keuangan negara pada dasarnya bisa dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

menurut ketentuan yang dapat diatur dalam UU. Setiap lembaga atau organisasi negara serta 

BUMN dapat diperiksa oleh KAP yang berbeda-beda. Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh 

KAP juga dapat lebih mendorong perekonomian bangsa dan melibatkan banyak profesional 

hasil didikan perguruan tinggi dalam negeri. Fungsi auditing merupakan suatu keahlian 

profesional pada bidangnya. Menurut hemat penulis tidak pada tempatnya jika kedudukannya 

ditempatkan pada suatu kewenangan dan jabatan politik. Auditing adalah masalah penilaian 

terhadap pelaksanaan keuangan negara. Mengapa harus menjadi lembaga politik? Sebaiknya,  

BPK menjadi lembaga independen dengan sedikit personel, fungsi auditing secara 

operasional dapat dilaksanakan oleh berbagai Kantor Akuntan Publik di bawah kendali BPK.  
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BAB V 

TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN KEPALA DAERAH 

 

Matahari Kembar Politik Indonesia 

 Pada masa awal kemerdekaan maka kita ketahui telah terjadi perbedaan pendapat yang 

tajam antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Keduanya 

memperoleh mandat dari lembaga yang sama bahkan bersama-sama atas nama Bangsa 

Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Fenomena “matahari kembar” dalam 

politik Indonesia telah terjadi sejak masa awal kemerdekaan.
33

  

 Pada masa pemerintahah Soeharto praktis tidak ada konflik signifikan antara Soeharto 

dengan wakilnya karena hampir seluruh kekuasaan berada dalam genggamannya dan hanya 

sedikit yang memiliki keberanian untuk melawannya.
34

 Hanya di masa akhir kekuasaannya 

Soeharto terlibat konflik dengan wakilnya: "Namun, sangat saya sayangkan bahwa Pak Harto 

ketika itu tidak berkenan berbicara dengan saya. Ia hanya menugaskan Menteri Sekretaris 

Negara Saadilah Mursyid untuk menyampaikan keputusan bahwa esok harinya pukul 10.00 

pagi, Pak Harto akan mundur sebagai Presiden. Sesuai UUD '45, Pak Harto menyerahkan 

kekuasaan dan tanggung jawab kepada Wakil Presiden RI di Istana Merdeka. Pengambilan 

sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung 

di hadapan para Anggota MA," kenang Habibie.
35

  

 Konflik atau setidaknya ketidakharmonisan antara Presiden dan Wakil Presiden adalah 

suatu fakta nyata. Dengan suatu pemilihan satu paket dan dimajukan oleh partai yang berbeda 

maka kemungkinan terjadinya relatif besar. Namun kita tidak hendak mengurai secara 

mendalam tentang permasalahan konflik yang terjadi. Kemungkinan terjadinya konflik sudah 

cukup menjadi alasan untuk mengubah sistem satu paket ini. Kemungkinan konflik adalah 

salah satu cacat bawaan pemilihan Presiden dan juga Kepala Daerah melalui sistem satu 

paket dengan wakilnya. Konflik antara Presieden dan wakilnya juga Kepala Daerah dan 

wakilnya dapat ditelusur lebih jauh dan mungkin bisa menjadi suatu tema skripsi mahasiswa.  

                                                           
33 Pertentangan antara Soekarno dan Hatta telah terjadi dalam waktu yang panjang sejak dari masa perjuangan kemerdekaan 

hingga keduanya dikukuhkan dan dipandang masyarakat sebagai “dwi-tunggal”. Permasalahan pertentangan ini secara lebih 

rinci dapat ditelusur dalam skripsi Hadi Hartanto, Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan 

Politik Indonesia 1956-1965, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005.   

34A Tribute to Wiji Thukul! Hanya satu kata: LAWAN! Juga Munir yang telah putus urat takutnya! Dan para pemberani lainnya 

yang telah menjadi pelopor menentang penindasan dan kediktaktoran! 

35 Achmad Subechi, Konflik Antara Soeharto dan Muridnya, di www.bechipersda.blogspot.com yang terakhir dikunjungi pada 

11 Nopember 2015.  

http://www.bechipersda.blogspot.com/
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 Fenomena “matahari kembar” yang terjadi cukup menjadi alasan untuk ke depannya 

cukup hanya Presiden dan Kepala Daerah-nya saja yang dipilih dalam pemillihan umum. 

Kemudian mereka dapat mengangkat sendiri wakilnya dalam jumlah tertentu, terlebih Kepala 

Daerah yang selama ini praktis harus bekerja sendirian membawahi birokrasi yang sudah 

lama bercokol. Kepala Daerah perlu diberikan suatu kewenangan untuk memilih dan 

mengangkat sendiri “kabinet pemerintahannya”.  

 Presiden dapat mengangkat empat wakil presiden yang membawahi suatu urusan tertentu 

yang selama ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator. Kepala Daerah juga diberikan hak 

untuk mengangkat sendiri empat orang wakilnya sehingga tidak sendirian memimpin 

daerahnya. Wakil Presiden dan Wakil Kepala Daerah tersebut misalnya untuk membawahi 

urusan: 1)Ketertiban Umum, Pertahanan dan Keamanan, 2)Perekonomian dan Kemaritiman, 

3)Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, 4)Kelembagaan dan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik.  

 Dengan hanya memilih Presiden dan Kepala Daerah saja maka bisa dipastikan fenomena 

matahari kembar politik dapat dihindari. Pertanggungjawaban pun menjadi lebih jelas karena 

hanya seorang saja yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu dalam pemerintahannya.  

 

Pemerintah Daerah Provinsi 

 Otonomi daerah merupakan suatu pelaksanaan dari konsepsi negara kesatuan yang 

terdesentralisasi. Sesungguhnya negara kesatuan terdesentralisasi memiliki berbagai 

tingkatan yang dalam tingkatan tertingginya hampir serupa dengan sistem negara federal. 

Kondisi nyata negara kita yang memiliki keragaman tingkat tinggi serta sumber daya yang 

terkonsentrasi menjadi salah satu argumen bahwa bentuk yang paling tepat adalah bentuk 

negara kesatuan yang terdesentralisasi. Penulis tidak pernah bersepakat dengan sakralisasi 

termasuk jargon “NKRI harga mati”! Tidak, bukan soal harga mati tetapi semata karena 

pertimbangan rasional bahwa bentuk inilah yang lebih tepat. Pertimbangan utama penulis 

tetap sebagaimana pendiri republik: perikemanusiaan dan perikeadilan.  

 Nah, otonomi saat ini telah diputuskan untuk menitikberatkan pada wilayah kabupaten 

atau kota dan bukan Provinsi kecuali secara khusus yaitu DKI Jakarta yang diperlakukan 

secara berbeda. Provinsi Yogyakarta juga mendapat suatu kekhususan tertentu. Ditambah lagi 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga. Dengan demikian, kecuali di tiga provinsi yang 

bersifat khusus mengapa sistem politiknya masih disamakan dengan sistem politik tingkat 

kabupaten atau kota?  
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 Mengapa tidak kita repositioning kedudukan provinsi tidak sebagai suatu daerah otonom 

pula namun sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengorganisasi kabupaten 

dan kota di wilayahnya. Sudut pandang ini lebih sesuai dengan kedudukan otonomi yang 

diletakkan di kabupaten dan kota. Fungsi utama ke-provinsi-an adalah membantu presiden 

mengkoordinasi kabupaten dan kota di wilayahnya berdasarkan pendelegasian tugas dari 

presiden. Dengan demikian, posisi gubernur tidak perlu dipilih melalui mekanisme pemilu 

(kecuali tiga provinsi yang bersifat khusus: NAD, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) tetapi 

cukup presiden mengajukan tiga kandidat untuk kemudian dipilih oleh DPRD tingkat 

Provinsi.  

 Keanggotaan DPRD tingkat Provinsi juga tidak perlu melalui mekanisme pemilu kecuali 

di tiga provinsi yang bersifat khusus, cukup diisi oleh perwakilan dari kabupaten dan kota di 

wilayahnya. Perwakilan dimaksudkan adalah adalah dirangkap secara ex officio oleh 

pimpinan daerah (Bupati dan Walikota serta empat wakilnya) serta seluruh unsur pimpinan 

DPRD tingkat Kabupaten dan Kota di suatu wilayah provinsi. Dalam prakteknya unsur 

pimpinan daerah maupun DPRD Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada pihak 

ketiga lainnya untuk mewakili mereka dalam rapat-rapat DPRD tingkat Provinsi. 

Perangkapan jabatan secara ex officio ini akan memberi manfaat pada kemudahan koordinasi 

dan sebagainya. Perubahan sistem ini akan semakin mengokohkan kesatuan dan persatuan 

serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah NKRI.  
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BAB VI 

TENTANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 

 

Tentang Pertahanan 

 Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi 

atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Selain ketentaraan maka unsur 

negara yang memiliki kemampuan tempur dan bersenjata adalah kepolisian. Kedua unsur 

bersenjata ini merupakan bawahan presiden secara struktural maupun komando. Hanya 

terkait kepolisian memiliki suatu sifat yang aneh. Meski secara struktural kepolisian berada di 

bawah presiden namun dalam urusan penegakan hukum presiden tidak memiliki hak 

intervensi apapun juga. Bahkan pihak kepolisian dalam hal presiden tertangkap tangan 

melakukan pelanggaran hukum khususnya kasus pidana berat atau presiden melakukan 

pengkhianatan pada negara (tresor).  

 Pengaturan dalam konstitusi kita masih menyisakan suatu problematika mendasar yang 

secara faktual benar-benar terjadi di masa lalu khususnya di masa orde baru. Problematika itu 

adalah bagaimana jika panglima tertinggi angkatan bersenjata memberikan perintah yang 

bersifat melanggar konstitusi dan atau hukum yang berlaku. Perintah PETRUS? Perintah 

pembunuhan tertuduh pemberontakan PKI? Dan mungkin masih banyak lagi perintah di masa 

lalu yang merupakan bentuk pengkhianatan pada negara, pada hukum, pada rakyat.  

 Bagaimana TNI harus mensikapi perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI atau 

dalam bahasa UUD 1945 selaku pemegang kekuasaan yang tertinggi atas matra-matra 

ketentaraan? Kalimat dalam Pasal 10 UUD 1945 pun terasa kurang tepat. Sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menyisakan 

pertanyaan kemudian secara hierarki komando bagaimanakah? Dimana kedudukan Panglima 

TNI? Apakah Presiden berkedudukan sejajar dengan Panglima TNI? Tidak juga khan! 

Kepala Staf Angkatan apakah berkedudukan sejajar dengan Menteri? Pengaturan yang ada 

masih menyimpan problematika mendasar khususnya soal bagaimana jika pemegang 

kekuasaan yang tertinggi memerintahkan suatu hal yang bersifat melanggar konstitusi? 

Sedangkan salah satu doktrin pokok ketentaraan adalah melaksanakan perintah komandan. 

Sebagai alternatifnya bisa sebagai berikut:  

 Sebaiknya nama angkatan bersenjata sebagai Tentara Nasional Indonesia diganti 

menjadi Tentara Rakyat Indonesia karena pendirian negara ini tidak dilandaskan 

kepada nasionalisme tetapi kepada prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan. Atas 

dua landasan inilah kemerdekaan diproklamasikan. Rakyat adalah manusia Indonesia, 
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sedangkan nasional adalah menunjuk pada wilayah. Tentara sebagai unsur negara 

harus pula selalu mendasarkan setiap tindakannya pada prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan.  

 Bunyi Pasal 10 UUD 1945 harus direvisi menjadi “Presiden memegang kekuasaan 

yang tertinggi atas Tentara Rakyat Indonesia (jika namanya diganti) yang 

dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku”. 

 Harus diberikan suatu pengaturan yang tegas dalam hal Panglima Tentara Rakyat 

Indonesia menilai Presiden memberikan suatu perintah yang bersifat melanggar 

konstitusi atau hukum yang berlaku.  

 Mekanisme pemilihan Panglima TRI diatur menurut suatu ketentuan yang akan saya 

uraikan pada tempatnya kemudian.  

 

Tentang Keamanan Negara 

 Seringkali disebutkan bahwa kepolisian adalah alat negara dalam menegakkan hukum, 

ketertiban dan keamanan. Menurut hemat penulis dalam hal menegakkan hukum benar 

kepolisian adalah alat negara karena bahkan kepolisian dapat memproses kasus pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh pejabat negara siapapun juga kecuali yang berdinas di 

ketentaraan karena untuk mereka terdapat suatu kekhususan hukum. Sedangkan dalam hal 

ketertiban dan keamanan maka lebih tepat jika merupakan alat pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya mewujudkan suatu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.  

 Di era otonomi daerah, pertanggungjawaban mengenai ketertiban dan keamanan suatu 

daerah secara salah kaprah dianggap sebagai tanggungjawab Kepala Daerah. Padahal jelas, 

Kepala Daerah hanya memiliki Satpol PP. Pihak kepolisian sama sekali tidak berada dalam 

komando Kepala Daerah. Mengapa kesatuan tidak sekalian saja dilakukan suatu pembagian 

tegas. Untuk urusan penegakan hukum maka kepolisian harus tetap dalam konsepsi komando 

nasional. Sedangkan untuk urusan ketertiban umum dan keamanan maka kesatuan dalam 

kepolisian di-Bawah Kendali Operasi-kan kepada Kepala Daerah?  
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BAB VII 

TENTANG KEJAKSAAN 

 

 Sebagai suatu lembaga negara yang bersifat independen sudah seharusnya seluruh yang 

disebut sebagai independen adalah tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mekanisme pemilihan pejabat negara seharusnya 

bukan pada pilihan Presiden. Kejaksaan pun seharusnya bukan “Pengacara Negara” yang 

mana pada kenyataannya adalah menjadi pengacara pihak eksekutif saja. Kejaksaan harus 

independen dan fokus pada tugas penuntutan atas nama negara. Kepolisian sebagai 

penyelidik dan penyidik secara struktural dapat berada di bawah Presiden, tetapi kejaksaan 

sebagai penuntut aktif di pengadilan seharusnya benar-benar berdiri sendiri. Pihak yang 

memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah benar-benar 

independen dari kekuasaan manapun juga. Para pihak benar-benar hanya tunduk pada hukum 

yang berlaku.  

 Kantor Menteri Negara Hukum dan HAM dapat mendirikan suatu “Kantor Pengacara 

Negara” yaitu untuk pembelaan kepentingan pemerintah pusat dalam pengadilan. Demikian 

pula pemerintah daerah dapat membentuk sendiri suatu “Kantor Pengacara Pemerintah 

Daerah” guna membela kepentingan pemerintah daerah di pengadilan. Kejaksaan benar-benar 

hanya bertugas melaksanakan penuntutan atas nama negara di pengadilan.  

 Ke depan perlu diperimbangkan juga untuk membuat suatu mekanisme peradilan yang 

khusus mengadili aparatur hukum yang didakwa melanggar hukum. Juga perlu 

dipertimbangkan suatu kejaksaan yudisial yang berwenang menuntut aparatur hukum yang 

melanggar hukum. Hal ini penting karena aparatur hukum yang melanggar hukum khususnya 

terkait jabatannya selain melanggar hukum itu sendiri juga melanggar kehormatan jabatannya 

dan merusak kepercayaan masyarakat pada hukum. Oleh karena itu setidaknya berat 

hukumannya harus dilipattigakan daripada anggota masyarakat biasa lainnya.  
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BAB VIII 

TENTANG UJI MATERI DAN UJI KONSTITUSI 

 

 Saat ini uji materi peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sedangkan uji undang-undang terhadap 

konstitusi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dilema pertama muncul ketika 

peraturan di bawah undang-undang dipandang bertentangan dengan konstitusi dan bukan 

bertentangan dengan undang-undang karena berbagai hal seperti belum ada undang-undang 

yang mengatur permasalahan tertentu sehingga bertentangannya suatu peraturan di bawah 

undang-undang adalah langsung terhadap konstitusi. Jadi kenapa tidak disatukan saja 

kewenangannya dalam suatu judul uji materi peraturan perundangan terhadap undang-undang 

dan atau terhadap konstitusi? 

 Dilema selanjutnya adalah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final 

dan mengikat. Sifat dari putusan yang demikian adalah berlawanan dengan doktrin 

Kedaulatan Rakyat. Jika kita konsisten dengan doktrin Kedaulatan Rakyat maka setiap 

putusan harus berakhir di suara rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi (terhadap undang-undang) dan uji 

konstitusi (maksudnya adalah uji materi suatu peraturan perundangan terhadap konstitusi) 

harus dibuka suatu peluang untuk dimintakan suatu persetujuan rakyat dalam suatu 

referendum yang dapat diselenggarakan bersama dengan pemilu yang memilih presiden 

karena alasan efisiensi anggaran dan sebagainya.  

 Hal ini penting karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara 

judicial review akan mengikat negara dan rakyat. Kita tidak bisa menyatakan bahwa tafsir 

hakim Mahkamah Konstitusi adalah pasti sesuai dengan maksud UUD 1945. Oleh karena itu 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus diberikan suatu hak untuk meminta 

diadakannya referendum atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara judicial review. 

Tentu saja rakyat secara perwakilan juga dapat meminta hal yang sama. Bisa kita tetapkan 

suatu jumlah tertentu sebagai syarat misalkan mewakili 10% rakyat yang tersebar di seluruh 

Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Jika dalam referendum rakyat menyatakan menolak 

putusan Mahkamah Konstitusi maka putusan dimaksudkan dinyatakan sebagai BATAL 

DEMI RAKYAT. Tentu saja harus diikuti dengan konsekuensi pemberhentian seluruh hakim 

Mahkamah Konstitusi dan segera digantikan yang baru. Dengan perbaikan mekanisme ini 

maka kedaulatan rakyat tetap terjaga dan kita terhindar dari suatu Judicial Dictactorship 

Mahkamah Konstitusi.  
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BAB IX 

TENTANG PEMILIHAN PEJABAT NEGARA 

 

 Mekanisme pemilihan pejabat negara menurut mekanisme yang ada saat ini pada 

umumnya terjebak dalam sejenis circular reasoning. Dalam mekanisme pengisian anggota 

DPR juga DPRD partai peserta pemilu mendaftarkan calon yang direstuinya sebagai untuk 

dipilih oleh rakyat. Dengan demikian rakyat bebas memilih wakil yang dikehendakinya 

selama dimajukan oleh partai. Hal yang mirip dengan pernyataan Henry Ford ketika menjual 

mobil murahnya, “konsumen dapat memilih warna mobil apa saja selama itu namanya 

HITAM”.  

 Setelah stempel dari rakyat diperoleh maka anggota yang terpilih kemudian harus 

bertanggung jawab kepada partainya dan bukan kepada rakyat daerah pemilihannya. Rakyat 

daerah pemilihannya tidak memiliki secuil hak apapun juga untuk mengontrol wakilnya jika 

mengecewakan dan sebagainya. Tetapi partai memiliki hak recall. Dengan demikian jika 

sistem masih seperti ini jelas parlemen hanya layak disebut sebagai Dewan Perwakilan Partai. 

Konsepsi partai sebagai mekanisme penghubung antara rakyat dan pengambilan keputusan 

negara adalah suatu ilusi belaka. Yang berdiri di antara sesuatu hanya ada dua kemungkinan: 

penghubung seperti jembatan atau penghalang seperti “muka” tembok.  

 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pun hampir serupa tetapi mengingat akhirnya 

mereka bekerja sendirian dan partai tidak memiliki hak recall terhadap presiden dan wakilnya 

maka kedudukan dan independensi mereka dapat dikatakan sebagai lumayan. Tingkat 

lumayan meningkat pada jabatan kedua karena untuk maju kembali sudah tidak mungkin. 

Untuk masa jabatan pertama, tetap seorang presiden walau berprestasi dan dicintai rakyat 

seperti apapun tetap butuh dukungan partai untuk maju kembali sebagai bakal calon. 

Ketergantungan pada partai tetap sedemikian besarnya.  

 Pemilihan pejabat negara independen lainnya mengalami suatu law of little number. 

Kasus Miranda Goeltom jelas: pemilih menjadi terlalu sedikit dan terlalu murah untuk dibeli. 

Atau mengalami suatu paradoksal kewenangan. Bakal Calon Komisioner KPK disodorkan 

oleh Presiden untuk dipilih oleh DPR RI. KPK memiliki kewenangan menangkap dan 

menyidik presiden dan anggota DPR. Terdapat benturan kepentingan yang nyata dalam hal 

ini.  
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BAB X 

TENTANG ALTERNATIF PEMBAHARUAN 

 

 Berdasarkan pada syarah atau komentar terhadap konstitusi maka penulis telah 

merumuskan suatu alternatif yang penulis sebut sebagai Counter Legal Draft Konstitusi. 

Penulis lampirkan bersama dengan buku ini sebagai suatu wacana yang memerlukan 

penyempurnaan bersama. Mengingat sistematika penulisan yang agak menyulitkan untuk 

mendapatkan suatu pemahaman utuh jika bentuk yang dipilih adalah perubahan seperti saat 

ini maka Counter Legal Draft Konstitusi mengambil bentuk penggantian materi namun 

dengan nama yang tetap sama.
36

  

 Penulis juga melampirkan tulisan Prof. Mochtar Pabotingi agar dapat semakin menjadi 

suatu kesadaran bersama bahwa partai bukanlah penghubung antara rakyat dan negara tetapi 

justru tembok penghalang. Saran perbaikan berupa moral suasion tidaklah tepat jika 

penghalang adalah suatu tembok tebal. Mencabut seluruh kewenangan partai adalah solusi 

tersisa. Partai biarlah hanya menjadi semacam perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai 

suatu hal yang ideal. Dengan demikian maka partai sebagai perkumpulan ini fokus pada tugas 

kaderisasi agar dapat memajukan kadernya sebagai bakal calon pejabat negara dalam suatu 

kontestasi pemilihan.  

 Masih banyak kalangan yang mempertanyakan tentang mekanisme suatu demokrasi 

dapat dilaksanakan tanpa sistem kepartaian. Semoga pembaca yang berminat dapat membaca 

solusinya dalam bagian Counter Legal Draft Konstitusi yang telah saya rancangkan untuk 

anda. Jika tertarik bacalah. Jangan selalu bertanya hal yang sudah saya jelaskan dalam 

rancangan. Lebih baik berdebat atau diskusi mengenai nya dan bukan hanya meminta saya 

memaparkan kembali apa yang sudah saya paparkan.  

 Sebagai suatu renungan mengenai Negara Seharusnya, saya lampirkan pula Surat 

Khalifah ke-4 Ali bin Abi Thalib kepada gubernurnya yang menjelaskan mengenai tata cara 

serta etika pemerintahan yang baik.  

 

Akhir kata: CMIIW, semoga bermanfaat bagi kita semua.  

 

  

                                                           
36 Penggantian namun nama tetap sama dengan argumentasi “nilai kesejarahan” juga. *_*  



halaman 49 dari 128 
 

Lampiran 1 

NEGARA VS. PANCASILA
37

 

 Kontroversi soal "bela negara" membawa kita pada empat hal penting yang perlu 

disoroti. Pertama, siapa pun yang hendak menjadi pelaksana pendidikan bela negara 

seyogianya memiliki wibawa dan kredibilitas untuk itu.Kedua, sasaran kelompok usia dan 

sasaran target waktu pendidikan bela negara mestilah ditentukan oleh realitas di Tanah Air. 

Ketiga, jika program ini dimaksudkan sebagai jalan mewujudkan apa yang disebut "revolusi 

mental", ia adalah jalan yang vulgar-kasar dan menggampangkan. Terakhir, di atas 

semuanya, kontroversi ini membuka pintu bagi kita untuk menilai bagaimana laku para 

pelaksana negara vis-à-vis ideal-ideal tertinggi bangsa kita. Dengan kata lain, bagaimana 

sebenarnya negara memperlakukan Pancasila selama ini. 

 Saya belum melihat adanya cabang atau perangkat pemerintahan yang cukup memiliki 

wibawa dan kredibilitas untuk dijadikan pelaksana pendidikan bela negara. Sebagian besar 

cabang atau perangkat pemerintahan kita sudah puluhan tahun kehilangan wibawa dan 

kredibilitas itu. Kita tahu bahwa pendidikan tanpa wibawa dan kredibilitas akan sia-sia, 

bahkan munafik. Sama sia-sia dan munafiknya dengan P4 di sepanjang Orde Baru.  

 Di sini "revolusi mental" dalam arti kata sesungguhnya justru dicibiri dan dicampakkan, 

mustahil klop. Kita tahu bahwa perusakan sendi-sendi kehidupan di dalamnya sudah 

berlangsung puluhan tahun ini dan mayoritas pelakunya para pelaksana negara sendiri berikut 

alat-alatnya-dulu lebih pada TNI, kini lebih pada Polri. Ini berarti negara-bangsa kita 

menuntut koreksi tidak di masa depan, tetapi sudah selama puluhan tahun ini, dan sasarannya 

pastilah bukan terutama kaum muda, melainkan terutama kaum berusia empat puluh tahun ke 

atas-mereka yang kini menjadi penyelenggara negara atau alat-alat negara. Kita tak memiliki 

kemewahan untuk membenahi negara-bangsa kita sepuluh atau dua puluhan tahun lagi. 

 Kita ketahui bahwa sejak Demokrasi Terpimpin, apalagi sejak Orde Baru, dan tak 

terkecuali di sepanjang apa yang disebut era Reformasi, para pelaksana negara beserta alat-

alatnya sudah "suspect" vis-à-vis Pancasila. Selama itu, deretan panjang "dosa masif" 

terhadap Pancasila telah dilakukan oleh para pelaksana negara sehingga sulit membuat 

bangsa kita melepaskan diri tidak hanya dari hujaman trauma politik, tetapi juga dari tiadanya 

kepercayaan masyarakat (societal trust) kepada para pelaksana negara. 

 

                                                           
37Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Oktober 2015, di halaman 6 dengan judul "Negara Vs Pancasila". 

Ditulis oleh Mochtar Pabotingi, Profesor Riset LIPI yang pencantuman gelar ini menjadi suatu polemik karena kabarnya 

diprotes seseorang dari DPR ke pimpinan LIPI.  



halaman 50 dari 128 
 

Penghalalan Cara 

 Lantaran timbunan pengkhianatan Orde Baru tak pernah dikoreksi, rangkaian borok dan 

ideologinya yang menempatkan negara di atas segalanya dan sebagai tak pernah salah terus 

berlanjut dan disebarkan dengan modus sarat muslihat. Mereka terus berpose sebagai tak 

pernah melakukan dosa-dosa masif. Stiker Soeharto tersenyum berbunyi "Piye kabare Le...?" 

adalah bagian dari modus demikian-bukti bahwa jiwa Orde Baru masih terus bercokol dan 

bekerja menyesatkan masyarakat luas bangsa kita. 

 Dua ciri utama Orde Baru tak boleh kita lupakan: laku kental penghalalan cara dan/atau 

penyalahgunaan kekuasaan sistemik. Inilah dua sumber utama pengkhianatan para pelaksana 

negara terhadap Pancasila. Semua laku yang secara sistemik mencampakkan ideal-deal 

tertinggi negara-bangsa kita haruslah disebut pengkhianatan. Hingga kini pun tak terhitung 

penyelenggara negara yang masih terus melancarkan kedua laku nista itu. 

 Sekitar lima tahun pertama Reformasi ditandai perampokan atau penggadaian besar-

besaran atas dana-dana publik, aset-aset negara, dan sumber-sumber daya alam kita. 

Bertahun-tahun kebijakan impor terang-terangan membunuh inisiatif, potensi, hak-hak, dan 

jerih payah kaum tani kita, dan baru kini mulai akan dikoreksi. Dan, kita disuguhi legislasi-

legislasi yang dibuat bukan untuk kepentingan nasional, melainkan oligarki. Semua laku 

penghalalan cara atau penyalahgunaan kekuasaan itu ditutup-tutupi dengan obral slogan 

menipu, pernyataan culas, dan shibboleth38
 pandir tentang negara. 

 Mereka terus berusaha membutakan masyarakat perihal hukum politik kontradiktori s 

yang inheren pada negara, yaitu bahwa negara, manakala pelaksanaannya baik, akan menjadi 

kekuatan pemberadab terbesar; tetapi manakala pelaksanaannya salah, ia akan menjadi 

kekuatan pembiadab terbesar. Mungkin baru di sini hukum tersebut dieksplisitkan. Namun, 

persis itulah yang dituju oleh para raksasa pemikir politik seperti Aristoteles, Locke, 

Montesquieu, John Stuart Mill, dan John Rawls dalam karya monumentalnya masing-masing, 

yaitu untuk mengatasi sifat kontradiktoris yang inheren pada negara. 

 Untuk itu pulalah Adnan Buyung Nasution menulis studi seriusnya atas Konstituante. 

Wanti-wanti mutakhir tentang "sifat dasamuka" negara antara lain disampaikan oleh Skocpol 

et al dalam Bringing the State Back In (1985): "Kasus-kasus di mana negara menimbulkan 

rangkaian 'malapetaka kolektif' haruslah diperiksa secara sama ketatnya dengan kasus-kasus 

di mana negara menciptakan rangkaian 'berkah kolektif'." 

                                                           
38Shibboleth dalam ucapan modern di Eropa kata ini dipakai sebagai pertanda suatu sekte atau partai yang sering digunakan 

dalam arti menghina.  
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 Dari sepanjang 70 tahun masa kemerdekaan bangsa kita, sebanyak empat perlimanya, 

yaitu 56 tahun (dari 1959 hingga saat ini), negara kita masih terus salah jalan lantaran 

kentalnya jiwa Orde Baru tadi. Itu pula sebabnya, para pelaksana negara beserta alat-alat 

negara masih terus menjadi "suspect". Di parlemen kita kini laku penghalalan cara atau 

penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung dalam aneka praktik busuk para "wakil rakyat" 

untuk tiada hentinya menguras dana publik. "Rumah aspirasi", "studi banding", dan kehendak 

memaksakan "dana dapil", misalnya, lahir dari argumen-argumen tengik. 

 Banyak anggota parlemen menjadikan ketiga tugas pokoknya bukan untuk membuktikan 

kenegarawanan serta menetapkan patokan-patokan cerdas-bermartabat dalam rangka 

menyejahterakan negara-bangsa kita, melainkan terutama sebagai alat merampas dana publik, 

sebagai "komoditas-komoditas barteran" untuk memperkaya diri, dan sarana-sarana mega-

ekstorsi secara yang pada umumnya sungguh tak bermalu. Sulit dibantah bahwa Parlemen 

Reformasi adalah episentrum korupsi- sekaligus wajah terburuk demokrasi kita yang salah 

jalan. 

 

Pengkhianatan Parlemen 

 Praktik culas-kuras dana publik atas nama studi banding serba mewah ke luar negeri tak 

pernah dipertanggungjawabkan.Alih-alih menjadi korpus rujukan bermutu yang kumulatif 

dari tahun-tahun panjang berlakunya agenda konyol itu, hasil-hasil studi banding para 

anggota parlemen tak pernah dilaporkan, apalagi dibuka kepada rakyat yang katanya mereka 

wakili, sebab tujuannya memang sulit dilepaskan dari kenistaan.Sama sekali tak ada niat 

parlemen untuk menjadikan studi banding itu tulus dan bermartabat, tanpa harus berjemaah 

melakukan perjalanan rampok dana publik ke luar negeri. Maka jadilah kinerja legislasi 

mereka buruk tiga kali lipat: kerdil produktivitas, kerdil kualitas, dan kerdil integritas. 

 Kenyataan ini berbanding terbalik dengan magnifikasi biaya yang tak henti-hentinya 

mereka ada-adakan dan tuntut tanpa malu secuil pun. Perbandingan mereka dengan para 

legislator di masa Demokrasi Parlementer ibarat bumi dan langit. Perlu dicanangkan bahwa 

parlemen di era Reformasi adalah yang paling khianat di sepanjang masa 

kemerdekaan.Mayoritas masyarakat bangsa kita sudah lama menanggungkan kemuakan atas 

aneka laku nista, laku munafik, dan terutama laku serakah tanpa batas anggota parlemen. Ia 

tidak atau belum sampai dibubarkan jelas bukan karena semua anggotanya berharkat, 

melainkan semata-mata karena, beda dengan situasi-kondisi negara-bangsa kita di pengujung 

1950-an, kini kita tak lagi memiliki lembaga otoritatif atau figur panutan politik nasional 

untuk mencegah risiko gejolak politik tak terkendali manakala pembubaran dilakukan. 



halaman 52 dari 128 
 

 Parlemen di era Reformasi adalah buah simalakama terbesar dari negara-bangsa kita di 

sepanjang sejarahnya. Kerjanya lebih banyak menggiring bangsa kita ke arah pengkhianatan 

dibandingkan ke arah kemaslahatan. Hingga kini bangsa kita masih terus menoleransinya 

semata-mata lantaran keterpaksaan yang menyakitkan. Toh, toleransi negatif demikian tak 

bisa "taken for granted", sebab ia bisa terus bertumbuh sebagai "flash point" atau "titik didih" 

bagi suatu ledakan gejolak politik raksasa. 

 Kisah di kalangan eksekutif dan yudikatif tak jauh beda. Di kedua lembaga ini pun 

penyalahgunaan kekuasaan sama sekali tidak kurang. Penyalahgunaan kekuasaan sistemik 

bermula di masa Demokrasi Terpimpin lewat pencampakan demokrasi dengan segala akibat 

tragisnya. Genosida terbesar di abad ke-20 atas saudara-saudara sebangsa berlaku tepat di 

persimpangan akhir Demokrasi Terpimpin dan awal Orde Baru. 

 Sepanjang rezimnya, Soeharto tak hanya mencampakkan demokrasi, tetapi juga 

menginjak-injak nasion serta menegakkan hukum rimba. Padahal, dalam korpus ilmu politik 

modern makin disadari niscayanya simbiosis nasion dan demokrasi. Krisis multi-dimensi 

yang menimpa bangsa kita dalam 17 tahun terakhir merupakan konsekuensi penafian pakem 

demokrasi dan penginjak-injakan nasion. Pencampakan nasion-demokrasi itu pulalah yang 

paling menandai kiprah dan panggung politik era Reformasi. 

 Laku penghalalan cara dan/atau penyalahgunaan kekuasaan baik dari Demokrasi 

Terpimpin maupun terutama dari Orde Baru masih membelit ketiga cabang pemerintahan 

kita. Seperti Presiden Jokowi banyak tersandera oleh kalangan partai berjiwa atau 

bermetamorfosis Orde Baru, begitu pula bangunan politik Reformasi masih terbelit kencang 

oleh masa lalu. Di dalam keterpenjaraan pada laku penghalalan cara dan/atau penyalahgunaan 

kekuasaan itulah mayoritas perilaku, praktik, dan kebijakan negara kita melecehkan, 

mengkhianati, dan mencampakkan Pancasila. 

 Tidak berlebihan jika kita tegaskan bahwa pengkhianatan terbesar terhadap Pancasila 

dilakukan negara kita sendiri lewat para pelaksana dan alat-alatnya. Maka, kembali perlu 

ditegaskan bahwa wacana "empat pilar kebangsaan" beserta sadurannya "empat pilar MPR" 

merupakan siasat eskapis yang sangat menipu karena keduanya menolak hukum 

kontradiktoris negara. Sebelum menjadi ideologi negara, Pancasila pada hakikatnya adalah 

falsafah nasion. Subyek Pancasila bukanlah negara, melainkan nasion. 

 Sebutan "negara-bangsa" atau nation-state juga men-subyek-kan nasion, bukan negara. 

Dalam kondisi negara ideal sekalipun, kita harus selalu menyadari bahwa ia tetap derivat 

nasion yang perlu terus diwaspadai. Menjadikan Pancasila ideologi negara berarti negaralah 

yang seyogianya menjadi penjunjung tertinggi dan pelaksana terdepan dari ideal-ideal 
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Pancasila. Jika negara tak melaksanakan itu, para pelaksana dan alat-alatnya mesti dikoreksi 

secara tegas. 

 Dengan kesadaran akan nasion sebagai subyek yang per sejarah sungguh tak selalu 

dijunjung oleh negara itu, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa di sepanjang empat 

perlima masa kemerdekaan kita, kumulasi pengkhianatan terbesar terhadap Pancasila 

dilakukan oleh negara melalui para pelaksana dan alat-alatnya. Maka, lebih daripada bela 

negara, yang paling imperatif bagi bangsa kita dewasa ini demi penjunjungan pada Pancasila 

ialah mengoreksi para penyelenggara negara beserta segenap alat-alatnya dari segenap laku 

penghalalan cara dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. 
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Lampiran 2 

SURAT KHALIFAH KE-4 

ALI PUTERA ABU THALIB KEPADA MALIK AL ASYTAR 

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  

 

 Inilah yang telah diperintahkan oleh hamba Allah, 'Ali Amirul Mukminin, kepada Malik 

ibn al Harits al-Asytar, dalam perjanjian atasnya ketika mengangkatnya sebagai Gubemur 

Mesir untuk mengumpulkan kharâj-nya, memerangi musuh-musuhnya, mengusahakan 

kebaikan bagi rakyatnya dan memakmurkan kota-kotanya.  

 la menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti apa yang telah 

diperintahkan-Nya, yang wajib dan yang sunah, yang tanpa mengikutinya orang tak dapat 

mencapai kebajikan, dan tak (dapat orang) menjadi jahat kecuali dengan menentangnya dan 

mengabaikannya; dan untuk menolong Allah Yang Mahasuci dengan tangan, hati dan 

lidahnya, karena Allah Yang Nama-Nya Mahamulia akan mengambil tanggung jawab untuk 

menolong orang yang menolong-Nya dan untuk melindungi orang yang memberi-Nya 

dukungan. 

 Ia juga memerintahkan kepadanya untuk membersihkan jiwanya dari hawa nafsu, dan 

untuk mengekangnya pada waktu peningkatannya, karena hati mengantar kepada keburukan, 

kecuali apabila Allah menaruh kasihan. 

 

Kualifikasi seorang Gubernur dan Tanggung Jawabnya 

 Ketahuilah, wahai Malik, bahwa saya telah mengutus Anda ke suatu daerah di mana 

sebelumnya telah ada pemerintah-pemerintah, yang adil maupun lalim. Sekarang rakyat akan 

melihat tindakan-tindakan Anda sebagaimana Anda dahulu melihat tindakan-tindakan para 

penguasa sebelum Anda, dan mereka (rakyat) akan mengecam Anda sebagaimana Anda 

dahulu mengecam mereka (para penguasa). Sesungguhnya, orang bajik diketahui dengan 

reputasi yang Allah edarkan bagi mereka melalui lidah hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, 

koleksi yang terbaik pada Anda hendaklah mempakan koleksi amal baik. Maka kuasailah 

hawa nafsu Anda dan kekanglah hati Anda dari melakukan apa yang haram bagi Anda, 

karena mengendalikan hati berarti menahannya di tengah antara apa yang disukainya dan 

yang tidak disukainya. 

 Biasakanlah hati Anda dengan belas kasihan bagi rakyat Anda dan kasih sayang dan 

keramahan bagi mereka. Jangan berdiri di atas mereka seperti hewan rakus yang merasa 
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cukup untuk menelan mereka, karena mereka itu adalah salah satu dari dua jenis, saudara 

Anda dalam agama atau sesama Anda dalam ciptaan. Mereka akan melakukan kekeliman dan 

menghadapi kesalahan. Mereka mungkin bertindak salah, dengan sengaja atau karena lalai. 

Maka ulurkanlah kepada mereka keampunan dan maaf Anda, sebagaimana Anda menyukai 

Allah mengulurkan keampunan dan maaf-Nya kepada Anda, karena Anda di atas mereka dan 

imam Anda yang bertanggung jawab adalah di atas Anda, sementara Allah di atas orang yang 

telah mengangkat Anda. la (Allah) menghendaki Anda mengelola urusan mereka (rakyat) dan 

menguji Anda melalui mereka. 

 Jangan tempatkan diri Anda untuk memerangi Allah karena Anda tidak berdaya di 

hadapan kekuasaan-Nya dan Anda tak dapat berbuat tanpa keampunan dan belas kasih-Nya. 

Jangan menyesal karena memaafkan atau berbelas kasih ketika menghukum. Jangan 

bertindak tergesa-gesa selagi marah apabila Anda dapat beroleh jalan keluar darinya. Jangan 

katakan, "Saya telah diberi wewenang; saya harus ditaati bilamana saya memerintah", karena 

hal itu menimbulkan kebingungan dalam hati, melemahkan agama dan membawa orang ke 

dekat keruntuhan. Apabila wewenang di mana Anda ditempatkan menimbulkan kebanggaan 

atau kesombongan dalam diri Anda maka tengoklah besamya kerajaan Allah atas Anda, dan 

kekuasaan-Nya; kekuasaan serupa itu bahkaa tidak Anda miliki atas diri Anda sendiri. Ini 

akan memutuskan kesombongan Anda, mengobati Anda dari temperamen Anda yang tinggi 

dan mengembalikan Anda kepada kebijaksanaan Anda yang telah pergi menjauh dari Anda. 

 Hati-hatilah tentang membandingkan diri Anda dengan Allah dalam kebesaran-Nya atau 

menyerupakan diri Anda kepada-Nya dalam kekuasaan-Nya, karena Allah menghinakan 

setiap pengaku akan kekuasaan dan mengaibkan sedap orang yang sombong. 

 Berlaku adillah bagi Allah dan berlaku adillah kepada rakyat, terhadap diri Anda, kerabat 

Anda dan orang-orang dari rakyat Anda yang bagi mereka Anda mempunyai kesukaan, 

karena apabila Anda tidak berbuat demikian maka Anda akan menjadi penindas, dan 

bilamana seseorang menindas hamba-hamba Allah, maka sebagai ganti hamba-hamba-Nya, 

Allah menjadi lawannya, dan apabila Allah adalah lawan seseorang, la memijak-mijak 

hujjahnya dan ia akan tinggal dalam keadaan berperang dengan Allah hingga ia menyerah 

dan bertaubat. Tak ada yang lebih menjurus kepada penghapusan karunia Allah atau 

mempercepat pembalasan-Nya ketimbang keberlanjutan dalam penindasan, karena Allah 

mendengar doa orang yang tertindas, dan mengintai para penindas. 
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Memerintah Haruslah Demi Kebaikan Rakyat secara Keseluruhan 

 Jalan yang paling Anda hasratkan haruslah jalan yang paling adil bagi hak, yang paling 

universal menurut keadilan, dan yang paling komprehensif berkenaan dengan persetujuan di 

kalangan orang-orang di bawah Anda, karena perselisishan di antara rakyat umum menyapu 

habis hujah-hujah para pemimpin, sementara perselisihan para pemimpin dapat diabaikan 

bilamana dibandingkan dengan persetujuan rakyat umum. Tak ada seorang di antara orang-

orang di bawah Anda yang lebih memberatkan kepada si pemimpin dalam kesenangan hidup, 

kurang membantu dalam kesukaran, lebih tak menyenangkan dalam perlakuan adil, lebih 

licik dalam meminta anugerah, lebih sedikit bersyukur pada saat pemberian, lebih sedikit 

menghargai penalaran pada saat penolakan, dan lebih lemah dalam kesabaran pada saat 

kehidupan yang tak menyenangkan, selain para kepala. Rakyat umum dari umatlah yang 

merupakan tiang-tiang agama, kekuatan Muslim dan pertahanan terhadap musuh. Karena itu, 

andalan Anda haruslah kepada mereka dan kecenderungan Anda bersama mereka. 

 Di antara bawahan Anda, yang paling jauh dari Anda dan yang terburuk di antara mereka 

dalam pandangan Anda hendaklah orang yang mencari-cari kekurangan rakyat, karena rakyat 

mempunyai kekurangan-kekurangan, dan si pemimpinlah yang paling tepat untuk 

menutupinya. Janganlah membukakan barang sesuatu yang tersembunyi dari Anda, karena  

kewajiban Anda ialah memmperbaiki apa yang nyata pada Anda, sementara Allah akan 

mengurusi apa yang tersembunyi dari Anda. Oleh karena itu tutuplah kekurangan-kekurangan 

itu sejauh kemampuan Anda;Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan Anda yang Anda 

mau tetap tertutup dari rakyat Anda. Orakkanlah setiap simpul kebencian pada rakyat dan 

putuskanlah dari diri Anda penyebab setiap permusuhan. Jangan bergegas untuk mendukung 

seorang penggunjing, karena penggunjing adalah penipu walaupun ia nampak sebagai orang  

yang bermaksud baik. 

 

Tentang para Penasihat 

 Janganlah memasukkan di antara orang-orang yang Anda mintai nasihat orang kikir yang 

akan menahan Anda dari bermurah hati dan mengingat-ingatkan Anda terhadap kemelaratan, 

jangan pula orang pengecut yang akan membuat Anda merasa terlalu lemah untuk urusan 

Anda, jangan pula orang serakah yang akan menjadikan indah bagi Anda pengumpulan harta  

dengan cara-cara buruk. Karena, walaupun kikir, pengecut dan serakah adalah sifat-sifat yang 

berbeda, namun semuanya jamak dalam mempunyai suatu gagasan tak benar tentang Allah.  

 Menteri yang terburuk bagi Anda ialah yang telah menjadi menteri bagi orang-orang 

jahat sebelum Anda, dan yang bergabung dengan mereka dalam dosa. Oleh karena itu, 
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mereka tak boleh menjadi orang utama Anda, karena mereka adalah pembantu para pendosa 

dan saudara para penindas. Anda dapat memperoleh para pengganti yang baik bagi mereka, 

yang akan seperti mereka dalam pandangan dan pengaruhnya, sementara ddak seperti mereka 

dalam dosa dan kejahatan. Mereka belum pemah membantu penindas dalam penindasannya 

atau pendosa dalam perbuatan dosanya. Mereka akan memberi Anda gangguan yang paling 

sedikit dan dukungan yang terbaik. Mereka akan sangat bertenggang rasa kepada Anda dan 

yang paling kurang cenderung kepada orang lain. Oleh karena itu, jadikanlah mereka sahabat 

Anda yang utama secara pribadi maupun di hadapan umum. 

 Kemudian hendaklah lebih Anda sukai di antara mereka orang yang secara terbuka 

mengatakan kebenaran-kebenaran yang lebih baik di hadapan Anda dan yang paling sedikit 

mendukung Anda dalam tindakan-tindakan Anda yang tidak disukai Allah bagi para sahabat-

Nya, walaupun semua itu mungkin sesuai dengan keinginan Anda. Bergaullah Anda dengan 

orang-orang takwa dan benar; kemudian didiklah mereka agar mereka tidak memuji Anda 

atau menyenangkan Anda karena alasan suatu tindakan yang tidak Anda lakukan, karena 

kelebihan pujian menimbulkan kebanggaan dan mendorong Anda ke dekat kesombongan. 

 Yang bajik dan yang jahat tak boleh berada dalam keudukan yang sama di hadapan 

Anda, karena ini berarti menahan si bajik dari kebajikan dan membujuk si jahat kepada 

kejahatan. Tempatkanlah setiap orang pada kedudukkannya sendiri. Anda harus mengetahui 

bahwa hal yang paling menyampaikan kepada kesan baik tentang si pemimpin kepada 

rakyatnya adalah bahwa ia harus mengulurkan perilaku baik kepada mereka, meringankan 

kesukaran-kesukaran mereka, dan mengelak dari menempatkan mereka pada kesusahan yang 

tak tertanggungkan. 

 Oleh karena itu, dalam hal ini Anda harus mengikuti suatu jalan yang dengan itu Anda 

akan meninggalkan kesan yang baik pada rakyat Anda, karena gagasan-gagasan yang baik 

seperti itu akan melegakan Anda dari kecemasan-kecemasan besar. Sesungguhnya yang 

paling pantas mendapatkan kesan baik tentang Anda adalah orang yang kepadanya perilaku 

Anda tidak baik. 

 Jangan putuskan kehidupan baik yang dilakukan rakyat yang lebih dahulu dari umat ini, 

yang karenanya terdapat persatuan umum dan melaluinya rakyat makmur. Janganlah 

membarui sesuatu garis tindakan yang merusak cara-cara lama ini, karena (dalam hal itu) 

ganjaran bagi orang-orang yang telah memapankan jalan-jalan itu akan berlanjut, tetapi beban 

karena memutuskannya akan jatuh pada Anda. Teruskan percakapan Anda dengan para 

ulama, dan diskusi-diskusi dengan para bijaksanawan untuk menstabilkan kemakmuran 
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wilayah di bawah (wewenang) Anda, dan untuk meneruskan apa yang dengannya rakyat 

sebelumnya tetap tabah. 

 

Berbagai Golongan Rakyat 

 Ketahuilah bahwa rakyat terdiri berbagai golongan. yang masing-masingnya hanya 

(dapat) mencapai kemakmurannya dengan bantuan yang lain, dan mereka tidak terlepas 

antara satu sama lain. Di antaranya adalah tentara Allah, lalu para pegawai sekretariat dari 

kalangan rakyat umum, lalu yang menjalankan pengadilan, lalu orang yang telibat dalam 

urusan hukum dan Ketertiban, kemudian para pembayar pajak kepala (jizyah) dan kharâj dari 

kalangan kafir yang dilindungi dan kaum Muslim, kemudian ada para pedagang dan tukang, 

kemudian kalangan paling rendah, fakir miskin. Allah telah menetapkan bagian dari setiap 

orang dari mereka dan telah menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya tentang batas-batas 

masing-masingnya dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an) dan sunah. 

 Tentara, atas rahmat Allah, adalah ibarat benteng bagi rakyat, perhiasan bagi penguasa,  

kekuatan agama dan sarana perdamaian mereka. Rakyat tak dapat hidup tanpa mereka, 

sedang tentara hanya dapat dipelihara dengan dana yang ditentukan Allah dalam pendapatan 

(negara) yang dengan itu mereka mendapat kekuatan untuk memerangi musuh, di mana 

mereka bergantung untuk kemakmuran mereka dan dengan itu mereka memenuhi  

kebutuhannya.  

 Tentara dan rakyat tak mungkin ada tanpa golongan ketiga, yakni para hakim, pejabat 

sipil dan para sekretarisnya. Hakim menjalankan hukum perdata dan pidana, pejabat sipil 

memungut pajak dan mengurusi pemerintahan sipil dengan bantuan jawatannya.  

 Kemudian ada pengrajin dan saudagar yang menambah pendapatan negara. Merekalah 

yang menjalankan pasar, dan berkedudukan lebih baik dari yang lainnya dalam memenuhi 

kewajiban sosial.  

 Kemudian ada golongan yang paling rendah yaitu fakir miskin, yang dukungan dan 

pertolongan baginya menjadi kewajiban, dan setiap orang dari mereka mempunyai (bagian) 

pada rezeki atas nama Allah. Allah telah memberikan kesempatan mengabdi yang sesuai bagi 

satu dan semuanya; maka ada hak untuk semua golongan ini atas pemerintah, sesuai dengan 

yang diperlukan bagi kemaslahatannya, memperhatikan kebaikan seluruh penduduk, suatu 

kebajikan yang tak akan mampu ia penuhi sebagaimana mestinya apabila ia tidak mengambil 

perhatian pribadi dan memohon pertolongan Allah. Sesungguhnya adalah wajib baginya 

untuk memaksakan kewajiban ini bagi dirinya dan bersabar atas yang ringan maupun yang 

berat yang sejalan dengan kewajibannya. 
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1. Tentara 

 Jadikanlah pemimpin tentara Anda orang yang menurut pendapat Anda beriman paling 

tulus kepada Allah dan Rasul dan taat kepada imam Anda. Yang paling suci hati dan yang 

tertinggi di antara mereka dalam ketabahan ialah yang tak cepat menjadi berang, menerima 

permohonan maaf, ramah kepada yang lemah dan tegas terhadap yang kuat; kekerasan tidak 

akan membuatnya naik pitam, dan kelemahan tidak akan membiarkannya duduk.  

 Dekatkanlah diri Anda kepada orang-orang cermat dari keluarga-keluarga yang mulia, 

famili-famili yang berkebajikan yang bertradisi sopan, lalu orang-orang berani, perkasa, 

murah hati dan dermawan, karena mereka adalah perbendaharaan kehormatan dan sumber 

kebajikan. Usahakanlah urusan mereka sebagaimana orang tua berusaha bagi anak-anaknya. 

Janganlah menganggap besar barang sesuatu yang Anda lakukan untuk memperkuat mereka, 

dan janganlah Anda mengentengkan barang sesuatu yang telah Anda sepakati untuk 

dilakukan bagi mereka, sekalipun kecil, karena sikap seperti itu akan mendorong kesetiaan 

mereka kepada Anda dan akan menciptakan kesan baik tentang Anda. Jangan abaikan 

mengurus kebutuhan-kebutuhan kecil mereka, dengan membataskan diri Anda pada hal-hal 

penting bagi mereka, karena bantuan-bantuan yang kecil pun bermanfaat bagi mereka sedang 

bantuan-bantuan besar tak dapat mereka abaikan. 

 Panglima tentara haruslah mempunyai posisi sedemikian di hadapan Anda, sehingga ia  

memberikan pertolongan kepada para tentara secara adil dan membelanjakan dari uangnya 

bagi mereka dan bagi keluarga mereka yang tinggal di belakang, sehingga semua kecemasan  

mereka terkumpul pada satu kecemasan untuk memerangi musuh. Kebaikan Anda kepada  

mereka akan memalingkan hati mereka kepada Anda. Hal yang paling menyenangkan bagi 

penguasa ialah tegaknya keadilan di wilayahnya dan perwujudan cinta dari rakyatnya, tetapi 

cinta rakyat hanya terwujud bilamana hati mereka bersih. Kehendak baik mereka hanya 

terbukti benar bilamana mereka mengelilingi komandan-komandan mereka (untuk 

melindunginya). Jangan memandang kedudukan mereka sebagai suatu beban dan jangan 

terus menunggu-nunggu akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, berpikiran luaslah mengenai 

keinginan mereka, teruslah memuji mereka dan sebutkanlah perbuatan-perbuatan baik dari 

orang-orang yang telah melakukan perbuatan semacam itu, karena sebutan akan tindakan-

tindakan baik menggugah para pemberani dan membangkitkan orang-orang yang lemah, 

insya Allah. 

 Hargailah perbuatan setiap orang dari mereka, janganlah mengatributkan perbuatan 

seseorang pada orang lain, dan janganlah mengecilkan ganjaran di bawah tingkat kinerjanya. 
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Kedudukan tinggi seseorang hendaklah tidak mengantarkan Anda untuk menganggap besar 

perbuatannya yang kecil, jangan pula kedudukan rendah seseorang menyebabkan Anda 

menganggap kecil perbuatannya yang besar. 

 Berpalinglah kepada Allah dan Rasul-Nya untuk petunjuk bilamana Anda merasa tidak 

pasti mengenai sesuatu tindakan Anda, karena kepada manusia yang hendak ditunjuki Allah 

Yang Mahamulia ke jalan lurus, la berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul-Nya dan taatilah Ulil Amri di antara kamu, Dan apabila kamu berselisih 

pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian."
39

 

 Kembalikan kepada Allah berarti bertindak menurut apa yang jelas dalam Kitab-Nya, 

dan kembalikan kepada Rasul berarti mengikuti sunah beliau yang tiada perselisihan 

tentangnya. 

 

2. Hakim Kepala 

 Untuk penyelesaian perkara di antara rakyat, pilihlah sebagai ketua kehakiman Anda dari 

antara rakyat, orang yang paling utama menurut pandangan Anda. Perkara-perkara (yang 

datang kepadanya) tidak boleh menjengkelkannya, perselisihan tidak boleh 

memberangkananya; ia tak boleh terus melakukan sesuatu hal yang salah, dan tak boleh 

menggerutu menerima kebenaran apabila ia melihatnya; ia tak boleh bersandar kepada 

keserakahan dan tak boleh berpuas diri dengan pengertian sekilas (dari suatu urusan) tanpa 

menyelidikinya dengan sempurna. la harus paling sedia untuk berhenti (untuk merenungkan) 

pokok-pokok yang meragukan, paling menghormati hujah, paling sabar menghadapi 

pertengkaran para pemerkara, paling sabar dalam meneliti perkara, dan paling tak takut pada 

saat menetapkan keputusan. Pujian tak boleh menjadikannya sombong dan kegembiraan tak  

boleh menjadikainnya bersandar (kepada sesuatu pihak). Orang semacam itu sangat sedikit.  

 Kemudian, sangat seringlah mengawasi keputusan-keputusannya dan berikan kepadanya 

sekian banyak uang (sebagai upah) sehingga ia tak mempunyai dalih yang patut didengar 

(untuk tidak berlaku jujur) dan tak ada kesempatan baginya untuk mencari keperluannya 

kepada orang lain. Berikan kepadanya kedudukan di sisi Anda yang untuk itu tak ada orang 

lain di antara para pemimpim (bawahan) Anda mencita-citakannya, sehingga ia tetap selamat 

dari kemudaratan oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda haruslah mempunyai mata yang 

menembus dalam hal ini, karena agama ini sebelumnya telah merupakan tawanan di tangan 

                                                           
39QS 4: 59. 
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orang-orang jahat ketika tindakan dilakukan menurut hawa nafsu dan kekayaan duniawi 

dicari-cari. 

 

3. Pejabat Pemerintahan 

 Setelah itu, periksalah urusan para pejabat Anda. Kukuhkanlah pengangkatan mereka 

setelah diuji, dan janganlah sekali-kali memilih orang untuk jabatan-jabatan tanggung jawab 

dengan memandang hubungan pribadi atau karena sesuatu pengaruh, karena kedua hal itu 

dapat menjurus kepada kelaliman dan kecurangan. Untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi, 

pilihlah dari antara mereka orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang kuat 

imannya serta dari keluarga baik-baik yang telah lebih dahulu masuk Islam, karena orang-

orang seperti itu memiliki akhlak yang tinggi dan kehormatan tak bemoda. Mereka sangat 

tidak cenderung kepada keserakahan dan selalu menaruh mata mereka pada tujuan urusan. 

 Berikanlah kepada mereka rezeki (berupa gaji) yang melimpah untuk memelihara diri 

mereka supaya mereka tidak mengincar dana yang dalam penjagaannya, dan hal itu akan 

merupakan hujah terhadap mereka apabila mereka melanggar perintah Anda atau 

menyelewengkan amanat Anda. Anda pun harus mengawasi kegiatan mereka dan taruhlah 

orang-orang jujur dan setia yang melaporkan tentang mereka, karena pengawasan Anda atas 

tindakan mereka akan mendesak mereka secara rohaniah untuk memulihkan amanat dan 

berlaku baik kepada manusia.  

 Berhati-hatilah terhadap para pembantu. Apabila seseorang di antara mereka 

mengulurkan tangannya kepada penyelewengan, dan laporan para pelapor Anda yang sampai  

kepada Anda mengukuhkannya, itu harus dianggap sebagai bukti yang cukup. Maka Anda 

harus menimpakan kepadanya hukuman jasmani dan memulihkan apa yang telah 

diselewengkannya. Anda harus menempatkannya di suatu tempat aib, masukkan dia dalam 

daftar hitam (dengan tuduhan) penyelewengan dan biarkan dia memakai kalung malu karena 

pelanggarannya. 

 

4. Administrasi Perpajakan 

 Uruslah pemasukan (pajak) sedemikian rupa sehingga orang-orang yang terlibat di 

dalamnya tetap makmur, karena dalam kemakmuran mereka terletak kemakmuran semua 

orang lain. Yang lain-lainnya tak dapat menjadi makmur tanpa mereka, karena semua orang 

bergantung pada pajak dan para pembayarnya. Anda pun harus lebih memperhatikan 

pengolahan tanah daripada pengumpulan pajak, karena pajak tak dapat diperoleh tanpa 

pengolahan tanah, dan barangsiapa menuntut pajak tanpa (membantu petani) untuk 
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pengolahan tanah, ia meruntuhkan daerah itu dan membawa kematian bagi rakyat. 

Pemerintahnya hanya akan bertahan sejenak. 

 Jika mereka mengeluh tentang beratnya (pajak) atau penyakit, atau kekurangan air, atau 

kelimpahan air, atau suatu perubahan dalam kondisi tanah, baik karena banjir atau 

kekeringan, Anda harus menurunkan pajak hingga ke ukuran yang Anda harap akan 

memperbaiki kedudukan mereka. Pengurangan yang Anda berikan untuk menyingkirkan 

kesedihan dari mereka tidak boleh Anda iri, karena hal itu merupakan investasi yang akan 

mereka kembalikan kepada Anda dalam bentuk kemakmuran negara Anda dan kemajuan 

wilayah Anda, di samping mendapatkan pujian mereka dan kebahagiaan karena memenuhi 

keadilan bagi mereka.  

 Anda dapat mengandalkan kekuatan mereka karena investasi yang Anda lakukan pada 

mereka melalui pelayanan bagi kemudahan mereka, dan dapat mempunyai kepercayaan pada 

mereka karena keadilan yang diulurkan kepada mereka dengan berlaku baik kepada mereka. 

Setelah itu, keadaan mungkin berubah sedemikian rupa sehingga Anda memerlukan bantuan 

mereka, yang akan mereka pikul dengan senang, karena kemakmuran dapat memikul apa saja 

yang Anda pikulkan kepadanya. Kerusakan tanah disebabkan oleh kemiskinan pengolah 

tanah, sementara para pengolah tanah menjadi miskin bilamana para pegawai memusatkan 

perhatian pada pengumpulan (uang), memberinya sedikit harapan untuk keberlanjutan (dalam 

jabatan merekal dan tidak mengambil manfaat dari obyek-obyek peringatan. 

 

5. Jawatan Administrasi 

 Kemudian Anda harus mengurus para pekerja sekretariat Anda. Tempatkan yang terbaik 

di antara mereka untuk mengurusi urusan-urusan Anda. Percayakan surat-surat Anda yang 

mengandung kebijakan dan rahasia-rahasia Anda kepada orang yang mempunyai watak yang 

terbaik, yang tidak gembira oleh kehormatan, agar ia tidak berkata menentang Anda pada  

audensi umum. la pun tak boleh lalai dalam mengajukan komunikasi para pejabat Anda di  

hadapan Anda dan menyampaikan jawaban-jawaban yang tepat kepada mereka atas nama 

Anda dan dalam urusan penerimaan dan pembayaran Anda. la tidak boleh membuat 

persetujuan yang merugikan atas nama Anda dan harus menolak persetujuan yang menentang 

Anda. la tidak boleh jahil tentang tingkat kedudukannya sendiri dalam urusan, karena orang 

yang jahil akan kedudukannya sendiri lebih jahil lagi tentang kedudukan orang lain. 

 Pilihan Anda tentang orang-orang ini tidak boleh berdasarkan firasat Anda (tentang 

mereka), kepercayaan dan kesan baik Anda semata-mata, karena orang mempengaruhi firasat 

para pejabat dengan cara mengambil hati dan pelayanan pribadi, dan tak ada di dalamnya 
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yang patut disebut ketulusan dan amanat. Melainkan Anda harus menguji mereka dengan apa 

yang mereka lakukan di bawah orang-orang berkebajikan sebelum Anda. Ambilah keputusan 

memilih orang yang bemama baik di antara rakyat umum dan yang paling terkenal dalam 

sifat amanat, karena ini akan merupakan bukti akan ketulusan Anda kepada Allah dan bagi 

orang yang atas namanya Anda telah diangkat kepada kedudukan ini (yakni imam Anda). 

 Tetapkan seorang kepala bagi setiap bagian urusan. Ia harus mampu (mengurusi) urusan-

urusan besar, dan kesibukan pekerjaan tidak boleh membingungkannya. Bilamana ada cacat 

dalam diri para sekretaris Anda yang tak nampak oleh Anda maka Anda akan dituntut 

bertanggung jawab atasnya. 

 

6. Perdagangan dan Industri 

 Sekarang, terimalah nasihat tentang para pedagang dan industriawan. Berikan kepada 

mereka nasihat yang baik, baik mereka menetap (bertoko) atau berdagang keliling atau 

pekerja fisik, karena mereka adalah sumber keuntungan dan sarana penyediaan barang-

barang yang berguna. Mereka membawanya dari daerah-daerah jauh dan terpencil melalui 

bumi dan laut, padang dan bukit, dari mana orang-orang tak dapat datang dan ke mana orang 

tak berani pergi, karena mereka (suka) damai dan tidak ada ketakutan akan pemberontakan 

dari mereka, dan dari mereka tak ada ketakutan akan pengkhianatan. 

 Perhatikanlah urusan mereka yang di hadapan Anda atau di mana saja mereka berada 

dalam wilayah Anda. Akan tetapi, ingatlah bahwa banyak dari mereka berpikiran sangat 

sempit, dan amat sangat tamak. Mereka menimbun gabah untuk mengadu untung dan 

menjualnya dengan harga yang mahal. Ini sangat merugikan orang banyak, dan suatu aib bagi 

penguasa yang tidak bertanggung jawab. Cegahlah mereka dari menimbun, karena Rasulullah 

(saw) telah melarangnya. Perdagangan harus lancar, timbangannya harus adil, dan harga-

harga ditetapkan begitu rupa sehingga penjual dan pembeli tidak merugi.  

 Dan, setelah ada peringatan Anda, jika seseorang menentang perintah Anda dan 

melakukan kejahatan penimbunan, maka berikanlah kepadanya hukuman berupa pelajaran, 

tetapi jangan berlebih-lebihan. 

 

7. Kaum Miskin 

 Berhati-hatilah! Takutlah kepada Allah ketika berurusan dengan masalah orang miskin 

yang tidak mempunyai cukup sarana, yang papa, tak punya dan tak berdaya; di kalangan ini 

termasuk orang yang menanggung sengsaranya dengan diam-diam, dan orang-orang yang 

mengemis. Lindungilah hak-hak mereka, demi Allah yang telah meletakkan pada Anda 
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kewajiban melindungi kepentingan mereka. Sediakan bagi mereka suatu bagian dari 

perbendaharaan negara (baitul mâl), dan bagian dari hasil bumi yang diambil sebagai zakat di 

setiap area, karena di dalamnya yang jauh maupun dekat mempunyai bagian yang sama.  

 Hak-hak dari semua orang ini telah dipikulkan pada Anda. Karena itu jangan biarkan 

kemewahan apa pun menjauhkan Anda dari mereka. Anda tak akan beroleh dalih apa pun 

untuk mengabaikan hal-hal kecil karena Anda sedang memutuskan hal-hal besar. Maka 

janganlah Anda mengabaikan mereka, dan jangan palingkan wajah Anda dari mereka karena 

kesombongan. 

 Perhatikanlah urusan orang-orang dari kalangan mereka yang tidak mendekati Anda 

karena penampilannya yang tak enak dipandang atau mereka yang dipandang rendah oleh 

orang-orang. Angkatlah (pejabat) untuk (mengurusi) mereka orang-orang yang terpercaya 

dan takwa, dan sederhana. Mereka ini harus memberitahukan kepada Anda keadaan para 

fakir miskin. Kemudian perlakukan mereka (fakir miskin) dengan rasa tanggung jawab 

kepada Allah pada hari Anda akan menemui-Nya, karena bagian rakyat inilah, lebih dari 

yang mana pun, yang paling patut menerima perlakuan adil, sementara hak-hak orang lain 

pun harus Anda penuhi sebagai tanggung jawab kepada Allah. 

 Uruslah para yatim piatu dan orang-orang berusia lanjut yang tidak mempunyai sumber 

(nafkah) dan tidak mau meminta-minta. Ini berat bagi para penguasa, dan memang setiap hak 

itu berat. Allah meringankannya bagi orang-orang yang mencari akhirat dan dengan demikian 

mereka tabah menanggung kesulitan dan yakin akan kebenaranjanji Allah bagi mereka. Dan 

tetapkanlah waktu-waktu untuk mendengarkan keluhan mereka, di mana Anda 

mengkhususkan diri bagi mereka, dan duduklah bersama mereka, dan hendaklah Anda 

merasa sederhana demi Allah yang menciptakan Anda. (Pada kesempatan itu) Anda harus 

menjauhkan tentara dan para pembantu Anda, seperti para pengawal dan polisi, supaya setiap 

orang dari mereka yang hendak berkata kepada Anda dapat berkata tanpa rasa takut, karena 

saya pemah mendengar Rasulullah (saw) bersabda lebih dari sekali bahwa "Kaum di 

kalangan Anda di mana hak kalangan lemah tidak dipenuhi oleh kalangan yang kuat, tidak 

akan mencapai kesucian." 

 Bersabarlah atas kekakuan dan ketidakmampuan mereka berbicara. Jauhkan dari Anda 

kepicikan dan kesombongan; karena hal itu maka Allah akan membentangkan di atas Anda  

rahmat-Nya dan memberikan ganjaran kepada Anda atas ketaatan kepada-Nya. Apa saja yang 

dapat Anda berikan kepada mereka, berikanlah dengan ramah, tetapi bila Anda menolak, 

tolaklah dengan baik dan tanpa berdalih. 
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 Kemudian ada hal-hal tertentu yang tak dapat tidak harus Anda laksanakan sendiri. 

Misalnya, menjawab para pejabat Anda bilamana para sekretaris tak mampu melakukannya, 

atau untuk memulihkan keluhan-keluhan bila para pembantu Anda tak dapat melakukannya. 

Selesaikanlah pada setiap hari pekerjaan yang dimaksudkan pada hari itu, karena setiap hari 

membawa pekerjaannya sendiri. 

 

Hubungan dengan Allah 

 Suatu hal khusus yang dengan itu Anda harus memurnikan agama Anda bagi Allah 

haruslah merupakan pemenuhan kewajiban Anda yang khusus bagi-Nya. Oleh karena itu 

persembahkan kepada Allah sebagian dari kegiatan fisik Anda di waktu malam dan siang, 

dan (ibadah) apa saja yang Anda laksanakan untuk mencari kedekatan kepada-Nya haruslah 

sempurna, tanpa cacat atau kekurangan, usaha fisik apa pim yang mungkin terlibat di 

dalamnya. Dan bilamana Anda memimpin salat berjamaah, janganlah (terlalu panjang 

sampai) menjemukan, karena dalam jamaah mungkin ada orang sakit-sakitan maupun orang-

orang yang mempunyai keperluannya sendiri.  

 Ketika menerima perintah untuk berangkat ke Yaman, saya bertanya (kepada Rasulullah 

saw), bagaimana saya harus memimpin rakyat salat di sana, beliau menjawab, "Lakukanlah 

salat sesuai dengan yang dilakukan kaum yang paling lemah di antara mereka; dan 

bertenggang rasalah kepada orang-orang yang beriman." 

 

Jangan Menjauhkan Diri 

 Janganlah Anda berlama-lama menjauhkan diri Anda dari rakyat, karena pengucilan diri 

penguasa dari rakyat adalah semacam pandangan sempit dan menyebabkan ketidaktahuan 

tentang keadaan mereka. Pengucilan diri dari mereka mencegah mereka dari mengetahui hal-

hal yang tidak mereka ketahui dan sebagai akibatnya mereka mulai memandang hal-hal besar 

sebagai kecil dan hal-hal kecil sebagai besar, hal-hal yang baik sebagai buruk dan hal-hal 

buruk sebagai baik, sementara kebenaran dikacankan dengan kebatilan.  

 Alhasil, gubernur adalah manusia dan tak akan dapat mengetahui hal-hal yang 

disembunyikan rakyat dari dia. Tak ada tulisan besar di wajah kebenaran untuk membedakan 

pelbagai ungkapannya dari kebatilan. Maka Anda mungkin salah satu dari dua. Entah Anda 

pemurah dalam memberikan hak-hak; dan kalau demikian maka mengapa Anda bersembunyi 

padahal Anda melaksanakan kewajiban dan amal perbuatan baik dari kinerja Anda? Atau 

Anda korban kekikiran; dalam hal itu maka rakyat akan menyerah dari meminta kepada Anda 

karena mereka akan kehilangan harapan akan perlakuan baik dari Anda. Walaupun demikian, 



halaman 66 dari 128 
 

ada banyak keperluan rakyat pada Anda yang tidak melibatkan kesulitan pada Anda, seperti 

keluhan terhadap penindasan atau permohonan keadilan dalam suatu hal. 

 Selanjutnya, seorang gubemur mempunyai para favorit dan orang-orang yang mudah 

menemuinya. Mereka menyalahgunakan hal-hal, sombong dan tidak berlaku adil dalam 

urusan. Anda harus menghancurkan akar keburukan pada manusia dengan memutuskan 

penyebab cacat-cacat ini. Jangan memberikan hadiah-hadiah tanah kepada orang-orang yang 

bergantung kepada Anda atau para pendukung Anda. Mereka tak boleh mengharapkan dari 

Anda pemilikan tanah yang mungkin menimbulkan kerugian kepada orang-orang sekitarya 

tentang masalah pengairan dan pelayanan umum yang bebannya dipikulkan kepada orang 

lain oleh orang yang mendapatkan pemberian tanah itu.  

 Secara ini, manfaat itu bukan bagi Anda melainkan bagi mereka, dan kesalahan akan 

terletak pada Anda di dunia ini dan di akhirat. Berikan hak-hak kepada siapa saja yang 

memiliknya, baik dekat ataupun jauh dari Anda. Dalam hal ini Anda harus tabah dan 

waspada, sekalipun hal itu mungkin melibatkan famili atau favorit Anda, dan ingatlah selalu 

akan ganjaran atas apa yang nampaknya memberatkan Anda karena ganjarannya bagus. 

 Apabila rakyat mencurigai Anda berlaku sewenang-wenang, terangkan kepada mereka 

kedudukan Anda dan singkirkan kecurigaan mereka dengan penjelasan Anda, karena hal ini  

akan berarti latihan bagi jiwa Anda dan tenggang rasa kepada rakyat, sedang penjelasan ini  

akan mengamankan tujuan Anda untuk terus mengukuhkan mereka dalam kebenaran. 

 Janganlah Anda mengabaikan tawaran damai yang mungkin diajukan oleh musuh Anda 

dan di mana ada keridaan Allah, karena perdamaian memberikan istirahat kepada tentara 

Anda dan melegakan kecemasan Anda, dan keselamatan bagi negara Anda. Namun, setelah 

perdamaian, terdapat kekhawatiran besar dari (pihak) musuh, karena sering musuh 

menawarkan perdamaian hanya untuk mendapatkan manfaat atas kelengahan Anda. Karena 

itu, berhati-hatilah dan jangan bertindak menurut harapan khayali dalam hal ini. 

 Apabila Anda menerima suatu kesepakatan antara Anda dan musuh Anda atau memasuki 

perjanjian dengan dia maka penuhilah kesepakatan Anda dan laksanakanlah janji Anda 

dengan jujur. Tempatkan diri Anda sebagai perisai terhadap apa saja yang telah Anda 

janjikan karena di antara kewajiban dari Allah tak ada sesuatu di mana rakyat lebih 

dipersatukan dengan kuat walaupun terdapat perbedaan dalam gagasan mereka dan variasi 

pandangan mereka, ketimbang respek pada penepatan janji. Di samping kaum Muslim, 

bahkan kaum kafir pun menaati perjanjian, karena mereka menyadari bahaya yang akan 

menimpa setelah pelanggaran(nya). Oleh karena itu, janganlah menipu musuh Anda, karena 

tak ada yang dapat memurkakan Allah kecuali orang jahil dan orang jahat. Allah membuat 
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kesepakatan dan janji-Nya (sebagai) tanda keamanan yang telah disebarkan-Nya kepada 

hamba-hamba-Nya melalui rahmat-Nya dan suatu suaka di mana mereka tinggal dalam 

perlindungan-Nya dan mencari manfaat dari kedekatan dengan-Nya. Oleh karena itu, tak 

boleh ada penipuan, kelicikan atau kecurangan di dalamnya. 

 Janganlah mengadakan perjanjian yang memungkinkan perbedaan tafsiran, dan 

janganlah mengubah tafsiran dari kata-kata yang samar setelah penyimpulan dan pengukuhan 

(perjanjian itu). Apabila suatu perjanjian Allah melibatkan Anda dalam kesulitan, janganlah 

Anda mencan-cari dalih untuk menyangkalinya tanpa kebenaran, karena pemikulan kesulitan 

yang melaluinya Anda mengharapkan kelegaan dan hasil bagus adalah lebih baik daripada 

pelanggaran yang akibatnya Anda takuti, dan hendaklah Anda takut bahwa Anda akan 

dituntut Allah untuk mempertanggungjawabkannya dan Anda tak akan mampu mencari 

keampunan atasnya di dunia ini dan di akhirat. 

 Jauhkanlah diri Anda dari pertumpahan darah tanpa alasan yang sah, karena tak ada yang 

lebih mengundang azab Allah, yang lebih besar dalam akibat (buruknya), dan lebih efektif 

dalam merosotnya kemakmuran dan memendekkan usia, daripada menumpahkan darah tanpa 

alasan yang benar. Pada Hari Pengadilan Allah Yang Mahasuci akan memulai pengadilannya 

di antara manusia dengan perkara pembunuhan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, 

janganlah memperkuat wewenang Anda dengan menumpahkan darah karena hal ini akan 

melemahkan dan merendahkan wewenang, lagi pula menghancurkannya dan menggesemya. 

Anda tak dapat mengajukan dalih apa pun di hadapan Allah atau di hadapan saya atas 

pembunuhan yang disengaja karena di dalamnya mesti ada pertanyaan atau pembalasan. 

Apabila Anda terlibat didalamnya karena kekeliruan, dan berlebihan dalam menggunakan 

cambuk atau pedang Anda, atau keras dalam menimpakan hukuman, karena kadang-kadang 

bahkan satu pukulan tinju atau pukulan yang lebih kecil menyebabkan kematian, maka 

kesombongan kewenangan Anda tak boleh mencegah Anda dari membayar uang tebusan 

darah kepada ahli waris orang yang terbunuh itu. 

 Jauhilah sifat mengagumi diri dengan mengandalkan apa yang nampak baik pada diri 

Anda sendiri dan senang akan pujian yang berlebih-lebihan, karena hal itu merupakan salah 

satu kesempatan yang paling diandalkan setan untuk menghapus amal-amal baik dari orang 

berkebajikan. 

 Janganlah Anda menunjuk-nunjukkan (adanya) jasa Anda pada rakyat Anda karena Anda 

telah berbuat baik kepada mereka, atau memuji perbuatan Anda sendiri, atau berjanji lalu  

melanggamya, karena menunjuk-menunjukkan adanyajasa menghancurkan kebaikan, (sikap) 

puji diri membuang cahaya kebenaran, dan pelanggaran janji mendapatkan kebencian Allah 
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dan (kebencian) rakyat. Allah yang Mahasuci berfirman, "Amat besar kebencian di sisi Allah 

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
40

 

 Janganlah tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, lamban pada saat yang 

semestinya, ngotot atasnya bilamana ketepatan tindakan tidak diketahui, atau melemah 

bilamana (perlunya pekerjaan) itu menjadi jelas. Lakukanlah setiap sesuatu pada tempatnya 

yang semestinya, dan lakukan setiap pekerjaan pada waktunya yang tepat.  

 Janganlah gunakan untuk diri Anda sendiri apa-apa yang di dalamnya rakyat mempunyai 

hak yang sama, dan janganlah Anda mengabaikan hal-hal yang telah menjadi jelas dengan 

dalih bahwa Anda bertanggung jawab bagi orang-orang lain. Singkatnya, tirai-tirai dari 

semua hal akan diangkat dari pandangan Anda dan Anda akan dituntut untuk melakukan 

pemulihan kepada orang-orang yang tertindas. Kendalikanlah rasa presdse (Anda), setiap 

ledakan kemarahan, kekuatan tangan Anda, dan tajamnya lidah Anda. Jagalah terhadap 

semua ini dengan menjauhi ketergesa-gesaan dan dengan menangguhkan tindakan keras 

sampai marah Anda mereda dan mendapatkan lagi kendali diri Anda. Anda tak dapat 

menahan diri dari hal ini kecuali apabila Anda mengingat bahwa Anda akan kembali kepada 

Allah. 

 Perlulah Anda mengingat bagaimana keadaan yang berllaku pada orang-orang yang 

mendahului Anda, baik pemerintah atau tradisi besar atau suatu sunah dari Nabi kita (saw), 

atau perintah wajib yang terkandung dalam Kitab Allah. Kemudian Anda harus mengikutinya 

sebagaimana Anda melihat kami berbuat menurutnya dan Anda harus berusaha mengikuti 

apa yang telah disuruhkan kepada Anda dalam dokumen ini di mana saya telah melengkapi 

hujah saya atas Anda, supaya apabila hati Anda maju kepada hawa nafsunya Anda tak akan 

mempunyai hujah yang mendukungnya. 

 Saya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa melalui rahmat-Nya yang tak terbatas, 

dan keagungan kekuasaan-Nya dalam memberikan kecenderungan yang baik, semoga la 

mendorong saya dan Anda untuk mengajukan suatu hujah yang jelas di hadapan-Nya dan di 

hadapan hamba-hamba-Nya dalam suatu cara yang mungkin menarik keridaan-Nya bersama 

dengan pujian yang baik di kalangan manusia, efek yang baik dalam negara, peningkatan 

dalam kemakmuran dan peninggian kemuliaan; dan semoga Dia memperkenankan kepada 

saya dan Anda untuk menjalani kematian berkebajikan dan kematian syahid. Sesungguhnya 

kita akan kembali kepada-Nya. Salam atas Rasulullah -semoga Dia mencurahkan salawat dan 

salam kepada beliau dan keturunannya yang disucikan. Wasalam. 

                                                           
40QS 61: 3. 
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Sekapur Sirih 

 

Awalnya, mereka mengabaikanmu, kemudian mereka mentertawakanmu, kemudian mereka 

melawanmu, kemudian kau menang. [GANDHI -to DTP Movement-] 

 

Dari Teguh Sugiharto (Juru Ketik Counter Legal Draft Konstitusi Demokrasi Tanpa Partai) 

kepada Seluruh Elemen Bangsa Indonesia:  

 

Jalan termudah dan tercepat agar counter legal draft konstitusi ini diadopsi menjadi konstitusi 

sah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan membeli lembaga konstituante yang 

ada yaitu MPR RI. Hanya perlu membeli suara ¾ nya yaitu sekitar 474. Jika 1 suara seharga 

Rp 5 M, maka perlu sekitar Rp 2,37 T. Ditambah biaya operasional pembelian paling banyak 

akan menjadi Rp 2,5 T. Juru Ketik konsepsi DTP (Teguh SugiharTo) telah memiliki 2 T, jadi 

hanya perlu tambahan 0,5 T dan 1 R serta 1 p. Tetapi karena membeli bertentangan dengan 

credo DTP yang tidak akan melakukan pembelian orang dan atau suaranya meski orangnya 

bermental budak belian sekalipun. Argumen anti perbudakan ini adalah alasan pertama DTP 

tidak membeli anggota MPR RI. Soal duitnya itu nomor 10. [dimana nomor 2 – 9 = 10] Ora 

nduwe duit sebanyak itu juga lah!               

 

Jalan lain adalah melalui kudeta. Umumnya kudeta dan revolusi, setelah meraih 

kemenangannya hal pertama yang akan diganti adalah konstitusi-- dimana kaum kudeta-tor 

dan revolusioner-nya umumnya juga belum menyiapkan bahkan sekadar draft-nya. DTP telah 

menyiapkan konstitusi yang akan diberlakukan. Tetapi tidak akan pernah menyiapkan 

kudeta-nya apalagi revolusi-nya. Bukan karena tak ingin menerap strategi ini tetapi jelas DTP 

tidak memiliki kemampuan untuk itu bahkan seupil-pun. Kalau menghasut pihak lain yang 

mampu bisa kena pasal penghasutan bahkan pasal makar dengan ancaman pidana mati. 

Cilaka tujuh turunan kalau kena pasal ini. Kenal bahkan sekadar tahu pihak mana yang 

mampu juga kagak sudah kena pasal. Sial namanya, dan yang mengena-kan pasal makar pada 

orang sial itu namanya SIALAN.  

 

Yo wess...! Perhatikan dan bandingkan dengan konsepsi lainnya. Kalau setuju, monggo 

didukung dan coba di-gol-kan entah bagaimana caranya terserah sampeyan saja. Tanggung 

jawabnya pun juga sampeyan sendiri saja. Mosok sampeyan yang berbuat saya yang 
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bertanggung jawab. Ndak lucthu sama sekali lah... Tapi kalau soal materi konstitusi ini saya 

siap tanggung jawab sepenuhnya.  

 

 

 

akhir kata: REFERENDUM KONSTITUSI...!  

 

Petisi di halaman terakhir dapat dikirimkan ke antipartai@yahoo.com atau ke Sekretariat 

DTP: Perum Girimande Blok B9 No. 1 Bandung 40194. Mobile-nya Juru Ketik: 

08179923479.
41

 

 

 

  

                                                           
41 Untuk penerbitan kali ini tidak menyertakan bagian Petisi DTP, karena gerakan ini belum sampai ke tahap suatu gerakan 

politik, ini masih hanya bersifat suatu wacana.  

Konsepsi DTP: “Suatu gagasan cerdas - liar. Patut diapresiasi. Saya dukung! 

[Prof. Dr. Jimly Ashshidiqi –jarene Hadi Joban ngomong ngono kuwi] 

 

mailto:antipartai@yahoo.com
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COUNTER LEGAL DRAFT KONSTITUSI
42

 

DAULAT RAKYAT SEPENUHNYA 

 

yang setelah ditetapkan disebut dengan:  

 

KONSTITUSI  

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  

 

MUKADIMAH
43

 

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 

perikeadilan. 

 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

 

Berkat belas kasih Tuhan Yang Adil dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya 

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa 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 Konstitusi Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur ketuhanan yang adil dan 

beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 

                                                           
42 Bahaslah draft konstitusi ini berbasiskan rasionalitas, ilmu pengetahuan, cita ideal kehidupan berbangsa bernegara dan 

bermasyarakat, nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan. Lupakan soal konstelasi politik, pensakralan yang 

berlebihan atas apapun juga dan sejenisnya. Jangan terbentur fakta karena kita sedang membicarakan cita ideal. Apalagi 

sekadar bilang susah di-gol-kan. Meng-gol-kan itu soal lain lagi. 

43 Mukadimah rasa-rasanya terasa sangat cita rasa Indonesia sekali.  
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

BAB I 

PILAR-PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Pasal 1 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip nilai-nilai luhur 

perikemanusiaan dan perikeadilan yaitu Pancasila:  

1. Ketuhanan yang adil dan beradab;  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

3. Persatuan Indonesia;  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  

perwakilan;  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

(2) Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya suatu Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

(3) Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:  

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;  

2. Memajukan kesejahteraan umum;  

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;  

4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.  

(4) Prinsip Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Trisakti 

Bangsa: 

1. Berdaulat dalam politik;  

2. Berdikari dalam ekonomi;  

3. Berkepribadian dalam kebudayaan.  

(5) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 

(6) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Konstitusi.  

(7) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.  
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BAB II 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Pasal 2 

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Konstitusi.
44

  

 

Pasal 3 

(1) Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Majelis Permusyawaratan/ 

Perwakilan Rakyat Indonesia (MPPRI) tingkat Nasional.
45

  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. 

 

Pasal 3A 

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan peraturan 

pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus dimintakan persetujuan MPPRI 

tingkat Nasional pada masa persidangan berikutnya.
46

 

(2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang dimaksud harus dicabut. 

 

Pasal 5 

Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan MPPRI dan lembaga negara 

lainnya yang dibentuk berdasarkan Konstitusi ini.
47

  

 

Pasal 6 

                                                           
44 Apakah tidak sebaiknya seluruh kata pemerintah itu diganti dengan PENGELOLA NEGARA? dan Pemerintahan menjadi 

KEPENGELOLAAN NEGARA. What do you think? 

45 MPPRI adalah pengganti dari MPR, DPR dan DPD serta DPRD yang diatur menurut konstitusi ini. Penamaan MPPRI adalah 

lebih sesuai dan konsisten dengan Pancasila sila ke-4.  

46 Saat ini ada ambiguitas PERPU itu kewenangan MK untuk menguji atau tidak. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam 

konstitusi. Mengingat sistem berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi ini berbeda dengan sebelumnya 

maka sebaiknya PERPU tidak menjadi kewenangan MK.  Jika MPPRI telah menerimanya sehingga menjadi UU barulah itu 

menjadi yurisdiksi MK. Bahkan jika argumentasi hal ikhwal kondisi darurat-nya tidak terpenuhi jika bersifat fatal dan 

melanggar konstitusi secara nyata maka bisa diadakan upaya politik maupun hukum lainnya terhadap Presiden. Dalil dasar 

dari PERPU adalah kegentingan, uji materi adalah tidak menyangkut soal kegentingannya tetapi materinya. Dengan demikian 

biarlah ikhwal kegentingan dimaksudkan berlalu terlebih dahulu yaitu setelah dimajukan dalam masa persidangan MPPRI.  

47 Istilah DPR, DPD, MPR tidak sesuai dengan substansi rumusan Pancasila sila ke-4 yang menggunakan istilah 

Permusyawaratan/Perwakilan.  
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(1) Calon Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 

pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak 

pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena tindak 

pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, 

berusia lebih dari atau sama dengan 21 (dua puluh satu) tahun
48

, berpendidikan minimal 

sarjana strata satu atau sederajat, lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Komisi 

Seleksi Awal Pejabat Negara (KSAPN) serta memperoleh dukungan awal dari sedikitnya 

1% (satu persen) warga negara yang memiliki hak pilih yang tersebar di seluruh 

Kabupaten dan Kota, dukungan awal dimaksudkan tidak boleh ganda.
49

 

(2) Calon Presiden yang masih menjabat sebagai Presiden (petahana) dan masih dibolehkan 

mengajukan diri menurut ketentuan Konstitusi ini dibebaskan dari kewajiban pembuktian 

dukungan awal dan pemilihan pendahuluan dan dianggap telah lulus uji kompetensi.  

 

Pasal 7 

(1) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
50

  

(2) Ketentuan umum mengenai pemilihan Presiden:  

a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan 

diri sebagai Calon Presiden;  

b. Komisi Seleksi Awal Pejabat Negara (KSAPN) menetapkan sedikitnya 5 (lima) 

orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Presiden termasuk 

petahana yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri kembali kecuali jika 

                                                           
48 Pembatasan suatu kesempatan politik berdasarkan pada umur yang melebihi syarat seorang warga negara berhak 

memberikan hak suara-nya adalah tidak pada tempatnya. Usia kedewasaan “politik” sebaiknya ditetapkan menjadi 21 (dua 

puluh satu) sesuai dnegan ketentuan kedewasaan menurut KUHPerdata, juga sesuai dengan ujaran seorang Nabi (Muhammad 

bin Abdullah) tentang 7 tahun pertama (raja/ratu), 7 tahun kedua (budak belajar), 7 tahun ketiga (perdana menteri), 

sesudahnya (setelah 21 tahun) adalah raja/ratu independen dan berhak memutuskan sendiri segala sesuatu dalam hidupnya. 

Dengan demikian batas usia pemilih juga harus ditetapkan minimum 21 tahun. Pernah kawin sebaiknya tidak menjadi ukuran 

pemberian hak pilih. Pendewasaan penuh sesuai KUHPerdata dapat dilakukan jika terdapat suatu kepentingan mendesak 

untuk itu.   

49 Satu persen adalah jumlah minimum popularitas karena doktrin DTP tidak mendasarutamakan pada popularitas tetapi pada 

kapasitas dan kapabilitas. Persebaran tidak harus merata namun setiap Kabupaten dan Kota sedikitnya terdapat satu orang 

pendukung awal. Karena seringkali permata tertutup lumpur dan harus ditemukan oleh ahlinya untuk kemudian 

dipersembahkan kepada rakyat. Popularitas awal minimum ini setidaknya akan membatasi bakal calon yang mendaftar yang 

memenuhi syarat administratif menjadi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang bakal calon.  

50 Presiden, hanya dan hanya Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Presiden 

terpilih. Dengan tugas sejenis menko saat ini. Dengan demikian konflik matahari kembar dapat dihindarkan dan soliditas 

pemerintahan lebih terjaga. Pertanggungjawaban pun lebih jelas.  
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pendaftar yang memenuhi syarat kurang dari atau sama dengan 5 (lima) orang 

langsung ditetapkan;  

c. MPPRI tingkat Nasional menyelenggarakan suatu pemilihan pendahuluan yang 

diikuti oleh seluruh anggota MPPRI tingkat Nasional dan seluruh anggota MPPRI 

tingkat Kabupaten dan Kota;
51

  

d. Calon Presiden yang memperoleh dukungan terbesar pertama dan kedua dalam 

pemilihan pendahuluan dan petahana yang masih memenuhi syarat dan 

mengajukan diri kembali ditetapkan menjadi Calon Presiden yang akan dipilih 

langsung oleh rakyat;  

e. Jika petahana tidak memenuhi syarat karena telah menjabat dua kali berturut-turut 

atau tidak memperoleh dukungan yang luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 

ayat (2) atau (3) maka Calon Presiden yang memperoleh dukungan terbesar 

pertama dan kedua dan ketiga dalam suatu pemilihan pendahuluan ditetapkan 

menjadi Calon Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat;
52

 

f. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh Calon Presiden;
53

  

g. Fasilitas kampanye yang diberikan harus bersifat mencerdaskan bangsa serta 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran;  

h. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran serta media massa lainnya dan 

masyarakat luas pada umumnya atas inisiatif sendiri dapat mengadakan program 

siaran terkait kampanye sepanjang memberikan kesempatan yang setara kepada 

seluruh Calon Presiden;  

i. Calon Presiden dibolehkan mengumpulkan dana masyarakat secara terbatas;
54

  

                                                           
51 Pemilihan pendahuluan ini penting untuk meningkatkan kualitas bakal calon, sehingga hanya tiga yang akan mengikuti 

pemilihan umum. Karena diikuti oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan maka menjadi terlalu besar untuk dapat dibeli 

suara-nya.  

52 Tiga kandidat agar rakyat tidak terjebak dalam posisi berhadap-hadapan karena perbedaan pilihan.  

53 Prinsip dasar dalam setiap pemilu adalah on the same level of playing fields. Tidak boleh lagi ada seseorang tampil lebih 

banyak daripada yang lain semata-mata karena kekuatan uang. Sudah saatnya kita mengakhiri pesta demokrasi. Yang ada 

adalah prosesi demokrasi dalam kesederhanaan dan mencerdaskan bangsa. Tetapi untuk menyederhanakan pilihan dan 

efisiensi biaya diadakan pemilihan pendahuluan oleh MPPRI seluruh tingkatan.  

54 Meski penggalangan dana sesungguhnya tidak terlalu diperlukan oleh kandidat karena negara memfasilitasi secara setara. 

Pengumpulan dana masyarakat lebih ditujukan untuk dana operasional atau bentuk kampanye lain yang dibolehkan. Ke depan 

tidak ada lagi pesta (hura-hura) demokrasi. Maen tempel pamflet sembarangan juga dilarang. Baliho dan pamflet difasilitasi 

negara di ruang-ruang publik tertentu. Bentuk2 sederhana saja seperti cetak buku dan DVD yang berisi seluruh kandidat, 

blocking time TVRI serta pertemuan massal secara sama (misalkan satu kabupaten/kota masing2 kandidat difasilitasi sekali). 

Tetapi kreativitas dan partisipasi tim kampanye, simpatisan dan publik tetap di-encourage. Penggalangan dana terbatas 
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j. Seluruh dana yang berhasil dihimpun dan penggunaannya harus dilaporkan 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan, jika terdapat saldo harus diserahkan kepada 

negara, laporan hasil pemeriksaan laporan dimaksudkan diumumkan secara 

terbuka dan dapat menjadi bukti pendahuluan yang cukup jika terdapat indikasi 

pelanggaran pidana.
55

  

(3) Calon Presiden yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden.
56

  

(4) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden lebih lanjut diatur dengan undang-undang.  

 

Pasal 8 

(1) Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-

turut, jika tidak berturut-turut maka diperbolehkan.
57

  

(2) Petahana dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga hanya dan hanya jika 

memperoleh suara sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu pada pemilu untuk masa 

jabatannya yang kedua.
58

 

(3) Petahana dapat mencalonkan diri kembali hanya dan hanya untuk masa jabatan keempat 

hanya dan hanya jika memperoleh suara sedikitnya 72% (tujuh puluh dua persen) lebih 

satu pada pemilu untuk masa jabatannya yang ketiga.  

(4) Presiden yang telah menjabat untuk masa jabatan empat kali berturut-turut tidak dapat 

mencalonkan diri kembali walaupun untuk masa jabatan yang tidak berturut-turut di 

kemudian hari.   

  

Pasal 9 

                                                                                                                                                                                     
maksudnya adalah dibatasi jumlah maksimal yang boleh dikumpulkan juga dibatasi pemberian maksimal dari setiap orang dan 

organisasi.  

55 Urusan auditing keuangan harus diserahkan kepada ahlinya, BPK dapat menunjuk KAP di setiap wilayah yang diperlukan 

pemeriksaan keuangan kontestan pemilu.  

56 Cukup kemenangan sederhana satu putaran karena sistem kemenangan mutlak [dua putaran] sesungguhnya menyimpan 

paradoks aneh yaitu President Maker-nya justru adalah suara lebih kecil (kalah) yang sebelumnya tidak memilih kedua 

pemenang awal. Keadaan ini menjadikan kandidat yang kalah memiliki posisi tawar yang meninggi kepada kedua pemenang 

awal secara tidak fair. Karena justru pihak yang kalah yang menjadi penentu kemenangan akhir adalah suatu kondisi yang 

absurd.  

57 Jika tidak berturut-turut maka dibolehkan adalah hal yang perlu ditegaskan kembali secara jelas.  

58 Presiden yang hebat dan sangat dicintai rakyat (dibuktikan dengan jumlah suara kemenangannya) harus diberikan 

kesempatan untuk terus memimpin dengan syarat dukungan awal yang besar. Maksimum hanya dan hanya untuk empat kali 

masa jabatan berturut-turut karena prestasi dan dicintai rakyat adalah waktu yang cukup untuk melakukan kaderisasi 

kepemimpian di masa sesudah kepemimpinannya.  
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(1) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila dipandang melanggar 

Konstitusi dan/atau kehormatan negara dan/atau kehormatan jabatan kepresidenan 

dan/atau dipandang tidak cakap lagi menjalankan tugas kepresidenan.  

(2) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sesuai dengan 

urutan kewakilan sampai habis masa jabatannya.  

(3) Presiden yang berhenti atau diberhentikan tidak boleh mencalonkan diri untuk jabatan 

publik apapun juga untuk selama-lamanya.  

 

Pasal 10 

(1) Pemberhentian sementara Presiden dalam hal dipandang melanggar Konstitusi dan/atau 

kehormatan negara dan/atau kehormatan jabatan kepresidenan dan/atau dipandang tidak 

cakap lagi menjalankan tugas kepresidenan ditetapkan oleh pimpinan MPPRI tingkat 

nasional jika mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 

satu dari jumlah suara anggota MPPRI tingkat Nasional dalam pemungutan suara secara 

tertutup yang dilaksanakan dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak 

diajukannya usulan sebagaimana dimaksud ayat (2).  

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan jika diusulkan kepada 

pimpinan MPPRI tingkat Nasional gabungan anggota dengan total hak suara sedikit-

dikitnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total hak suara.  

(3) Atas keputusan pemberhentian sementara tersebut di ayat (1) harus dimintakan 

persetujuan dari seluruh anggota MPPRI tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dalam suatu pemungutan suara secara tertutup, jika mendapat persetujuan sedikit-dikitnya 

50% (lima puluh persen) lebih satu anggota dimaksud maka pemberhentian Presiden 

berlaku secara permanen.  

(4) Apabila kurang dari ketentuan sebagaimana diatur di ayat (3) maka jabatan Presiden 

dipulihkan yaitu dengan cara Keputusan Pemberhentian Sementara dimaksudkan di ayat 

(1) dianggap batal dengan sendirinya dan seluruh anggota MPPRI tingkat Nasional 

diberhentikan dan kedudukannya digantikan oleh peringkat selanjutnya dalam pemilihan 

anggota dimaksud hingga masa jabatannya selesai.
59

 

                                                           
59 Anggota MPPRI (tingkat Nasional) sebagai inisiator harus terkena konsekuensi jika usul pemberhentian ditolak dalam 

pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan, agar tidak menggunakan kewenangannya 

secara serampangan.  
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(5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksudkan ayat (3) diselenggarakan secara tertutup 

dan diselenggarakan secara serentak dalam jangka waktu selama-lamanya 60 (enam 

puluh) hari sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. 

(6) Kepada Presiden (non aktif) diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan 

diri.
60

  

Pasal 11 

(1) Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh rakyat Indonesia secara perwakilan 

kepada Mahkamah Konstitusi.  

(2) Usul pemberhentian dimaksudkan sah jika mendapat dukungan sedikit-dikitnya 20% (dua 

puluh persen) dari jumlah total peserta pemilihan umum yang tersebar di seluruh provinsi 

dan tersebar di seluruh provinsi yang di setiap provinsi sedikit-dikitnya didukung oleh 

10% (sepuluh persen) yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 

masih berlaku dan Surat Pernyataan Dukungan Pemberhentian Presiden yang dibubuhkan 

tandatangan asli dan/atau cap jempol asli.  

(3) Mahkamah Konstitusi wajib melakukan verifikasi faktual yang secara teknis dapat 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan putusan dalam waktu 

selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima.  

(4) Jika jumlah total dukungan pemberhentian Presiden dimaksud angka (2) jumlahnya lebih 

besar dari 20% (dua puluh persen) tetapi kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah total pemilih maka Mahkamah Konstitusi menetapkan pemberhentian 

sementara Presiden dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan 

suatu pemungutan suara yang diikuti seluruh rakyat yang memiliki hak pilih dalam jangka 

waktu selama-lamanya 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan Mahkamah 

Konstitusi, jika pemungutan suara menyetujui pemberhentian dengan suara sedikitnya 

50% (lima puluh persen) lebih satu dari suara sah maka pemberhentian Presiden berlaku 

secara permanen, jika tidak maka putusan pemberhentian Presiden batal demi rakyat dan 

jabatan Presiden dipulihkan.
61

 

                                                           
60 Sidang MPPRI seluruh tingkatan saat ini mungkin dilaksanakan dengan adanya teknologi komunikasi yang mencukupi atau 

dilaksanakan dengan mekanisme lain yang diatur kemudian.  

61 Dukungan awal pemberhentian oleh 20% pemillih diperlukan untuk validasi dan pembenaran penyelenggaraan referendum. 

Dengan demikian pelengseran Presiden sebelum masa jabatannya selesai dapat dilakukan rakyat jika dipandang perlu. Gegar 

gempita revolusi atau kudeta dapat diminimalisasi karena ada jalur hukum dan politik damai terbuka untuk itu.  
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(5) Jika jumlah total dukungan pemberhentian Presiden dimaksud angka (2) jumlahnya 

sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah total suara pemilih maka 

pemberhentian Presiden berlaku secara permanen.  

 

Pasal 12 

Sebelum memangku jabatannya, Presiden mengucapkan sumpah, di hadapan sidang 

paripurna MPPRI tingkat Nasional sebagai berikut:  

 

Sumpah Jabatan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 

“Saya bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh konstitusi dan menjalankan 

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada 

Bangsa dan Negara sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan. Jika di 

kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya bersedia menanggung azab yang pedih 

dan dijauhkan dari kekuasaan Tuhan serta menerima segala hukuman sesuai hukum yang 

berlaku di Indonesia”.
62

  

 

Pasal 12A 

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Rakyat Indonesia.
63

 

 

Pasal 14 

(1) Presiden dengan persetujuan MPPRI tingkat Nasional menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang 

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, 

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan 

persetujuan MPPRI tingkat Nasional.  

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 

                                                           
62 Karena bangsa Indonesia telah memilih untuk mengakui Tuhan maka mari kita kembalikan juga segala urusan kita kepada-

Nya, oleh karena itu redaksi sumpah juga harus menyatakan kesediaan menanggung risiko dari Tuhan, juga dari hukum yang 

berlaku di Indonesia.. 

63 Dengan demikian secara komando hierarki adalah membawahi Panglina TRI dan tidak secara langsung membawahi 

angkatan darat, laut dan udara. Pemilihan Panglima Angkatan (Kepala Staff Angkatan) tetap menjadi hak prerogatif Presiden 

yang memilih dari sedikitnya 3 (tiga) kandidat yang diajukan oleh Panglima TRI. Hal ini juga membuka kemungkinan suatu 

hari nanti akan dibentuk matra baru seperti “Angkasa” misalnya atau suatu gabungan yang khas.  
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Pasal 15 

Presiden menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya diatur 

dengan undang-undang. 

 

Pasal 16 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.  

(2) Presiden menerima penempatan duta dan konsul negara lain.  

(3) Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta dan konsul negara lain berdasarkan 

sebesar-besarnya kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan.
64

  

 

Pasal 17 

(1) Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi.  

(2) Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi.  

(3) Pemberian grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi berdasarkan sebesar-besarnya 

kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan.  

 

Pasal 18 

Presiden memberi dan/atau mencabut gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan undang-undang. 

 

BAB III 

WAKIL PRESIDEN DAN KEMENTERIAN NEGARA 

 

Pasal 19 

(1) Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara.  

(2) Wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebanyak 5 (lima) yaitu: Wakil 

Presiden I: Bidang Ketertiban Umum, Pertahanan dan Keamanan; Wakil Presiden II: 

                                                           
64 Tidak semata-mata untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional karena nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan lebih 

mulia dari asas nationalitet. Juga tidak perlu didahului dengan meminta pertimbangan lembaga negara lainnya. Fungsi checks 

& balance dapat dilaksanakan melalui penilaian terhadap dasar dari keputusan apakah untuk kepentingan nasional dan sesuai 

nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Juga Presiden perlu kecepatan dalam membuat keputusan. Jika MPPRI memandang 

keputusan bersifat melanggar maka dapat melakukan upaya politik dan hukum untuk itu.  
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Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; Wakil Presiden III: Bidang Pendidikan, Sosial 

Budaya dan Kesejahteran Rakyat; Wakil Presiden IV: Bidang Kelembagaan dan Tata 

Kelola Pemerintahan Yang Baik.  

(3) Jika diperlukan Presiden dapat memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden 

selain bidang tugas tersebut di angka (2).  

(4) Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  

(5) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.   

 

Pasal 20 

(1) Presiden dapat membentuk badan pertimbangan dan badan-badan adhoc lainnya yang 

dipandang perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan sebesar-

besarnya kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan.  

(2) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang.  

 

BAB IV 

PEMERINTAH DAERAH  

 

Pasal 21 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu terdiri atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
65

  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

(3) Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi, bupati adalah kepala 

pemerintahan daerah kabupaten dan walikota adalah kepala pemerintahan daerah kota.  

 

Pasal 22 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  

                                                           
65 UUD 1945 saat ini menggunakan kata “dibagi atas”,  mana yang lebih tepat “dibagi atas” atau “terdiri atas”?   
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(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 

menurut prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan yang diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.  

 

Pasal 23 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewa yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
66

  

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan undang-

undang. 

 

BAB V 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 

Pasal 24 

(1) Pemerintahan daerah provinsi memiliki MPPRI yang anggotanya adalah perwakilan dari 

pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah provinsi dimaksudkan.  

(2) Tiap-tiap bupati dan walikota di wilayah provinsi dimaksudkan memilih dan mengangkat 

tiga orang wakil kabupaten dan kota di MPPRI tingkat Provinsi yang masing-masing 

memiliki 1 (satu) hak suara.  

(3) Tiap-tiap MPPRI kabupaten dan kota di wilayah provinsi dimaksudkan memilih dan 

mengangkat tiga orang wakil di MPPRI tingkat Provinsi yang masing-masing memiliki 1 

(satu) hak suara.  

(4) Anggota MPPRI tingkat Provinsi dimaksudkan dilarang merangkap jabatan di 

pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang diwakilinya.
67

  

(5) Bupati dan Walikota dan MPPRI tingkat kabupaten dan kota sewaktu-waktu dapat 

mengganti wakil dimaksudkan di ayat (3) dan (4).  

 

                                                           
66 Pasal ini merupakan landasan konstitusi terhadap eksistensi DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dan DI Yogyakarta. 

Semoga di masa mendatang tidak bertambah lagi.  

67 Hanya dan hanya fokus pada tugasnya menjadi anggota MPPRI tingkat Provinsi yang bertanggung jawab kepada lembaga 

yang mengangkatnya.  



halaman 85 dari 128 
 

Pasal 25 

(1) Calon Gubernur harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 

pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak 

pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena tindak 

pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, 

berusia lebih dari atau sama dengan 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan minimal 

sarjana strata satu, lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh KSAPN serta 

memperoleh dukungan awal sedikit-dikitnya 1% (satu persen) dari warga negara yang 

memiliki hak pilih yang terdaftar sebagai penduduk daerah dimaksudkan yang tersebar di 

seluruh kabupaten dan kota dalam provinsi dimaksudkan.
68

  

(2) KSAPN menetapkan 3 (tiga) bakal calon gubernur untuk kemudian disampaikan kepada 

Presiden, jika pendaftar kurang dari 3 (tiga) langsung ditetapkan sebagai bakal calon 

gubernur.  

(3) Presiden memilih dan menetapkan 1 (satu) bakal calon gubernur dari usulan KSAPN 

menjadi Gubernur di provinsi dimaksudkan.
69

  

(4) Presiden dapat mengganti gubernur yang telah ditetapkan dalam masa jabatannya dengan 

pengganti yang berasal dari daftar yang disampaikan KSAPN dimaksud dalam ayat (2) 

atau meminta kepada KSAPN untuk mengadakan suatu seleksi awal yang baru untuk 

menjaring bakal calon gubernur yang baru.  

 

Pasal 26 

(1) Wakil Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan Presiden 

sebanyak 4 (empat) orang yang membidangi koordinasi urusan tertentu pemerintahan 

yaitu: Wakil Gubernur I: Bidang Ketertiban Umum, Pertahanan dan Keamanan; Wakil 

Gubernur II: Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; Wakil Gubernur III: Bidang 

Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesejahteran Rakyat; Wakil Gubernur IV: Bidang 

Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.  

(2) Jika diperlukan gubernur dapat memberikan penugasan khusus kepada wakil gubernur 

selain bidang tugas tersebut di ayat (1).  

                                                           
68 Tidak perlu dukungan minimum yang penting tersebar, karena ini hanya persyaratan awal saja.  

69 Karena pada prinsipnya gubernur lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan Presiden guna mengkoordinasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Kota.  
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(3) Gubernur dapat membentuk badan-badan adhoc yang dipandang perlu dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan sebesar-besarnya kepentingan daerah 

dengan memperhatikan kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip perikemanusiaan 

dan perikeadilan.  

(4) Pemerintah daerah provinsi menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  

(5) Pemerintahan daerah provinsi berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan dengan persetujuan MPPRI tingkat Provinsi.  

(6) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Gubernur dapat menetapkan Peraturan 

Gubernur sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi yang harus dimintakan 

persetujuan MPPRI tingkat Provinsi pada masa persidangan berikutnya. 

(7) Jika tidak mendapatkan persetujuan dari MPPRI tingkat Provinsi maka Peraturan 

Gubernur sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi tersebut harus dicabut.  

(8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-

undang. 

 

Pasal 27 

Sebelum memangku jabatannya, Gubernur mengucapkan sumpah, di hadapan MPPRI tingkat 

Provinsi sebagai berikut:  

 

Sumpah Jabatan Gubernur Provinsi ..........: 

“Saya bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Gubernur Provinsi ................  

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Konstitusi dan menjalankan 

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada 

Bangsa dan Negara sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan. Jika di 

kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya bersedia menanggung azab yang pedih 

dan dikeluarkan dari kekuasaan Tuhan serta menerima segala hukuman sesuai hukum yang 

berlaku di Indonesia”. 

 

BAB VI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA 

 

Pasal 28 
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(1) Calon Bupati/Walikota harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan 

tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, 

tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena 

tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari atau sama dengan 5 (lima) 

tahun, berusia lebih dari atau sama dengan 21 (dua puluh satu) tahun, berpendidikan 

minimal sarjana strata satu, lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh KSAPN serta 

memperoleh dukungan awal dari warga negara yang memiliki hak pilih yang terdaftar 

sebagai penduduk daerah kabupaten/kota dimaksudkan yang tersebar di seluruh desa dan 

kelurahan dalam kabupaten/kota dimaksudkan.
70

 

(2) Pemerintahan daerah kabupaten dan kota memiliki MPPRI yang anggota-anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum. 

(3) Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota dipilih melalui pemilihan umum dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Bupati dan Walikota memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya secara berturut-turut, jika tidak berturut-turut maka diperbolehkan.   

b. Petahana dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga hanya dan 

hanya jika memperoleh suara sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu pada 

pemilu untuk masa jabatannya yang kedua.  

c. Petahana dapat mencalonkan diri kembali hanya dan hanya untuk masa jabatan 

keempat hanya dan hanya jika memperoleh suara sedikitnya 72% (tujuh puluh dua 

persen) lebih satu pada pemilu untuk masa jabatannya yang ketiga.  

d. Bupati dan Walikota yang telah menjabat untuk masa jabatan empat kali berturut-

turut tidak dapat mencalonkan diri kembali walaupun untuk masa jabatan yang 

tidak berturut-turut di kemudian hari.  .  

(4) Wakil Bupati dan Wakil Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Walikota 

sebanyak 4 (empat) orang yang membidangi koordinasi urusan tertentu pemerintahan 

yaitu: Wakil Bupati/Walikota I: Bidang Ketertiban Umum, Pertahanan dan Keamanan; 

Wakil Bupati/Walikota II: Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; Wakil 

Bupati/Walikota III: Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesejahteran Rakyat; Wakil 

Bupati/Walikota IV: Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..  

                                                           
70 Tidak perlu dukungan minimum yang penting tersebar, karena ini hanya persyaratan awal saja.  
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(5) Jika diperlukan Bupati/Walikota dapat memberikan penugasan khusus kepada Wakil 

Bupati/Walikota selain bidang tugas tersebut di angka (8).  

(6) Bupati/Walikota dapat membentuk badan-badan adhoc yang dipandang perlu dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan sebesar-besarnya kepentingan daerah 

dengan memperhatikan kepentingan nasional sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan.  

(7) Pemerintah daerah kabupaten dan kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 

Pusat.  

(8) Pemerintahan daerah kabupaten dan kota berhak menetapkan peraturan daerah kabupaten 

dan kota untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dengan persetujuan MPPRI 

tingkat Kabupaten/Kota.  

(9) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Bupati dan Walikota dapat menetapkan 

Peraturan Bupati dan Walikota sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 

harus dimintakan persetujuan MPPRI tingkat Kabupaten/Kota pada masa persidangan 

berikutnya. 

(10) Jika tidak mendapatkan persetujuan dari MPPRI tingkat Kabupaten/Kota maka Peraturan 

Bupati/Walikota sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut harus 

dicabut.  

(11) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.  

 

Pasal 29 

(1) Ketentuan umum mengenai pemilihan Bupati dan Walikota:  

a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan 

diri sebagai calon Bupati dan Walikota; 

b. Komisi Seleksi Awal Pejabat Negara menetapkan 3 (tiga) orang Calon Bupati dan 

Calon Walikota termasuk petahana yang memenuhi syarat dan mengajukan diri 

kembali untuk dipilih rakyat dalam pemilihan umum;  

c. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh Calon Bupati dan Calon 

Walikota;  

d. Fasilitas kampanye yang diberikan harus bersifat mencerdaskan bangsa serta 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran; 
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e. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran serta media massa lainnya dan 

masyarakat luas atas inisiatif sendiri dapat mengadakan program siaran terkait 

kampanye sepanjang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh Calon 

Bupati dan Calon Walikota;  

f. Calon Bupati dan Calon Walikota dibolehkan mengumpulkan dana masyarakat 

secara terbatas;  

g. Seluruh dana yang berhasil dihimpun dan penggunaannya harus dilaporkan 

kepada Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, 

jika terdapat saldo harus diserahkan kepada negara, laporan Kantor Akuntan 

Publik dimaksudkan diumumkan secara terbuka dan dapat menjadi bukti 

pendahuluan jika terdapat indikasi pelanggaran pidana. 

(2) Calon Bupati dan Calon Walikota yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan 

umum dilantik menjadi Bupati dan Walikota.  

(3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Bupati dan Walikota lebih lanjut diatur dengan undang-

undang.   

 

Pasal 30 

Sebelum memangku jabatannya, Bupati dan Walikota mengucapkan sumpah, di hadapan 

MPPRI tingkat Kabupaten dan Kota sebagai berikut:  

 

Sumpah Jabatan Bupati Kabupaten ....... / Walikota Kota ........: 

“Saya bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai (Bupati/Walikota) 

(Kabupaten .../Kota ...)  dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Konstitusi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya 

serta berbakti kepada Bangsa dan Negara sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan. Jika di kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya bersedia 

menanggung azab yang pedih dan dikeluarkan dari kekuasaan Tuhan serta menerima segala 

hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”. 

 

Pasal 31 

(1) Bupati / Walikota dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila dipandang 

melanggar Konstitusi dan atau kehormatan negara dan atau kehormatan jabatan Bupati / 

Walikota, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan pembangkangan 
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terhadap kewenangan Presiden dan atau Gubernur atau perbuatan tercela maupun apabila 

dipandang tidak cakap menjalankan tugas sebagai Bupati/Walikota.  

(2) Jika Bupati / Walikota mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Bupati/Walikota sesuai 

dengan urutan kewakilan sampai habis masa jabatannya.  

(3) Dalam hal Bupati/Walikota ditetapkan sebagai tersangka suatu perkara pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

maka pimpinan MPPRI tingkat Kabupaten/Kota menetapkan penonaktifan 

Bupati/Walikota dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna dalam waktu selama-lamanya 

14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keterangan dari pihak berwenang perihal 

penetapan status dimaksudkan dan tugas Bupati/Walikota dimaksud dilaksanakan oleh 

Wakil Bupati/Walikota sesuai urutan kewakilan hingga ditetapkannya putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara Bupati/Walikota 

dimaksud, jika terbukti bersalah maka pemberhentiannya berlaku secara permanen dan 

yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri untuk jabatan publik apapun juga untuk 

selama-lamanya, jika tidak terbukti bersalah maka jabatannya dipulihkan.  

  

Pasal 32 

(1) MPPRI tingkat Kabupaten/Kota dapat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

mengadakan suatu pemungutan suara rakyat tentang usulan pemberhentian Kepala 

Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dalam hal Bupati/Walikota dipandang tidak 

cakap dalam menjalankan tugas.  

(2) Pengajuan permintaan MPPRI tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum 

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima 

persen) dari jumlah anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota. 

(3) Pemungutan suara dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan jika diajukan oleh sedikit-

dikitnya 25% (dua puluh lima persen) anggota.  

(4) Atas persetujuan usul pemberhentian Bupati/Walikota, pimpinan MPPRI tingkat 

Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian sementara Bupati/Walikota.  

(5) Apabila pemungutan suara atas pendapat MPPRI tingkat Kabupaten/Kota yang 

diselenggarakan oleh Komisi Pemillihan Umum menyetujui pemberhentian 

Bupati/Walikota dengan suara sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari suara 

sah maka pemberhentian berlaku permanen dan yang bersangkutan tidak dapat 
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mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota kembali dan jabatan publik apapun juga 

untuk selama-lamanya.  

(6) Apabila usul pemberhentian Bupati/Walikota tidak disetujui rakyat maka jabatan 

Bupati/Walikota dipulihkan dan seluruh anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota 

diberhentikan dan kedudukannya digantikan oleh peringkat selanjutnya dalam pemilihan 

umum yang memilih anggota MPPRI dimaksudkan.  

 

Pasal 33 

(1) Usul pemberhentian Bupati/Walikota dapat diajukan oleh pemilih yang terdaftar sebagai 

penduduk resmi di Kabupaten/Kota dimaksudkan secara perwakilan kepada Mahkamah 

Konstitusi.  

(2) Usul pemberhentian dimaksudkan sah jika mendapat dukungan sedikit-dikitnya 20%  

(dua puluh persen) dari jumlah total peserta pemilihan umum yang tersebar di seluruh 

Desa dan Kelurahan dan di setiap Desa dan Kelurahan sedikit-dikitnya didukung oleh 

10% (sepuluh persen) yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 

masih berlaku dan Daftar Dukungan Dukungan Pemberhentian Bupati/ Walikota yang 

dibubuhi tandatangan asli dan atau cap jempol asli sesuai Kartu Tanda Penduduk.  

(3) Mahkamah Konstitusi wajib melakukan verifikasi faktual yang secara teknis dapat 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan putusan dalam waktu 

selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima.  

(4) Jika jumlah total dukungan pemberhentian Bupati/Walikota dimaksud angka (2) 

jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) tetapi kurang dari atau sama dengan 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah total pemilih di Kabupaten/Kota dimaksudkan maka 

Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan suatu pemungutan suara yang diikuti 

seluruh rakyat yang memiliki hak pilih dalam jangka waktu selama-lamanya 120 (seratus 

dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi, jika pemungutan suara 

menyetujui pemberhentian dimaksudkan maka pemberhentian Bupati/Walikota berlaku 

secara permanen, jika tidak maka putusan pemberhentian Bupati/Walikota batal demi 

rakyat dan jabatan Bupati/Walikota dipulihkan. 

(5) Jika jumlah total dukungan pemberhentian Bupati/Walikota dimaksud angka (2) 

jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah total pemilih maka 

pemberhentian Bupati/Walikota berlaku secara permanen.  
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(6) Bupati/Walikota yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui 

mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal ini kehilangan hak untuk mencalonkan diri 

sebagai Bupati/Walikota kembali dan jabatan publik apapun juga untuk selama-lamanya. 

 

Pasal 34 

(1) Pemberhentian Bupati/Walikota dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia 

dengan terlebih dahulu mengajukan perkara kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal 

Presiden berpendapat Bupati/Walikota melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi dan 

atau undang-undang yang berlaku dan atau melakukan suatu pembangkangan terhadap 

kewenangan Presiden dan atau Gubernur yang diatur dalam tata hubungan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada tanggal pengajuan perkara ke Mahkamah 

Konstitusi, Presiden dapat menetapkan pemberhentian sementara Bupati/ Walikota 

dimaksud yang berlaku hingga perkara dimaksud diputus oleh Mahkamah Konstitusi.  

(2) Gubernur dapat mengajukan usul kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan 

pemberhentian Bupati/Walikota di wilayahnya jika berpendapat bahwa Bupati/Walikota 

dimaksudkan membangkang kewenangan Gubernur.  

(3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan dalam waktu selama-lamanya 60 (enam 

puluh) hari sejak berkas perkara diterima, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan 

dakwaan Presiden terhadap Bupati/Walikota maka pemberhentian permanen 

Bupati/Walikota dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tugas Bupati/Walikota 

dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Walikota sesuai urutan kewakilan sampai masa 

jabatannya selesai.  

(4) Jika Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan dakwaan Presiden terhadap 

Bupati/Walikota dimaksudkan maka keputusan pemberhentian sementara batal demi 

hukum dan jabatan Bupati/ Walikota dipulihkan.
71

  

(5) Bupati/Walikota yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui 

mekanisme sebagaimana diatur pasal ini khusus dalam hal dipandang terjadi 

pembangkangan terhadap kewenangan Presiden dan atau Gubernur dapat mencalonkan 

diri sebagai Bupati/Walikota kembali pada masa pemilihan berikutnya jika yang 

bersangkutan belum menjabat sebanyak dua kali berturut-turut atau jika mendapat 

dukungan awal luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3).  

                                                           
71 Dalam hal ini, kita tidak dapat menghukum Presiden yang salah menilai. Tetapi hal ini dapat menjadi suatu catatan khusus 

oleh publik.  
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BAB VII 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 

 

Pasal 35 

(1) Anggota MPPRI tingkat Nasional dan tingkat Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan 

umum. 

(2) MPPRI bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.  

 

Pasal 36 

(1) Calon anggota MPPRI  harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan 

tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, 

tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena 

tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana sama dengan atau lebih dari 5 (lima) 

tahun, memperoleh dukungan awal dari sedikit-dikitnya 1% (satu persen) penduduk yang 

memiliki hak pilih di wilayah pemilihan yang hendak diikutinya dan tidak boleh ada 

dukungan awal yang ganda kepada calon lainnya, berusia lebih dari atau sama dengan 21 

(dua puluh satu) tahun, berpendidikan minimun Sarjana Strata Satu atau sederajat dan 

lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Komisi Seleksi Awal Pejabat Negara.  

(2) Bakal calon anggota MPPRI tingkat Nasional wajib memperoleh dukungan awal dari 

sedikit-dikitnya 1% (satu persen) penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah 

Kabupaten / Kota daerah pemilihannya yang tersebar di seluruh kecamatan dalam 

wilayah pemilihannya.  

(3) Bakal calon anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota wajib memperoleh dukungan awal 

dari sedikit-dikitnya 1% (satu persen) penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah Desa 

/ Kelurahan di daerah pemilihannya yang tersebar di seluruh Desa / Kelurahan dalam 

wilayah pemilihannya. 

(4) Calon anggota MPPRI yang masih menjabat sebagai anggota MPPRI sesuai tingkatannya 

dan masih diperbolehkan mengajukan diri menurut ketentuan Konstitusi ini dapat 

langsung ditetapkan sebagai calon anggota dalam pemilihan umum berikutnya hanya di 

wilayah pemilihannya dan di  tingkatan yang sama.  

(5) Komisi Seleksi Awal Pejabat Negara menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota MPPRI 

termasuk petahana di setiap daerah pemilihan kecuali jika pendaftar yang memenuhi 

syarat kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang langsung ditetapkan.  
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Pasal 37 

(1) Pemilihan anggota MPPRI diikuti oleh perorangan.
72

  

(2) Ketentuan umum mengenai pemilihan anggota MPPRI:  

a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan 

diri sebagai calon anggota MPPRI; 

b. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh calon anggota MPPRI; 

c. Fasilitas kampanye yang diberikan harus bersifat sederhana dan mencerdaskan 

bangsa serta mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran; 

d. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran lainnya dan masyarakat luas atas 

inisiatif sendiri dapat mengadakan program siaran terkait kampanye sepanjang 

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon di satu distrik pemilihan 

yang sama;  

e. Calon anggota MPPRI boleh melakukan penggalangan dana masyarakat secara 

terbatas; 

f. Seluruh dana yang berhasil dihimpun dan penggunaannya harus dilaporkan kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan, jika terdapat saldo harus diserahkan kepada negara, 

laporan hasil pemeriksaan keuangan dimaksudkan diumumkan secara terbuka dan 

dapat menjadi bukti pendahuluan jika terdapat indikasi pelanggaran pidana. 

(3) Calon yang memperoleh suara terbesar ditetapkan sebagai anggota MPPRI mewakili 

rakyat dari daerah pemilihannya.  

 

Pasal 38 

(1) Satu wilayah kabupaten/kota memilih satu anggota MPPRI tingkat Nasional dalam 

pemilihan umum.  

(2) Hak suara setiap anggota MPPRI tingkat Nasional dihitung berdasarkan besaran populasi 

penduduk yaitu kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk paling sedikit digunakan 

sebagai faktor pembagi  besaran hak suara setiap anggota MPPRI yang mewakili rakyat 

                                                           
72 Ya...! Diikuti oleh perseorangan dan bukan partai politik. Inilah salah satu maksud dari DEMOKRASI TANPA kuasa formal 

PARTAI. Bukan berarti partai harus dibubarkan karena berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara. Tetapi 

partai menjadi suatu perkumpulan yang bertujuan mencapai suatu cita ideal.  
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di kabupaten dan kota lainnya, hasil bagi berupa pecahan dibulatkan ke atas jika lebih 

besar atau sama dengan setengah dan dibulatkan ke bawah jika kurang dari setengah.
73

  

 

Pasal 39 

(1) Jumlah anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota adalah sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) 

orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.  

(2) Daerah pemilihan anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah 

Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dimaksud.  

(3) Jika jumlah desa/kelurahan kurang dari 30 (tiga puluh) maka sejumlah desa/kelurahan 

dapat dibagi ke dalam dua atau lebih wilayah pemilihan dengan mempertimbangkan 

populasi dan persebaran penduduk, jika jumlah desa/kelurahan lebih dari 50 (lima puluh) 

maka dua atau lebih desa/kelurahan yang berdekatan dapat dilakukan penggabungan 

menjadi satu wilayah pemilihan dengan mempertimbangkan populasi dan persebaran 

penduduk.  

(4) Setiap wilayah pemilihan memilih satu orang anggota MPPRI tingkat Kabupaten/Kota 

yang masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.  

 

Pasal 40 

Sebelum memangku jabatannya, anggota MPPRI mengucapkan sumpah, di hadapan 

sedikitnya satu orang Hakim Konstitusi dan satu Hakim Agung sebagai berikut:  

 

Sumpah Anggota MPPRI: 

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Majelis 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Indonesia (Tingkat Nasional / Tingkat Provinsi .../ 

Tingkat Kabupaten .../Kota ...) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Konstitusi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya 

serta berbakti kepada Bangsa dan Negara sesuai dengan prinsip perikemanusiaan dan 

perikeadilan. Jika di kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya bersedia 

menanggung azab yang pedih dan dikeluarkan dari kekuasaan Tuhan serta menerima segala 

hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”. 

 

                                                           
73 Dengan demikian MPPRI memiliki konsep sebagaimana DPR selama ini dan DPD selama ini. Pertanggungjawaban dan 

kaitan terhadap konstituen di daerah pemilihannya menjadi sangat jelas.  
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Pasal 41 

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Konstitusi 

ini, MPPRI memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.  

(2) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Konstitusi ini, anggota MPPRI mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.  

(3) Ketentuan tentang hak MPPRI dan hak anggota MPPRI diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.  

 

BAB VIII 

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MPPRI 

 

Pasal 42 

(1) Anggota MPPRI dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila anggota yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, dan/atau pendapat bahwa anggota MPPRI 

dipandang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.  

(2) Pimpinan MPPRI  sesuai tingkatannya wajib menetapkan penonaktifan sementara 

anggota dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna dalam waktu selama-lamanya 14 

(empat belas) hari sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana 

dimaksudkan angka (1) dan kedudukannya digantikan oleh peringkat selanjutnya dalam 

pemilihan umum dimaksudkan hingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 

hukum tetap.  

(3) Pimpinan MPPRI sesuai tingkatannya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan 

terbukti bersalah wajib menetapkan pemberhentian tidak hormat anggota dimaksud tanpa 

melalui Sidang Paripurna dan jabatannya digantikan oleh peringkat berikutnya dalam 

pemilihan umum dimaksudkan hingga selesai masa jabatannya dan yang bersangkutan 

tidak dapat mengajukan diri untuk jabatan publik apapun juga selama-lamanya.  

(4) Dalam hal pemberhentian karena dipandang tidak cakap dalam menjalankan tugas 

sebagai anggota MPPRI harus melalui mekanisme meminta putusan Mahkamah 

Konstitusi yang dapat diajukan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih di daerah 

pemilihan yang bersangkutan secara perwakilan dengan sedikit-dikitnya didukung oleh 

20% (dua puluh persen) masyarakat yang memiliki hak pilih.  
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(5) Mahkamah Konstitusi wajib melakukan verifikasi faktual yang secara teknis dapat 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan putusan dalam waktu 

selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima.  

(6) Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan dukungan pemberhentian valid dari sedikitnya 

20% (dua puluh persen) tetapi kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 

maka Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemungutan suara yang diikuti oleh 

pemilih di wilayah pemilihan dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak 

pemberhentian yang bersangkutan, jika pemberhentian mendapat dukungan dari sedikit-

dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah suara sah pemilih di wilayah 

pemilihan yang bersangkutan pemberhentian berlaku secara permanen dan yang 

bersangkutan tidak dapat mengajukan diri untuk jabatan publik apapun juga selama-

lamanya.  

(7) Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan dukungan pemberhentian valid dari sedikitnya 

50% (lima puluh persen) lebih satu maka pimpinan MPPRI sesuai tingkatan tanpa Sidang 

Paripurna memberhentikan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak dapat 

mengajukan diri untuk jabatan publik apapun juga selama-lamanya.  

(8) Kedudukan anggota MPPRI yang diberhentikan diganti oleh calon anggota MPPRI yang 

peringkat selanjutnya dalam pemilu.  

(9) Anggota MPPRI yang diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai kehilangan hak 

untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota MPPRI dan jabatan publik lainnya 

yang diatur dalam Konstitusi ini untuk selama-lamanya.  

 

Pasal 43 

(1) Anggota MPPRI dapat diberhentikan dari jabatannya apabila anggota yang bersangkutan 

tidak menghadiri sidang sebanyak lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah sidang yang seharusnya dihadirinya dalam waktu satu tahun jabatan.  

(2) Masyarakat dari daerah pemilihan anggota MPPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

mengajukan permohonan pemberhentian anggota MPPRI dimaksudkan secara 

perwakilan yang didukung oleh sedikit-dikitnya 1% (satu persen) dari jumlah pemilih di 

daerah pemilihan yang bersangkutan.  

(3) Mahkamah Konstitusi hanya diwajibkan untuk melakukan validasi kebenaran bukti 

dimaksudkan ayat (1) dan (2), apabila terbukti maka anggota MPPRI yang bersangkutan 

diberhentikan dengan tidak hormat dan kedudukannya digantikan peringkat selanjutnya 

dalam pemilihan umum hingga selesai masa jabatannya.  
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BAB IX 

PERWAKILAN GOLONGAN / KELOMPOK MINORITAS 

 

Pasal 44 

Suatu golongan atau kelompok minoritas tertentu dalam masyarakat dapat memperoleh 

perlakuan khusus untuk menempatkan satu atau lebih anggotanya yang masing-masing 

memiliki satu atau lebih hak suara dalam MPPRI jika mendapat persetujuan sedikitnya 50% 

(lima puluh persen) lebih  (satu) suara dari total jumlah suara anggota MPPRI hasil Pemilihan 

Umum.  

 

Pasal 45 

Golongan atau kelompok minoritas tertentu dalam masyarakat dimaksudkan Pasal 44 dapat 

diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia atau Gubernur atau Bupati/Walikota dan atau 

anggota MPPRI dengan jumlah suara sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari total jumlah 

suara kepada pimpinan MPPRI sesuai tingkatannya untuk dibahas dan diputuskan dalam 

Sidang Paripurna MPPRI.  

 

Pasal 46 

Anggota MPPRI dari golongan/kelompok minoritas yang telah disetujui dipilih dari dan oleh 

anggota golongan / kelompok minoritas itu sendiri atau dalam suatu mekanisme lain yang 

disetujui dalam Sidang Paripurna MPPRI.  

 

Pasal 47 

Pemberhentian anggota MPPRI dari golongan / kelompok minoritas mengikuti ketentuan 

umum sebagaimana berlaku bagi anggota MPPRI hasil pemilihan umum atau dalam suatu 

mekanisme lain yang disetujui dalam Sidang Paripurna MPPRI.  

 

BAB X 

PEMILIHAN UMUM 

 

Pasal 48 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali kecuali ditetapkan lain oleh Konstitusi ini.  
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota MPPRI, Presiden, Bupati, 

Walikota.  

(3) Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat 

independen dan mandiri.  

(4) Pemilihan umum diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang berusia sedikitnya 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak sedang berada dalam pengampuan dan tidak sedang 

menjalani hukuman pidana.  

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 

 

BAB XI 

KOMISI SELEKSI AWAL PEJABAT NEGARA 

 

Pasal 49 

Komisi Seleksi Awal Pejabat Negara (KSAPN) melaksanakan fungsi menguji kompetensi 

calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, calon anggota MPPRI seluruh 

tingkatan serta calon pimpinan dan calon komisioner lembaga negara yang bersifat 

independen yang ada maupun yang akan ada di masa datang.
74

  

 

Pasal 50 

(1) Anggota KSAPN berpendidikan minimum strata 3 (doktor) dari Perguruan Tinggi Negeri 

yang menyelenggarakan program tingkat doktoral di seluruh Indonesia.
75

  

(2) Tiap-tiap Perguruan Tinggi Negeri dimaksud angka (1) mengirimkan sebanyak-

banyaknya 1 (satu) orang tenaga ahli bidang hukum dan/atau 1 (satu) orang tenaga ahli 

bidang lainnya.  

(3) Setiap civitas akademika Perguruan Tinggi Negeri dimaksud ayat (1) yang berpendidikan 

minimum strata 3 (doktor) dapat mengajukan diri untuk dipilih secara demokratis oleh 

                                                           
74 Termasuk tetapi tidak terbatas pada jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, komisioner Komisi 

Pemilihan Umum, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, komisioner 

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, komisioner Komisi Penyiaran dan 

Penerbitan Publik, Jaksa Agung, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi.   

75 Meski bukan berarti semua doktor adalah pintar, cerdas dan bijaksana (memenuhi syarat “hikmat kebijaksanaan”. Tetapi 

bagaimanapun juga relatif dapat dianggap sebagai representasi dari kemampuan tertinggi intelektualitas bangsa secara kolektif  

terkini. Karena tiap PTN hanya satu atau dua wakil maka sentimen kealumnian dan sejenisnya dapat diminimalisasi.  Jadi 

siapapun civitas akademika di suatu PTN yang telah berpendidikan minimum strata tiga dapat menjadi kandidat untuk 

menjadi anggota KSAPN.  
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Senat Guru Besar di perguruan tinggi negeri masing-masing untuk masa jabatan selama 5 

(lima) tahun.  

(4) Jika yang mencalonkan diri adalah anggota Senat Guru Besar maka yang bersangkutan 

kehilangan hak suaranya dalam pemilihan dimaksudkan ayat (3).  

(5) Pimpinan KSAPN dipilih dari dan oleh anggota.  

 

BAB XII 

TATA CARA KERJA KSAPN 

 

Pasal 51 

(1) KSAPN bertugas menguji kompetensi calon peserta pemilihan pejabat negara dan tidak 

menguji rencana program kerja yang bersangkutan yang dilaksanakan secara lisan dan 

atau tulisan dan atau metode lainnya dalam satu atau lebih tahapan yang ditetapkan oleh 

KSAPN.  

(2) Jika jumlah dan persebaran dukungan awal untuk bakal calon anggota MPPRI tingkat 

Nasional, MPPRI tingkat Kabupaten/Kota, Presiden memenuhi syarat berikut maka 

langsung ditetapkan sebagai calon:
76

  

a) jika seorang bakal calon Presiden memperoleh dukungan awal sedikitnya dari 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah pemilih yang tersebar di setiap provinsi.
77

  

b) jika seorang bakal calon Bupati/Walikota memperoleh dukungan awal sedikitnya 

dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemilih yang tersebar di setiap 

Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan.
78

 

c) jika seorang bakal calon anggota MPPRI memperoleh dukungan awal sedikitnya 

dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemilih di daerah pemilihan 

dimaksudkan.
79

 

(3) Penilaian uji kompetensi didasarkan pada:  

a. Rekam-jejak pengalaman dan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.  

b. Integritas, kepemimpinan, wawasan kebangsaan serta kebhinekaan. 

                                                           
76 Dukungan masif dari rakyat merupakan satu argumen untuk langsung meloloskan bakal calon dimaksudkan karena penilaian 

dari KSAPN harus tunduk pada kehendak rakyat khususnya dalam hal adanya suatu dukungan awal yang luar biasa besarnya.  

77 Persebaran tidak perlu ditetapkan minimunnya karena ini baru tahap awal saja.  

78 Ibid. 

79 Ibid.  
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c. Pengetahuan tentang dasar-dasar Hukum dan Tata Negara Indonesia dan atau 

kedalaman pengetahuan ilmu hukum sepanjang relevan dengan tugas dan jabatan 

dimaksudkan.  

d. Pengetahuan tentang sejarah bangsa dan dunia pada umumnya.  

e. Aspek kognitif: pengetahuan umum yang relevan, logika dan penalaran, creative 

thinking skill, problem solving skill, pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang 

tugas jabatan.  

f. Kemampuan menyampaikan pemikiran secara lisan dan tulisan.  

g. Kemampuan dan keahlian sesuai bidang tugas dan jabatan dimaksudkan. 

h. Aspek lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tugas dan jabatan 

dimaksudkan.   

(3) Setiap keputusan berdasarkan pada rangking yang dihitung dari akumulasi penilaian 

seluruh anggota KSAPN.  

(4) Keputusan KSAPN bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.  

 

Pasal 52 

(1) KSAPN menetapkan calon peserta pemilihan umum dalam jumlah sesuai ketentuan 

Konstitusi ini dan atau Undang-undang dan Peraturan lainnya yang mengatur secara 

khusus.  

(2) KSAPN menetapkan calon peserta pemilihan pimpinan lembaga negara yang mandiri 

menurut Konstitusi ini dan/atau Undang-undang tentang lembaga negara dimaksudkan 

dalam jumlah sedikitnya dua kali kebutuhan pimpinan lembaga negara dimaksudkan 

kecuali jika diatur lain secara khusus untuk dipilih oleh anggota MPPRI seluruh 

tingkatan.  

 

Pasal 53 

Ketentuan mengenai keanggotaan KSAPN, hak anggota dan pimpinan KSAPN, tata cara 

kerja dan lain-lain dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XIII 

HAL KEUANGAN 

 

Pasal 54 
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(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka 

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya pencapaian tujuan negara.  

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 

Presiden kepada MPPRI tingkat Nasional untuk mendapat persetujuan.  

(3) Apabila MPPRI tingkat Nasional tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya yang telah disetujui pada 

persidangan sebelumnya. 

 

Pasal 55 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang.  

 

Pasal 56 

Macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang. 

 

Pasal 57 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

 

Pasal 58 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, 

dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

 

BAB XIV 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
80

 

 

Pasal 59 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri yang dalam pelaksanaan teknis 

pemeriksaan dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk itu.  

                                                           
80 Perlu dipikirkan bahwa BPK hanya terdiri dari sedikit person yang bertugas khususnya memilih Kantor Akuntan Publik 

dalam jumlah sesuai kebutuhan. Sistem ini dapat lebih mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bersifat 

lebih sederhana dengan hasil yang lebih terpercaya.  
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(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada MPPRI sesuai dengan 

tingkatannya dan diumumkan di Lembaran Negara Indonesia untuk diketahui masyarakat.  

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan lain 

sesuai dengan undang-undang.  

 

Pasal 60 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan 

di setiap provinsi.  

(2) Calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan oleh KSAPN sedikit-dikitnya dua 

kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan.  

(3) Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang. 

 

Pasal 61 

(1) Pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik yang dimajukan calonnya oleh Presiden sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) untuk dipilih oleh MPPRI tingkat Nasional.  

(2) Hasil pemeriksaan dimaksud angka (1) disampaikan kepada MPPRI tingkat Nasional dan 

diumumkan di Lembar Negara.  

 

BAB XV 

MAHKAMAH AGUNG 

 

Pasal 62 

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya kecuali ditetapkan lain oleh Konstitusi ini.  

 

Pasal 63 

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang.  

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

profesional, dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum.  
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(3) Calon Hakim Agung ditetapkan oleh KSAPN sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk 

kemudian dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan.  

(4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan 

peradilan di bawahnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XVI 

KEKUASAAN KEJAKSAAN 

 

Pasal 64 

(1) Kekuasaan kejaksaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

penuntutan hukum atas nama negara guna menegakkan hukum dan keadilan.  

(2) Kekuasaan kejaksaan dilaksanakan oleh sebuah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh 

seorang Jaksa Agung.  

 

Pasal 65 

(1) Jaksa harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 

memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum.  

(2) Calon Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda ditetapkan oleh KSAPN sedikit-dikitnya dua 

kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan.
81

  

(3) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan tata cara kerja Kejaksaan Agung diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XVII 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Pasal 66 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji segala peraturan perundangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang dan/atau Konstitusi, menguji segala undang-undang 

                                                           
81 Kekuasaan kejaksaan sebagai penuntut umum pada prinsipnya harus dilepaskan dari kekuasaan pemerintahan sehingga jelas 

bahwa kejaksaan bukanlah alat politik tetapi murni penegakan hukum apa adanya. Dengan demikian posisi-nya sebagai Jaksa 

Pengacara Negara pun dihapuskan. Pemerintah harus membentuk suatu “lembaga pengacara negara” sendiri yang mungkin 

bisa menjadi suatu satuan tugas khusus bisa juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau sebagai suatu badan di bawah 

Presiden langsung. 
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terhadap Konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum, dan wajib melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.  

(2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.  

(3) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

negarawan yang menguasai pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum, 

konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya.  

(4) Calon Hakim Konstitusi ditetapkan oleh KASPN sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan 

untuk kemudian dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan.  

(5) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya 

tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XVIII 

HAK UJI MATERI PERATURAN PERUNDANGAN 

 

Pasal 67 

(1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan (uji materi) terhadap segala peraturan 

perundangan yang ditetapkan oleh lembaga negara manapun juga kepada Mahkamah 

Konstitusi jika dipandang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dengan undang-

undang dan atau Konstitusi.  

(2) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang dan Peraturan Kepala Daerah 

sebagai Pengganti Peraturan Daerah adalah di luar kewenangan uji materi Mahkamah 

Konstitusi.  

(3) Presiden berhak mengajukan uji konstitusionalitas terhadap putusan lembaga peradilan 

tingkat kasasi kepada Mahkamah Konstitusi dan jika putusan Mahkamah Konstitusi 

menyatakan putusan peradilan dimaksudkan melanggar konstitusi maka putusan 

dimaksudkan batal demi konstitusi.  

(4) MPPRI tingkat Nasional berhak mengajukan uji konstitusionalitas terhadap putusan 

lembaga peradilan tingkat kasasi kepada Mahkamah Konstitusi jika mendapat 

persetujuan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari total jumlah suara 

yang pemungutan suara untuk itu diadakan jika diajukan kepada pimpinan MPPRI oleh 

gabungan anggota MPPRI yang sedikitnya memiliki 20% hak suara dari total hak suara 

dalam MPPRI dan jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan peradilan 

dimaksudkan melanggar konstitusi maka putusan dimaksudkan batal demi konstitusi.  
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(5) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat diajukan suatu pemungutan suara rakyat 

untuk menyetujui atau menolak putusan dimaksudkan yang waktu pemungutan suaranya 

adalah bersamaan dengan pemilihan umum yang memilih Presiden.  

(6) Pemungutan suara rakyat dimaksudkan ayat (5) dimajukan oleh Presiden dan atau 

MPPRI yaitu jika mendapat persetujuan sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu 

dari jumlah suara MPPRI tingkat Nasional yang pemungutan suara untuk itu diadakan 

jika diajukan kepada pimpinan MPPRI oleh gabungan anggota MPPRI yang sedikitnya 

memiliki 20% hak suara dari total hak suara dalam MPPRI.  

(7) Jika rakyat menolak maka putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan dinyatakan batal 

demi rakyat dan seluruh Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang membuat putusan 

dimaksudkan diberhentikan.  

 

Pasal 68 

(1) Presiden dapat menetapkan Keputusan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah 

jika dipandang melanggar kewenangan Presiden dan atau Gubernur sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dan atau karena dipandang melanggar ketentuan undang-undang dan 

atau Konstitusi.
82

  

(2) Gubernur dapat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk 

membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya apabila dipandang 

melanggar kewenangan Gubernur dan atau dipandang melanggar ketentuan undang-

undang dan atau Konstitusi.  

(3) Kepala Daerah bersama-sama seluruh pimpinan MPPRI tingkat Daerah yang keberatan 

dengan pembatalan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat mengajukan keberatan kepada 

Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

Keputusan Presiden dimaksudkan ditetapkan kepada Mahkamah Konstitusi.
83

  

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan dalam jangka waktu selama-lamanya 

60 (enam puluh) hari sejak usul keberatan dimaksudkan diterima oleh Mahkamah 

Konstitusi.  

 

                                                           
82 Hak Veto Presiden terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diperlukan untuk menjaga NKRI dari anasir-

anasir di daerah! 

83 Karena Peraturan Kepala Daerah wajib mendapat persetujuan MPPRI tingkat Daerah maka hak veto Presiden sebaiknya bisa 

dilaksanakan baru setelah Peraturan Kepala Daerah disetujui dan berubah menjadi Peraturan Daerah. Oleh karena itu 

keberatan atas pembatalan dapat dilakukan jika Kepala Daerah bersama dengan seluruh Pimpinan MPPRI Daerah yang 

mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi.  
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BAB XIX 

PEJABAT NEGARA 

 

Pasal 69 

(1) Terhadap seluruh pejabat negara hanya dapat dikenai tindakan kepolisian oleh lembaga 

negara yang berwenang untuk itu setelah mendapatkan ijin tertulis dari Presiden 

Republik Indonesia, kecuali dalam hal:  

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 

b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, tindak pidana 

terhadap keamanan dan pertahanan negara, atau tindak pidana khusus.  

(2) Pejabat negara wajib memberikan Laporan Keuangan setiap tahun kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan yang akan memeriksa dan menyampaikan hasil pemeriksaan 

kepada Presiden dan MPPRI sesuai tingkatannya dan atau lembaga yang berwenang 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mengumumkan di Lembaran Berita Negara.
84

   

 

BAB XX 

WILAYAH NEGARA 

 

Pasal 70 

Batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ditetapkan dengan undang-undang.  

 

BAB XXI 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 

 

Pasal 71 

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia dalam 

pengertian seluas-luasnya yang bertempat tinggal di Indonesia.  

                                                           
84 Menjadi Pejabat Negara mewajibkan yang bersangkutan untuk hidup dalam “Rumah Kaca” karena jabatannya menyebabkan 

yang bersangkutan berurusan dengan keuangan negara / publik maka kehidupan pribadinya khususnya paspek keuangannya 

harus dapat dipantau publik pula. Jika tidak mau demikian ya jangan mendaftar menjadi Pejabat Negara! 
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(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

 

Pasal 72 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

 

BAB XXII 

HAK ASASI MANUSIA 

 

Pasal 73 

(1) Negara melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduk Republik 

Indonesia secara selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan 

mempertimbangkan sebesar-besarnya demi kepentingan nasional menurut prinsip 

perikemanusiaan dan perikeadilan. 

(2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana terlampir dan dianggap 

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konstitusi ini.  

(3) Perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut dengan undang-

undang.  

 

Pasal 74 

(1) Negara menghapuskan pidana mati dan diganti dengan pidana isolasi penuh seumur 

hidup dan pidana tambahan lainnya untuk tindak pidana termasuk tetapi tidak terbatas 

pada:
85

  

1. Pembunuhan berencana;  

2. Perkosaan dengan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh pihak di luar 

hubungan perkawinan kecuali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau 

walinya jika korban belum dewasa;  

3. Hubungan seksual sedarah (incest) yang jika dilakukan secara suka sama suka maka 

seluruh pelaku dijatuhi pidana,  

4. Perampokan bersenjata baik menyebabkan timbulnya kematian atau tidak;  

5. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian;  

                                                           
85 Menurut hemat penulis draft ini, hak menjatuhkan dan menegakkan hukuman mati hanya pada Tuhan dan atau wakil 

resminya di dunia kecuali terpidana meminta sendiri pelaksanaan hukuman mat i untuk dirinya.  
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6. Tindak penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian;  

7. Korupsi dengan nilai kerugian negara sedikitnya senilai dengan 500 (lima ratus) gram 

emas murni dalam satu kejadian;
86

  

(2) Dalam tindak pidana korupsi terpidana wajib mengganti seluruh kerugian negara yang 

ditimbulkannya, jika jumlah harta kekayaan terpidana tidak mencukupi maka menjadi 

piutang negara yang wajib dilunasi oleh terpidana dan wajib membuktikan legalitas 

seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dan jika tidak dapat membuktikan maka harta 

kekayaan dimaksudkan dirampas untuk negara.  

(3) Dalam tindak pidana kejahatan yang merugikan korban dan atau ahli warisnya secara 

material maka terpidana wajib membayar ganti kerugian kepada korban dan atau ahli 

warisnya.  

(4) Dalam hal terpidana tidak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi maka negara 

dapat membayarkan ganti kerugian dimaksudkan dan untuk selanjutnya terpidana 

dipandang berutang kepada negara.  

(5) Yang dimaksud dengan isolasi penuh pada prinsipnya adalah diputuskan segala 

hubungan terpidana dengan pihak lain manapun dan dalam segala bentuk apapun juga 

kecuali mendapat ijin Presiden.  

(6) Pada prinsipnya, terpidana isolasi penuh seumur hidup dapat mengajukan pelaksanaan 

hukuman mati atas dirinya sendiri kepada Presiden dengan menyebutkan keinginan 

tanggal dilaksanakannya eksekusi dan maksimal 3 (tiga) keinginan terakhir yang 

diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum tanggal dimaksudkan.  

(7) Pengurangan isolasi dan hukuman dapat dilakukan jika ada pemaafan dan kesepakatan 

antara terpidana dan ahli waris korban dengan atau tanpa ganti kerugian yang harus 

mendapat persetujuan Presiden.  

(8) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 

 

BAB XXIII 

A G A M A 

 

Pasal 75 

                                                           
86 Karena nilai emas terbukti relatif stabil maka sebaiknya memakai standar emas ini, dan 500 gram adalah jumlah yang sangat 

besar yang sangat keterlaluan karena dorongan kerakusan pada harta dunia.  
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(1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan atau 

kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan atau 

kepercayaannya masing-masing yang maksudnya adalah agama dan kepercayaan apapun 

juga sepanjang tidak secara nyata membahayakan negara, diri dan pihak lain manapun 

juga.
87

  

(2) Dalam hal hukum waris dan keluarga serta wakaf, zakat, infak dan shadaqah tiap-tiap 

penduduk dapat memilih hukum menurut agama dan atau kepercayaannya masing-

masing.
88

  

(3) Ketentuan tentang ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB  XXIV 

PERTAHANAN NEGARA 

 

Pasal 76 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan/atau wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara.  

(2) Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh 

Tentara Rakyat Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan 

pendukung.  

(3) Tentara Rakyat Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 

Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara. 

(4) Tentara Rakyat Indonesia dapat diperbantukan dalam usaha keamanan negara dan 

kepentingan negara lainnya yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.   

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Rakyat Indonesia, syarat-syarat keikutsertaan warga 

negara dalam usaha pertahanan negara diatur lebih lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XXV 

PEMILIHAN PANGLIMA TENTARA RAKYAT INDONESIA 

 

Pasal 77 

                                                           
87 Agar soal agama tidak multitafsir menjadi soal agama resmi, negara tidak meresmikan agama apapun juga tetapi seluruhnya 

sama di depan hukum.  

88 Soal yang sangat menyangkut pribadi tidak perlu mengupayakan mewujudnya doktrin unifikasi hukum tetapi malahan 

secara nyata menganut suatu diversifikasi hukum.  
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(1) Calon Panglima Tentara Rakyat Indonesia adalah seluruh perwira tinggi dari Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan pangkat Jenderal dan Letnan Jenderal, 

Laksamana dan Laksamana Madya, Marsekal dan Marsekal Madya, jika bakal calon 

kurang dari 3 (tiga) maka perwira dengan pangkat di bawahnya dapat diikutsertakan 

dalam pemilihan.  

(2) Panglima Tentara Rakyat Indonesia dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh 

tingkatan.  

(3) Tata cara pemilihan Panglima Tentara Rakyat Indonesia diatur lebih lanjut dengan 

Undang-undang.  

 

BAB XXVI 

TENTARA RAKYAT INDONESIA ADALAH ALAT NEGARA 

 

Pasal 78 

Tentara Rakyat Indonesia adalah alat negara dan memberikan kesetiaan hanya kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi dan Undang-undang.  

 

Pasal 79 

(1) Tentara Rakyat Indonesia wajib taat kepada Presiden Republik Indonesia sepanjang tidak 

melanggar Konstitusi.  

(2) Jika Presiden memberikan perintah kepada Tentara Rakyat Indonesia yang dipandang 

melanggar Konstitusi maka Panglima Tentara Rakyat Indonesia wajib menolak perintah 

dimaksud dan meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi yang Mahkamah 

Konstitusi wajib menetapkan suatu putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

permintaan pendapat dimaksudkan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.  

(3) Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penolakan Panglima Tentara Rakyat 

Indonesia terhadap perintah Presiden dimaksudkan tidak dapat dibenarkan maka 

Panglima Tentara Rakyat Indonesia diberhentikan dari jabatannya dan diadakan 

pemilihan Panglima Tentara Rakyat Indonesia yang baru. 

(4) Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penolakan Panglima Tentara Rakyat 

Indonesia terhadap perintah Presiden dimaksudkan dapat dibenarkan maka Presiden wajib 

mencabut perintah dimaksud dan pimpinan MPPRI tingkat Nasional menetapkan 

pemberhentian sementara Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari 

tanggal putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dalam waktu 
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selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemberhentian sementara Presiden 

diselenggarakan suatu pemungutan yang diikuti oleh seluruh anggota MPPRI seluruh 

tingkatan.  

(5) Jika pemungutan suara dimaksudkan ayat (4) menyetujui pemberhentian Presiden dengan 

suara sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah total hak suara maka 

putusan pemberhentian Presiden berlaku permanen dan tidak dapat mengajukan diri 

kembali untuk jabatan publik apapun juga.  

(6) Jika pemungutan suara dimaksudkan ayat (4) tidak menyetujui pemberhentian Presiden 

yaitu jika hanya disetujui oleh sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

total hak suara maka jabatan Presiden dipulihkan.
89

  

 

BAB XXVII 

PEMILIHAN PANGLIMA ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT  

DAN ANGKATAN UDARA
90

 

 

Pasal 80 

Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Udara dipilih 

dan diangkat oleh Presiden (Panglima Tertinggi TRI) dengan memperhatikan pertimbangan 

dari Panglima Tentara Rakyat Indonesia.  

 

BAB XXVII 

KEAMANAN NEGARA 

 

Pasal 81 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan/atau wajib ikut serta dalam usaha keamanan negara.  

(2) Usaha keamanan negara dilaksanakan melalui sistem  keamanan rakyat semesta dengan 

Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan 

pendukung.  

                                                           
89 Karena bagaimanapun juga percobaan  Presiden untuk melanggar konstitusi menggunakan kekuatan Tentara Rakyat 

Indonesia tidak terlaksana maka tersedia kemungkinan jabatan kembali dipulihkan jika pemberhentian Presiden tidak 

disetujui dalam pemungutan suara anggota MPPRI seluruh tingkatan.  

90 Bukannya daripada jabatan Kepala Staff lebih baik jabatan Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut dan Panglima 

Angkatan Udara? Boleh juga jika diganti dengan Panglima Matra Darat/Laut/Udara.  
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(3) Kesatuan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta lalu lintas di 

setiap kabupaten dan kota penugasannya adalah dalam status di bawah kendali operasi 

Bupati dan Walikota kecuali di Provinsi DKI Jakarta di bawah kendali operasi Gubernur.  

(4) Susunan dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia, syarat-syarat keikutsertaan 

warga negara dalam usaha keamanan negara, dan status dimaksud ayat (3) diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.  

 

BAB XXVIII 

PEMILIHAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Pasal 82 

(1) Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah seluruh perwira tinggi kepolisian 

berpangkat Jenderal Polisi dan Komisaris Jenderal Polisi, jika bakal calon kurang dari 3 

(tiga) maka perwira tinggi dengan pangkat di bawahnya dapat diikutsertakan dalam 

pemilihan.  

(2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dipilih dan diangkat oleh Presiden.
91

  

(3) Presiden dapat sewaktu-waktu memberhentikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.  

(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.  

 

BAB XXIX 

PEMILIHAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA 

                                                           
91 Kepolisian adalah alat pemerintah dalam menegakkan keamanan dan sebagainya, bukan alat parlemen dan merupakan 

bawahan dari Presiden maka pemilihan pimpinannya pun adalah hak prerogatif Presiden namun tentu saja harus berasal dari 

kepolisian sendiri. Unit baharkam dan lalu lintas sudah saatnya diletakkan di bawah kendali operasi Bupati dan Walikota 

sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas keamanan dan ketertiban di daerahnya. Reskrim, brigade mobil dan 

sebagainya tetap berada di bawah kendali kepolisian pusat kecuali ditentukan lain berdasarkan permintaan resmi 

Bupati/Walikota dalam hal terdapat urgensi untuk hal dimaksudkan. Dengan demikian Bupati/Walikota dapat diminta suatu 

pertanggungjawaban penuh atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Saat ini jelas sulit meminta pertanggungjawaban 

masalah keamanan kepada Bupati dan Walikota karena memang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu, kepolisian 

masih berada di bawah kendali pusat sepenuhnya. Ada ambiguitas yang harus segera diakhiri. Secara  teknis Bupati/Walikota 

menugaskan Wakil Bupati/Walikota Bidang Ketertiban, Pertahanan dan Keamanan untuk melaksanakan kewenangannya 

sehari-hari. Secara praktis pos ini bisa dicadangkan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang hankam 

yang mendalam. Penggunaan kekuatan tentara dan kesatuan yang bersifat pemukul di kepolisian hanya dapat dilaksanakan 

oleh Bupati/Walikota dengan suatu permintaan khusus yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu dan tentu saja dengan 

persetujuan pimpinan masing-masing. Kecuali Provinsi DKI Jakarta, karena sifatnya yang khusus saat ini dimana Bupati / 

Walikota adalah administratif dan tidak dipilih rakyat dalam Pemilu. Tanggung jawab pada publik sepenuhnya di pundak 

Gubernur, walikota dan bupati adalah bawahan dari Gubernur dalam pengertian sesungguhnya. Namun agak dilematisnya: jika 

disebut dalam Konstitusi sebagai Provinsi DKI Jakarta, bagaimana jika suatu masa mendatang Ibukota Negara dipindahkan 

maka sebutannya menjadi rancu?  
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Pasal 83 

(1) Pimpinan lembaga negara yang memiliki kekuasaan mandiri menurut Konstitusi ini dan 

atau Undang-undang bersifat terbuka untuk umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang.  

(2) Calon pimpinan lembaga negara ditetapkan oleh KSAPN sedikit-dikitnya dua kali 

kebutuhan kecuali ditentukan lain oleh Konstitusi ini dan atau Undang-undang untuk 

kemudian dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan.
92

  

 

BAB XXX 

PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA  

YANG BERSIFAT MANDIRI 

 

Pasal 84 

(1) Pimpinan lembaga negara yang dipilih oleh anggota MPPRI seluruh tingkatan dapat 

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 

50% (lima puluh persen) lebih satu dari total suara anggota MPPRI seluruh tingkatan atau 

jika ditetapkan sebagai tersangka suatu perkara pidana maka Presiden Republik Indonesia 

dalam waktu selama-lamanya 37 (tiga puluh tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan 

status tersangka yang telah bersifat tetap yaitu jika yang bersangkutan tidak mengajukan 

praperadilan terhadap status tersangkanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

ditetapkan sebagai tersangka atau telah diputus bahwa status tersangka yang bersangkutan 

sah menurut hukum wajib memberhentikan yang bersangkutan dan diadakan pemilihan 

untuk menggantikan kedudukan yang bersangkutan.  

(2) Pemungutan suara untuk pemberhentian pimpinan lembaga negara dimaksud angka (1) 

dapat diadakan jika diusulkan oleh sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari total 

suara anggota MPPRI tingkat Nasional yang diajukan kepada pimpinan MPPRI tingkat 

Nasional.  

 

  

                                                           
92 Terbuka untuk umum, seluruh penilaian kandidat dilaksanakan oleh “capaian intelektualitas bangsa tertinggi” yang 

tercermin dalam “para ahli dari PTN”. Murni profesional dan intelektual yang menguji kompetensi, dilepaskan dari campur 

tangan kekuatan politik. Dan dipilih oleh seluruh anggota MPPRI seluruh tingkatan sehingga terlalu banyak untuk disuap 

(menjadi barang dagangan).  
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BAB XXXI 

SUMPAH JABATAN 

 

Pasal 85 

(1) Seluruh pimpinan lembaga negara dan seluruh jajaran aparatur negara wajib bersumpah 

sebelum menjabat.  

(2) Redaksional sumpah dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-

undang yang mengatur tentang lembaga negara dimaksudkan secara selaras dengan 

sumpah jabatan yang diatur dalam Konstitusi ini.  

 

BAB XXXII 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

Pasal 86 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  

(2) Pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan wajib membiayai pendidikan dasar setiap warga 

negara serta secara bertahap membiayai pendidikan setiap warga negara hingga tingkat 

sarjana strata satu atau yang sederajat. 

(3) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sebesar-besarnya 

kepentingan nasional menurut prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan guna kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan khususnya tetapi tidak 

terbatas pada bangsa dan negara Indonesia.  

 

BAB XXXIII 

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

Pasal 87 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta asas 

berbagi dan peduli (kemurahan hati) sesuai prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan.  

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara.  
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(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh 

rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat. 

(4) Dua puluh persen dari hasil pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dibagikan kepada seluruh warga negara secara sama rata yang diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.
93

  

(5) Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem perekonomian yang menjamin 

kemandirian, harkat dan martabat serta ketahanan bangsa.  

 

Pasal 88 

Negara mengatur dan menegakkan pembatasan hak milik atas tanah menurut prinsip 

perikemanusiaan dan perikeadilan.
94

  

 

Pasal 89 

(1) Negara mengatur dan menegakkan hak pekerja atas pekerjaan yang dilaksanakannya 

secara layak menurut kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu upah yang layak dan hak-

hak lainnya serta hak pekerja atas hasil pekerjaan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) 

dari laba bersih positif korporasi yang mempekerjakan pekerja tetap lebih besar atau 

sama dengan 100 (seratus) orang yang dibagikan secara sama kepada seluruh pekerja 

perusahaan dimaksud.
95

 

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.  

 

Pasal 90 

(1) Anak-anak dan warga negara lainnya yang terlantar menjadi tanggung jawab negara.  

(2) Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga 

negara.  

                                                           
93 Menurut hukum adat ada kontrak maro dan mrapat, karena bagian dari pengelola kekayaan alam (negara cq. Pemerintah) 

akan digunakan juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka cukup 20% dan tidak 25% (mrapat) yang dibagikan 

langsung kepada pemilik sah kekayaan alam yaitu rakyat, jumlah yang dibagikan langsung ini adalah suatu bukti otentik dari 

kepemilikan rakyat.  

94 Luas tanah pada prinsipnya tidak bertambah luas sedangkan penduduk selalu bertambah maka pembatasan hak milik atas 

tanah adalah sesuai dengan asas perikemanusiaan dan perikeadilan.  

95 Prinsip ekonomi Indonesia adalah kasih: berbagi dan peduli pada sesama (kemurahan hati), manusia adalah pusat daripada 

segala kebijakan. Demi keadilan dan kemanusiaan maka sistem pengupahan adalah perpaduan antara penetapan suatu 

standart minimum biaya hidup atau upah minimum, ratio terbesar antara gaji terbesar dan terendah serta 20% nett profit 

positif yang dibagikan secara sama rata kepada seluruh sumber daya manusia suatu korporasi.  
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(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak serta terjangkau bagi seluruh warga negara.  

(4) Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara 

dimanapun juga.  

(5) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.  

 

BAB XXXIV 

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,  

SERTA  LAGU KEBANGSAAN 

 

Pasal 91
96

 

Opsi-1:  

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih yang berukuran dua banding tiga.  

 

Opsi-2:  

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih yang berukuran dua banding tiga 

dengan gambar bulan dan bintang sebagai berikut:  

 

Opsi-3:  

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih yang berukuran dua banding tiga 

dengan gambar Garuda Pancasila sebagai berikut:  

 

Pasal 92 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
97

  

                                                           
96 Mungkin tercetak dalam draft ini hanya berwarna hitam putih semata-mata hanya pilihan mencetaknya saja, karena kalau 

berwarna ongkos cetak lebih mahal. Namun intinya adalah: Tidak perlu sakralitas apalagi sekadar menjaga artefak sejarah. 

Bendera merah putih “polos” walau diganti tetap tercatat dalam sejarah. Penggantian bendera pada dasarnya akan 

memunculkan suatu elan vital baru yang segar. Progresif dalam menuliskan sejarah masa depan bangsa. Mungkinkah bendera 

“polos” saat awal kemerdekaan adalah karena suatu urgensi? Ini bendera paling sederhana, hanya dua jenis kain (warna merah 

dan warna putih) dijahit. Tidak memerlukan teknik menjahit secara khusus, tidak ada aturan tertentu tentanng bagaimana dua 

kain dijahitkan. Paling aman juga secara politis ketika itu karena tanpa logo atau teknik pewarnaan khusus maka lebih mudah 

diterima publik dan paling mudah diperbanyaknya untuk kepentingan membangun rasa kebangsaan ketika itu. Bayangkan jika 

ada desainer ketika itu bikin bendera yang “tidak sederhana” niscaya menimbulkan kesulitan dalam kegentingan. Tukang 

sablon atau cetak dijital tidak semudah saat ini. Dengan demikian, perubahan bendera negara saat ini sangat dimungkinkan 

meski tidak ada urgensi tetapi jelas penting untuk dilakukan. Elan Vital bangsa yang progresif dapat dimulakan.  

97 Pada dasarnya saya ingin memasukkan ayat tambahan tentang pembelajaran Bahasa Inggris dalam sistem pendidikan kita, 

yang memang sudah dilaksanakan saat ini namun hasilnya masih memprihatinkan. Juga ayat tentang pembelajaran Bahasa 
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Pasal 93
98

 

Opsi-1:  

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.  

 

Opsi-2: 

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Jayalah Bangsaku, Makmurlah 

Negeriku.  

 

Opsi-3:  

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Adil Sejak dalam Pikiran.   

 

Pasal 94 

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.  

 

Pasal 95 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan diatur dengan undang-undang.  

 

BAB XXXV 

PERUBAHAN KONSTITUSI 

 

                                                                                                                                                                                     
Arab khususnya tetapi tidak terbatas pada peserta didik yang beragama Islam sehingga diharapkan masyarakat akhirnya bisa 

langsung menelusuri sendiri ilmu pengetahuan keagamaannya dan tidak bergantung pada para ulama yang seringkali punya 

kepentingan sendiri mempertahankan dominasi dan hegemoninya suka memelintih terjemah dari literatur berbahasa Arab. 

Akan tetapi....  

98 Pada dasarnya penulis draft lebih memilih opsi-2 atau 3, sebagai suatu semboyan yang lebih operasional. Berbeda-beda 

(bhineka) adalah pernyataan kondisi faktual hampir seluruh bangsa dimanapun juga. Tetap satu (Tunggal Ika) adalah tugas 

inherent setiap negara/pemerintahan dimanapun juga. Tidak mungkin suatu negara tetap tegak jika perbedaan-perbedaan di 

dalamnya tidak dipersatukan. Dengan demikian semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah sekadar suatu pernyataan kondisi. 

Tetapi semboyan Jayalah Bangsaku, Makmurlah Negeriku ada semangat progresif maju ke depan di dalamnya. Bekerja 

demi kejayaan bangsa dan kemakmuran negeri. Semboyan ini lebih menggerakan elan vital bangsa dan negara untuk 

mengaktualkan segenap potensinya. Dibandingkan terus berkutat pada semboyan yang mana itu adalah suatu conditio sine qua 

non. Tetapi semboyan Adil Sejak dalam Pikiran adalah suatu kondisi kejiwaan dan rasional yang merupakan suatu gagasan 

seumur perjuangan umat manusia. Keadilan mungkin terwujud jika kita berpikir, berlaku dan bertindak adil sejak dalam 

pikiran. Semua kepahitan keadilan akan terasa manis dalam perjuangan mewujudkannya. Atau bisa juga Keadilan Untuk 

Semua atau Adil Makmur Untuk Semua. Perjuangan mewujudkan keadilan adalah inspirasi dan tujuan hampir seluruh 

perjuangan pembebasan. Lebih mulia dari sekadar konsepsi persatuan terlebih yang bersifat inward looking atau chauvinistik.  
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Pasal 96 

(1) Usul perubahan Konstitusi dapat diagendakan dalam Sidang Paripurna MPPRI tingkat 

Nasional apabila diajukan oleh anggota yang memiliki jumlah suara sekurang-kurangnya 

20% (dua puluh persen) dari total jumlah suara.  

(2) Apabila usul perubahan Konstitusi disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 

persen) lebih satu dari jumlah total suara maka selanjutnya diadakan pemungutan suara 

yang diikuti oleh seluruh anggota MPPRI tingkat Provinsi dan seluruh anggota MPPRI 

tingkat Kabupaten/Kota.  

(3) Apabila usul perubahan Konstitusi disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 

persen) lebih satu dari total jumlah suara dalam pemungutan suara dimaksudkan dalam 

ayat (2) maka diadakan pemungutan suara yang diikuti seluruh rakyat yang memiliki hak 

suara, dan apabila usul perubahan Konstitusi disetujui sekurang-kurangnya 50% (lima 

puluh persen) lebih satu dari jumlah suara sah maka perubahan berlaku efektif, apabila 

tidak maka perubahan dimaksudkan batal demi rakyat dan negara kembali menggunakan 

konstitusi sebelumnya.
99

  

 

ATURAN PERALIHAN 

 

Pasal I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan 

yang baru menurut Konstitusi ini.  

 

Pasal II 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan 

ketentuan Konstitusi dan belum diadakan yang baru menurut Konstitusi ini.  

 

ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal I 

                                                           
99 Suara rakyat adalah penentu. Keaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan Konstitusi hanya valid jika Konstitusi 

yang berlaku adalah hasil dari suatu persetujuan rakyat. Bukan seperti selama ini dimana konstitusi tidak pernah disetujui oleh 

rakyat dalam suatu referendum tetapi hanya hasil kasak-kusuk yang mengkristal di lembaga MPR RI namun “kedaulatan 

rakyat” harus tunduk kepadanya. Absurd secara logika!  
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Segala peraturan perundangan harus disesuaikan dengan Konstitusi ini secara cermat dan 

dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  

 

Pasal II 

Dengan ditetapkannya perubahan Konstitusi ini, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal serta satu buah 

lampiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dipandang sebagai satu kesatuan 

dengan Konstitusi ini.
100

  

_________ 

  

                                                           
100 Ya...! Konstitusi ini hanya terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal dan satu lampiran, karena foonote dari juru ketik hanya 

penjelas dan bukan bagian darinya dunk ah...!  Dan tentu saja ini hanya sebagai suatu wacana untuk memperluas cakrawala 

pemikiran mengenai “Negara Seharusnya” serta menghapus segala sakralitas yang tidak rasional.  
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Lampiran UUD 1945
101

 

 

Sesuai dengan Pasal 72 Ayat (2) UUD 1945: “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah 

sebagaimana terlampir dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

Konstitusi ini.” 

 

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 

 

MUKADIMAH 

 Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak 

dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan 

perdamaian di dunia, 

 Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah 

mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani 

umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat 

kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah 

dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, 

 Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya 

orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna 

menentang kelaliman dan penjajahan, 

 Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu 

ditingkatkan,  

 Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak 

dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama 

dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial 

dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, 

 Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan 

dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

                                                           
101 Lampiran dalam suatu peraturan perundangan umumnya belum ada, ini suatu bentuk baru untuk sistematika yang lebih 

baik daripada sisipan begitu panjangnya. Terjemah yang digunakan dalam draft ini diambil dari situs KONTRAS.  
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 Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan 

tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka 

dengan ini, Majelis Umum,  

 Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar 

umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap 

orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, 

akan  berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan 

penghargaan terhadap hak- hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan 

tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin 

pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari 

Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada 

di bawah kekuasaan hukum mereka. 

 

Pasal 1 

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka 

dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 

 

Pasal 2 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam 

Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau 

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan 

diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari 

negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang 

berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan 

yang lain. 

 

Pasal 3 

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu. 

 

Pasal 4 

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan 

budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. 
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Pasal 5 

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum 

secara tidak manusiawi atau dihina. 

 

Pasal 6 

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia 

berada. 

 

Pasal 7 

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 

diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi 

yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada 

diskriminasi semacam ini. 

 

Pasal 8 

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten 

untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh 

undang-undang dasar atau hukum. 

 

Pasal 9 

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. 

 

Pasal 10 

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh 

pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-

kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. 

 

Pasal 11 

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap 

tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan 

yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk 

pembelaannya. 

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau 

kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional 
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atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan 

ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. 

 

Pasal 12 

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau 

hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan 

melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat 

perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. 

 

Pasal 13 

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap 

negara. 

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak 

kembali ke negerinya. 

 

Pasal 14 

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri 

dari pengejaran. 

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-

kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 

Pasal 15 

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. 

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak 

hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. 

 

Pasal 16 

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, 

kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. 

Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan 

dan di saat perceraian. 
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(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh 

oleh kedua mempelai. 

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak 

mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. 

 

Pasal 17 

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain. 

(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. 

 

Pasal 18 

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk 

kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama 

atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. 

 

Pasal 19 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini 

termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, 

menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan 

dengan tidak memandang batas-batas. 

 

Pasal 20 

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. 

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. 

 

Pasal 21 

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau 

melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan 

pemerintahan negeranya. 

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus 

dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan 
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hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia 

ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. 

 

Pasal 22 

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan 

terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat 

dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama 

internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. 

 

Pasal 23 

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas 

syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan 

dari pengangguran. 

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan 

yang sama. 

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang 

memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun 

keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. 

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi 

kepentingannya. 

 

Pasal 24 

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja 

yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah. 

 

Pasal 25 

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan 

dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan 

kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat 

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau 

keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar 

kekuasaannya. 
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(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, 

baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan 

sosial yang sama. 

 

Pasal 26 

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, 

setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah 

harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua 

orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua 

orang, berdasarkan kepantasan. 

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta 

untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan 

dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di 

antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. 

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan 

kepada anak-anak mereka. 

 

Pasal 27 

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan 

bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu 

pengetahuan. 

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril 

maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian 

yang diciptakannya. 

 

Pasal 28 

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

 

Pasal 29 

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana 

dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. 
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(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk 

hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang 

tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat 

terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-

syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu 

masyarakat yang demokratis. 

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak 

boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-

Bangsa. 

 

Pasal 30 

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, 

kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan 

perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang 

termaktub di dalam Deklarasi ini. 

 

== akhir deklarasi universal HAM == 

 


