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PENDAHULUAN

Pengembangan kompetensi guru meliputi empat bidang, yaitu kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi
sosial. Di antara keempat komepetensi tersebut, yang berhubungan langsung
dengan pelaksanaan pembelajaran adalah kompetensi profesional dan kompetensi
pedagogik. Kompetensi profesional lebih terkait dengan pertanyaan ”apa” yang
diajarkan, sedangkan kompetensi pedagogik lebih terkait dengan pertanyaan
”bagaimana” mengajarkannya. Dengan kata lain, kompetensi peofesional lebih
terkait

dengan

penguasaan

materi

pembelajaran,

sedangkan

kompetensi

pedagogik lebih terkait dengan keterampilan melaksanakan pembelajaran, suatu
keterampilan tentang penerapan strategi, metode, penggunaan media, teknik
penilaian dan lain-lain.
Dalam rangka pengembangan kompetensi profesional guru mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), maka disusunlah Bahan Ajar Pogram PPG
(Pendidikan Profesi Guru) PKn FISE UNY. Salah satunya adalah bahan ajar
tentang : Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Dalam Kehidupan Bangsa
dan Negara Republik Indonesia. Bahan Ajar tersebut disusun dengan mengacu
pada beberapa rumusan SK dan KD Mata Pelajaran PKn SMP/MTs dan SMA/MA.
Adapun cakupan bahan ajarnya meliputi:
1. Uraian tentang Bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya
diuraikan tentang Hakikat Bangsa, Keragaman Suku Bangsa Indonesia, dan
Hakikat Negara dan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uraian tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang di dalamnya
diuraikan

tentang

Pembentukan

BPUPKI

dan

peristiwa

Proklamasi

Kemerdekaan.
3. Uraian tentang Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang di
dalamnya diuraikan tentang Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa,
Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Pancasila Sebagai Dasar Negara,
dan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila.
4. Uraian tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya
diuraikan tentang Pengertian Konstitusi, Funsi dan Tujuan Konstitusi, UnsurUnsur Konstitusi, Proses Perumusan dan Penetapan Konstitusi Pertama
Negara Republik Indonesia, dan Perubahan Undang Undang Dasar.
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Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi bahan ajar tersebut
adalah agar mampu:
1. Menjelaskan hakikat bangsa dan keragaman Bangsa Indonesia
2. Menjelaskan hakikat negara dan terbenbentuknya negara Republik Indonesia
3. Menguraikan proses proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia
4. Menuraikan Pancasila sebagai budaya luhur bangsa
5. Menguraikan Pancasila sedabagi dasar negara
6. Menguraikan pengertian, fungsi dan tujuan, serta unsur-unsur konstitusi
7. Menguraikan proses perumusan konstitusi negara Republik Inonesia.
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BAB I
BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Hakikat Bangsa
Sesuai dengan sifat kodratnya, manusia adalah makhluk individu dan makhluk
sosial. Dua sifat kodrati manusia itu disebut monodualis, yakni dua sifat yang berbeda,
tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebagai makhluk sosial, manusia menurut kodratnya
memiliki dorongan untuk hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lainnya. Ia
tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dengan orang lain. Oleh Aristoteles, manusia
dengan sifatnya sebagai makhluk sosal itu disebut zoon politicon.
Bentuk kehidupan bersama atau masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga,
yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Bentuk yang lebih besar adalah keluarga,
yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang mempunyai hubungan darah. Bentuk
yang lebih besar lagi adalah suku atau kelompok masyarakat tertentu yang kemudian
menjadi suku. Beberapa suku yang mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai citacita bersama, dan mempunyai tekad yang kuat untuk memperjuangkan cita-cita
bersama itu, kemudian membentuk kesatuan masyarakat yang lebih besar, yang disebut
bangsa.
Sebagaimana dikemukakan oleh Ernest Renan, seorang Guru Besar bangsa
Perancis, bangsa adalah sekelompok manusia yang berkeinginan untuk hidup bersatu.
Paham kebangsaan atau nasionalisme sesungguhnya berasal dari Eropa Barat, yang
pada abad ke-19 menyebar ke seluruh Eropa dan pada abad ke-20 menyebar ke
seluruh dunia. Paham inilah yang mendasari pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa
di Asia-Afrika dari penjajahan, sehingga paham ini biasa diartikan sebagai paham anti
kolonialisme dan imperialisme. Pemahaman terhadap nasionalisme sering diwujudkan
dengan simbol-simbol kebangsaan, seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, bahasa
nasional dan budaya nasional. Di samping simbol-simbol dan hal-hal yang kongkrit
tersebut, berbangsa juga harus mempunyai jiwa persatuan wawasan kebangsaan.
Paham kebangsaan yang dianut oleh suatu bangsa sering dirumuskan secara
spesifik, sesuai dengan latar belakang sejarah dan sosio kultural bangsa itu. Paham
kebangsaan

inilah

yang

mendasari

berdirnya

negara

bangsa

(nation

state),

sebagaimana halnya Indonesia. Secara umum, paham kebangsaan itu terbentuk karena
adanya (1) kesatuan geografis sebagai wilayah tempat tinggal sekelompok masyarakat,
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(2) kesamaan latar belakang sejarah, dan (3) keinginan hidup bersama, karena adanya
kesamaan cita-cita.
Bagi bangsa Indonesia, paham kebangsaannya terutama terbentuk oleh latar
belakang sejarahnya sebagai bangsa yang selama berabad-abad terjajah oleh bangsabangsa lain. Adanya kesamaan nasib dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan,
serta kesamaan cita-cita untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, merupakan dasar
yang kokoh bagi terbentuknya paham kebangsaan Indonesia. Semangat kebangsaan
Indonesia tumbuh dengan suburnya setelah timbulnya Kebangkitan Nasional yang
dipelopori oleh perkumpulan Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Semangat
kebangsaan itu semakin bergelora dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28
Oktober 1928, yang isinya sebagai berikut :

Pertama : Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa
Indonesia
Kedua : Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertanah air satu, Tumpah Darah
Indonesia
Ketiga

: Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa
Indonesia.

Sebagaimana bangsa-bangsa lain yang

kemerdekaannya dicapai melalui

perlawanan terhadap penjajahan, seperti banyak negara di Asia-Afrika, paham
kebangsaan lebih diartikan sebagai paham anti kolonialisme, yang terutama dilakukan
oleh negara-negara Barat. Pemahaman dan semangat kebangsaan seperti ini lebih
menonjol pada masa-masa awal kemerdekaan, dengan romantika perlawanan terhadap
penjajah yang masih sangat kuat. Lebih ekstrim lagi, paham kebangsaan tersebut sering
diekspresikan sebagai sikap anti Barat.
Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah sebagai paham yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan yang
beraneka ragam itu. Demi kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan
negara, bangsa Indonesia harus rela mengesampingkan kepentingan yang sempit,
seperti kepentingan etnis dan golongannya. Demi kepentingan bangsa dan negara,
setiap warga negara Indonesia harus memiliki nilai-nilai dan norma-norma kebangsaan,
seperti nilai-nilai Sumpah Pemuda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
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Dalam sikap dan tindakannya, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum
dan peraturan perundang-undangan, yang nota bene berlaku secara nasional itu.
Upaya membangun wawasan kebangsaan itu tidak mudah, sebab menyangkut
sesuatu yang abstrak dan ideal. Sebagai contoh, bagaimana agar penduduk Papua atau
Irian Jaya merasa satu bangsa dengan penduduk di Pulau Sumatra, dan tidak demikian
halnya terhadap penduduk di Papua Nugini, meskipun secara geografis mereka berada
di satu pulau. Ini sesuatu yang ideal, yang mengabaikan realitas atau kenyataan yang
faktual dan lebih kongkrit. Terbentuknya wawasan kebangsaan itu merupakan suatu
proses yang dinamis, berubah-ubah, dalam arti dapat menguat dan dapat melemah.
Idealnya juga, bangsa Indonesia itu dari waktu ke waktu harus semakin terintegrasi dan
wawasan kebangasaannya semakin kokoh. Upaya untuk mewujudkan prasyarat yang
pertama ini memerlukan strategi tersendiri, diantaranya diperlukan pendekatan politis,
psikologis, sosiologis, dan kultural.
Upaya pembinaan wawasan kebangsaan diperlukan berbagai instrumen, yakni
hukum dan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep wawasan, prinsip-prinsip
moral kebangsaan dan sebagainya. Instrumen yang dimaksudkan di sini contohnya
adalah Naskah Sumpah Pemuda, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan
Nusantara,

Ketahanan

Nasional,

dan

Hukum-Hukum

Nasional.

Namun

untuk

menciptakan suatu hukum nasional yang cocok dengan kondisi sosio kultural bangsa
Indonesia yang majemuk ini memang sangat rumit. Hal ini memerlukan penyusunan
yang hati-hati, mengingat sifat mengikatnya hukum atau kepatuhan terhadap hukum
berbeda dengan kepatuhan terhadap norma-norma yang lain. Hukum mempunyai sifat
memaksa, yang disertai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Tugas :
Cobalah Anda tuliskan bunyi syair lagu Satu Nusa, Satu Bangsa!
Ungkapkan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut dengan
bahasa Anda sendiri untuk kepentingan pembelajaran bagi para
siswa!

B. Keragaman Suku Bangsa di Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17. 508 pulau.
Dari jumlah tersebut yang ada penduduknya sebanyak 6.044 pulau. Lima pulau besar di
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antara pulau-pulau itu adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Bangsa Indonesia yang penduduknya berjumlah sekitar 210 juta jiwa

terdiri dari

beraneka ragam suku bangsa. Jumlahnya lebih dari 300 suku bangsa. Di antara sukusuku bangsa itu yang paling banyak jumlahnya adalah suku Jawa, yakni lebih dari 70
juta jiwa, yang

sebagian besar tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sementara itu ada suku-suku terasing yang jumlahnya tinggal ratusan orang saja.
Adapun persebaran suku-suku di setiap daerah Provinsi di seluruh Indonesia disajikan
pada tabel berikut ini.
Tabel-1 : Persebaran Suku-Suku Bangsa di Berbagai Provinsi
No
1
2

Provinsi
Nanggro Aceh Darussalam
Sumatera Utara

3
4
5
6
7

Sumatera Barat
Riau
Riau Kepulauan
Jambi
Sumatera Selatan

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bengkulu
Bangka-Belitung
Lampung
Banten
DKI Jakarta Raya
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
Papua dan Irian Jaya Barat

Suku
Aceh, Gayo, Alas, Simeulue,Tamiang
Batak(Karo,Toba,Simalungun,Mandailing),
Nias, Mentawai
Minangkabau, Mentawai
Melayu, Anak Dalam, Bonai, Sakai
Melayu
Melayu, Kerinci, Kubu, Bajau
Palembang, Melayu, Ogan, Komering,
Pasemah, Rawas, Rejang
Melayu, Rejang, Lebong, Enggano
Melayu
Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah
Banten, Badui
Betawi, Sunda
Sunda
Jawa, Kariumun
Jawa
Jawa, Madura, Tengger
Bali
Sasak, Bali, Bima, Sumbawa
Alor, Solor, Rote, Sabu, Sumba, Flores,
Dawan, Tetun
Melayu, Dayak
Melayu,Dayak,Bulangan,Tidung,Abai,
Banjar, Melayu, Dayak
Bugis, Makasar, Mandar, Toraja
Muna, Buton, Toraja, Tolaki, Kabaena,
Moronehe, Kulisusu, Walio
Tomini, Toli-Toli, Kulawi, Balantak, Banggai
Minahasa,Bolaang Mongondow,Sangir,Talaud
Gorontalo
Ambon, Jei, Tanimbar, Seram
Ternate, Morotai
Sentani, Biak, Asmat, Manem
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Tugas :
Belum semua suku yang ada telah terdaftar pada tabel tersebut,
terutama suku-suku yang kecil jumlah populasinya. Jika Anda
mengetahui, coba Anda tambahkan pada tabel tersebut!

Terdapat ungkapan yang mengatakan “budaya menunjukkan bangsa”. Hal itu berarti
bahwa keberadaan suatu bangsa dapat dikenali melalui kebudayaannya. Bahkan tinggirendahnya martabat atau kehormatan suatu bangsa juga ditentukan oleh tinggirendahnya kebudayaan bangsa itu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki
beraneka ragam kebudayaan daerah. Dalam hal bahasa, Bangsa Indonesia

telah

memiliki bahasa nasional, yakni Bahasa Indonesia. Di samping itu terdapat banyak
sekali bahasa daerah yang hingga kini berfungsi sebagai bahasa percakapan seharhari. Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 300 macam bahasa daerah. Dalam bidang
kesenian, adat istiadat dan lain-lain, masing-masing daerah memiliki ciri khas sendirisendiri. Semua itu merupakan kekayaan budaya nasional Bangsa Indonesia.
Hampir semua daerah di Indonesia memiliki upacara-upacara adat, yang umumnya
pada masa dahulu lebih didasarkan pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah
satu upacara yang menonjol adalah sesaji. Di Bali, sesaji ditujukan kepada Sanghyang
Widhiwasa, para dewa, dan roh para leluhur. Di Nusa Tenggara Timur dikenal upacara
adat untuk memohon turunnya hujan yang disebut hus. Upacara melakukan upacara
menuai padi di kalangan Suku Dayak disebut gawai, sedangkan di Jawa disebut wiwit.
Upacara untuk mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen Suku
Dayak disebut naik dangau, di Jawa disebut merti desa, di Kalimantan Timur disebut
ngungu tahun, dan di Sulawesi Tenggara disebut monuhu khau.
Upacara lain yang cukup menonjol adalah upacara yang berkaitan dengan tahaptahap perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Di kalangan Suku
Jawa, upacara kelahiran anak dikenal sejak kehamilan tujuh bulan yang disebut mitoni,
sepasaran ketika si bayi berumur lima hari dan selapanan ketika berumur 35 hari. Di
Bali, ada beberapa upacara yang khas, yakni metatah (upacara merapikan atau potong
gigi pada saat anak menginjak dewasa), dan yang sangat terkenal adalah ngaben
(upacara pembakaran mayat). Upacara pemakaman jenazah suku Toraja di Sulawesi
Tengah disebut rambu solo. Di Kalimantan Tengah, upacara bagi penganut agama
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Kaharingan yang disebut tiwah, untuk mendoakan roh orang yang sudah meninggal
agar dapat menunju ke sorga.
Dalam rangkaian upacara perkawinan suku Banjar di Kalimantan Selatan dikenal
upacara Babasasuluh atau meneliti kepribadian calon mempelai perempuan, Badatang
atau melamar, Baantar Patalian atau menyerahkan maskawin, dan selanjutnya upacara
akad nikah di depan penghulu. Sesudah dinikahkan, diadakan upacara Batimung atau
dimandikan, Batamat Qur’an atau kewajiban membaca Al-Qur’an oleh pengantin, dan
terakhir adalah Batatai atau duduk bersanding. Di Nusa Tenggara Timur maskawin
utama adalah gading. Khusus di Sumba, selain gading juga logam mulia dalam bentuk
kalung, anting, dan sisir.

Tugas :
Untuk keperluan pembelajaran, coba Anda buat tiga buat kuis
(pertanyaan singkat) tentang upacara adat yang ada di daerah
Anda! Jawaban kuis berupa jawaban singkat atau isian singkat.

Arti kebudayaan itu sangat luas, namun yang paling menonjol adalah kesenian.
Setiap daerah di Indonesia memiliki bermacam-macam kesenian daerah, yang hingga
kini masih tetap berkembang.

Setiap daerah memiliki bermacam-macam kesenian

daerah, baik seni tari, seni suara, seni lukis, maupun seni kerajinan. Di bawah ini
disajikan daftar seni tari dan seni suara (lagu-lagu) dari beberapa daerah.
Tabel-2 : Macam-Macam Tari dan Lagu Daerah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Provinsi
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
DKI Jakarta Raya
Jawa Barat
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat

Tari-Tarian Daerah
Seudati
Mak Inang, Tor-tor
Tari Payung, Tari Lilin
Tari Japin
Tari Rangguk
Tari Sriwijaya
Tari Andung
Tari Jangget
Tari Cokek
Jaipong, Ketuk Tilu
Gambyong
Bedaya, Serimpi
Ngremo
Pendet,Kecak,Barong
Manca, Gandrung,
Tanduk
Monong,Japin Sambas

Lagu-Lagu Daerah
Bungong Jeumpa
Butet, Rambadia,Sage-Sage
Ayam Denlapeh, Barek Solok
Soleram
Injit-injit Semut
Kambanglah Bungo
Lalan Belek
Lipang Lipangdang
Jali-Jali
Pileuleuyan, Bubui Bulan
Gambang Suling
Suwe Ora Jejamu
Jula-juli, Keraban Sape
Janger
Bolelebo
Potong Bebek
Cik-Cik Periok
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Gorontalo
Maluku
Papua

Kenyak,Bolean, Dodos
Gantar,Belian,Sentenyu
Gintur,Ahui,Madikin
Pakarena,Bissu,Pujoge
Modinggu,Bosu,Balumpa
Mamosa,Lumense
Maengket, Cakalele, Jojo
Biteya, Titi Lotiku
Pakarena
Tari Selendang

Kalayar
Indung-Indung
Ampar-Ampar Pisang
Angin Mamiri
Peia Tawa-Tawa
Tope Gugu
O Ina Ni Keke, Sipatokahan
Binte Biluhuta
Burung Tantina
Yamko Rambe Yamko,Apuse

Tugas :
Untuk kepentingan pembelajaran bagi siswa Anda, coba tuliskan
bunyi syair lagu daerah di daerah Anda! Berikan penjelasan isi
lagu tersebut!

C. Hakikat Negara dan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagaimana telah disinggung di muka, lahirnya suatu bangsa adalah

jika ada

sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai cita-cita
bersama, dan mempunyai tekad yang kuat untuk memperjuangkan cita-cita mereka
bersama. Selanjutnya jika bangsa itu telah mempunyai penguasa atau pemerintah yang
berdaulat, maka sejak saat itu lahirlah suatu organisasi yang disebut negara. Dengan
demikian, hakikat negara tidak lain adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu antara
sekelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersatu, hidup di suatu
wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dari pengertian tersebut
dapat dideskripsikan bahwa unsur-unsur negara adalah masyarakat (rakyat), wilayah,
dan pemerintahan yang berdaulat.
Selain rumusan yang telah dikemukakan, ada beberapa pengertian tentang negara
sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh berikut ini.
a.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia
yang disebut bangsa (Kranenburg).

b.

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalanpersoalan bersama, atas nama masyarakat (Roger H. Soltou)

c.

Negara adalah suatu orgnisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya
bertujuan mengatur serta menyelenggarakan tata masyarakat (Logeman).

d.

Negara adalah suatu organisasi paksaan (Harold J. Laski).
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e.

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan
kekerasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Max Weber).

Tugas :
Coba Anda rumuskan pengertian negara dengan bahasa Anda
sendiri, yang merangkum beberapa pengertian negara yang
telah dikemukakan oleh para tokoh tersebut!

Tentang terbentuknya negara ada beberapa teori, antara lain teori perjanjian
masyarakat (social contract). Teori perjanjian masyarakat itupun ada beberapa macam,
antara lain dikemukakan oleh Jeanne Jacques Rousseau. Menurut pendapat Rousseau,
manusia pada zaman pranegara hidup bebas dan sederajat, dalam keadaan aman dan
bahagia, tanpa ikatan hidup bernegara. Namun keadaan seperti itu tidak dapat
bertahan, karena banyaknya tantangan dan persoalan yang perlu dipecahkan secara
bersama-sama. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengadakan perjanjian, yang
disebut perjanjian masyarakat (kontrak sosial), dengan tujuan untuk melindungi dan
mengurusi kepentingan bersama. Dengan perjanjian itu, maka terjadilah peralihan dari
kehidupan alamiah (pranegara) ke kehidupan bernegara.
Perjanjian masyarakat semacam itu mendasari munculnya paham negara demokrasi,
yakni negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi,
pemerintah sebagai pimpinan organisasi dalam suatu negara itu dibentuk atau
ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan kata lain, penguasa
adalah wakil-wakil rakyat, dalam arti orang-orang yang diberi mandat atau amanah oleh
rakyat.
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses sejarah
perjuangan yang panjang, yakni perjuangan melawan penjajahan bangsa-bangsa asing.
Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku sama-sama mengalami penjajahan
Belanda selama berabad-abad lamanya dan penjajahan Jepang selama tiga setengah
tahun. Perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan tersebut mencerminkan
kesamaan cita-cita dan tekad yang kokoh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Coba
Anda renungkan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 berikut ini!
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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, berdauilat, adil dan makmur.

Hasil dari perjuangan yang panjang tersebut adalah proklamasi kemerdekaan
bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut
dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi.
Sangat disayangkan, bangunan tersebut telah lama diratakan dengan tanah, bahkan di
atasnya telah berdiri bangunan baru. Dengan proklamasi kemerdekaan itu lahirlah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan telah
diadakan

rapat-rapat

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Anggota-anggota kedua badan tersebut terdiri dari berbagai suku dan golongan, yang
mencerminkan keragaman bangsa Indonesia.
Sebagai negara yang berbentuk repubik, kepala negara dan kepala pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adala Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden.
Sehubungan dengan itu, PPKI dalam sidangnya pada tgl. 18 Agustus 1945 berhasil
melaksanakan

pemilihan

Presiden

dan

Wakil

Presiden.

PPKI

menggunakan

kewenangannya sebagaimana diatur dalam Aturan Peralihan Pasal III, yang telah
disahkan sebelum itu,

yang menyatakan “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil

Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah (sendirisendiri) berlangsung dengan singkat. Sewaktu Ir. Soekarno selaku Ketua PPKI
menyatakan bahwa sidang selanjutnya memasuki acara pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, anggota PPKI Otto Iskandardinata menginteruipsi dan mengemukakan
“berhubung dengan keadaan , saya harap pemilihan Presiden ini diselenggarakan
dengan aklamasi dan saya mengajukan calon, yaitu Bung Karno sendiri”. Para anggota
menyambut dengan tepuk tangan dan secara aklamasi menyetujui usulan tersebut.
Hadirin kemudian berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demikian
selanjutnya untuk kedua kali, Otto Iskandardinata mengusulkan lagi, “Pun untuk
pemilihan Wakil Kepala Negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan.
Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala Negara Indonesia”. Para
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anggotapun menyambut dengan tepuk tangan dan secara aklamasi menyetujui usulan
tersebut. Hadirin kemudian berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sidang hari kedua PPKI tgl. 19 Agustus 1945 menetapkan dua keputusan, yaitu
menetapkan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi. Hal itu tentu saja
dimaksudkan agar pemerintahan dapat segera terbentuk, baik di pusat maupun di
daerah. Keduabelas kementerian yang ditetapkan akan dibentuk itu adalah Kementerian
(i) Dalam Negeri, (ii) Luar Negeri, (iii) Kehakiman, (iv) Keuangan, (v) Kemakmuran (vi)
Kesehatan, (vii) Pengajaran, (viii) Sosial, (ix) Pertahanan, (x) Penerangan, (xi)
Perhubungan, dan (xii) Pekerjaan Umum.
Sedangkan kedelapan provinsi yang ditetapkan pembentukannya adalah Provinsi (i)
Sumatra, (ii) Jawa Barat, (iii) Jawa Tengah, (iv) Jawa Timur, (v) Sunda Kecil, (vi)
Maluku, (vii) Sulawesi, dan (viii) Kalimantan. Yang dimaksud Sunda Kecil adalah wilayah
yang pada masa sekarang termasuk di dalam wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Keputusan tentang wilayah negara tidak sebagaimana
suara terbanyak dalam sidang BPUPKI tgl. 10-17 Juli 1945, melainkan wilayah yang
dahulu merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda.
Mengenai wilayah negara Republik Indonesia yang demikian juga disepakati dalam
Konperensi Meja Bundar (KMB), yang diselenggarakan di Den Haag mulai tgl. 23
Agustus hingga tgl. 2 November 1949. Itupun, masalah Irian Barat masih ditunda
selama satu tahun. Dalam perkembangannya, masalah Irian Barat ternyata berlarut-larut
dan harus ditempuh melalui perjuangan merebut wilayah itu, yang

ditandai dengan

keluarnya Tri Komando Rakyat (Trikora) tgl. 19 Desember 1961,

disusul dengan

penentuan pendapat rakyat, dan baru pada tgl 1 Mei 1963 diserahkan secara resmi
kepada negara Republik Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan sidang PPKI tgl. 19 Agustus 1945, pada tgl. 2
September 1945 dibentuklah kabinet yang pertama dan pengangkatan Gubernur
kedelapan provinsi, serta pengangkatan beberapa pejabat tinggi negara yang lain.
Susunan kabinet yang pertama adalah sebagai berikut :
1. Menteri Dalam Negeri

: R.A.A. Wiranatakusuma

2. Menteri Luar Negeri

: Mr. Achmad Soebardjo

3. Menteri Keuangan

: Mr. A.A. Maramis

4. Menteri Kehakiman

: Prof. Dr. Mr. Soepomo

5. Menteri Kemakmuran

: Ir. Surachman Tjokroadisurjo

6. Menteri Keamanan Rakyat

: Soeprijadi
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7. Menteri Kesehatan

: Dr. Boentaran Martoatmodjo

8. Menteri Pengajaran

: Ki Hadjar Dewantara

9. Menteri Penerangan

: Mr. Amir Sjarifuddin

10. Menteri Sosial

: Mr. Iwa Koesoema Soemantri

11. Menteri Pekerjaan Umum

: Abikoesno Tjokrosoejoso

12. Menteri Perhubungan a.i.

: Abikoesno Tjokrosoejoso

13. Menteri Negara

: Wachid Hasjim

14. Menteri Negara

: Dr. M.Amir

15. Menteri Negara

: Mr. R.M. Sartono

16. Menteri Negara

: R. Otto Iskandardinata

Sementara itu, Gubernur untuk kedelapan provinsi tersebut ditetapkan sebagai
berikut :
1. Sumatra

: Mr. Teuku Moh. Hasan

2. Jawa Barat

: Sutardjo Kartohadikusumo

3. Jawa Tengah

: R. Pandji Soeroso

4. Jawa Timur

: R.A. Soerjo

5. Sunda Kecil

: Mr. I Gusti Ktut Pudja

6. Maluku

: Mr. J. Latuharhary

7. Sulawesi

: Dr. G.S.S.J. Ratulangie

8. Kalimantan

: Ir. Pangeran Mohammad Noor

Selain itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara sebagai berikut :
1. Ketua Mahkamah Agung

: Dr. Mr. Kusuma Atmadja

2. Jaksa Agung

: Mr. Gatot Tarunamihardja

3. Sekretaris Negara

: Mr. A.G. Pringgodigdo

4. Jurubicara Negara

: Soekardjo Wirjopranoto
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LATIHAN

A.

Jawablah soal atau pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat dan
jelas!

1. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan ternentuknya negara!
2. Jelaskan bahwa terbentuknya bangsa Indonesia lebih didasari oleh latar belakang
sejarah!
3. Mengapa rasa kebangsaan sering diungkapkan dengan sikap anti Barat? Jelaskan!
4. Kapan suatu bangsa berubah menjadi negara? Jelaskan
5. Jelaskan bahwa teori perjanjian masyarakat (contract social) merupakan dasar
terbentuknya negara demokrasi!
B. Pilih satu jawaban yang benar di antara alternatif pada huruf A,B,C, dan D! Berilah
tanda silang (X) pada huruf pilihan Anda!

1. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon yang artinya bahwa manusia
adalah .....
A. makhluk individu
B. makhluk sosial
C. makhuk berfikir
D. makhluk Tuhan
2. Bentuk masyarakat yang paling kecil adalah ....
A. keluarga
B. rukun tetangga
C. rukun kampung
D. masyarakat desa
3. Negara pada dasarnya dapat disebut sebagai berikut, kecuali ....
A. organisasi politik
B. organisasi kekuataan
C. organisasi kekuasaan
D. organisasi kekerabatan
4. Suku Rote tinggal di daerah Provinsi ....
A. Irian Jaya
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B. Maluku Utara
C. Sulawesi Tenggara
D. Nusa Tenggara Timur
5. Di daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdomisili suku ....
A. Kulawi
B. Mandar
C. Sentani
D. Morotai
6. Tari Cakalele adalah tarian daerah ....
A. Maluku
B. Sulawesi Utara
C. Sumatera Utara
D. Kalimantan Timur
7. Lagu daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah ....
A. Sipatokahan
B. Angin Mamiri
C. Indung-Indung
D. Ampar-Ampar Pisang
8. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi kewenangan MPR itu untuk
pertama kalinya dilakukan oleh PPKI. Dari segi hukum, hasil pemilihan itu ....
A. konstitusional
B. inkonstitusional
C. bersifat sementara
D. sejajar dengan Ketetapan MPR
9. Pada masa sekarang, wilayah yang dahulu disebut Provinsi Sunda Kecil antara lain
pulau-pulau berikut ini, kecuali ....
A. Bali
B. Lombok
C. Selayar
D. Sumbawa

10. Di antara pejabat tinggi negara yang ditetapkan pada tgl. 2 September 1945 yang
dalam melaksanakan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada Presiden adalah ....
A

Sekretaris Negara
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B. Jurubicara Negara
C. Jaksa Agung
D. Ketua Mahkamah Agung
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BAB II
PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA

A. Pembentukan BPUPKI
Posisi Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1944 semakin terdesak oleh Sekutu.
Sementara itu, tuntutan “Indonesia Merdeka” semakin meningkat. Menyadari posisinya itu,
Perdana Menteri Kaiso atas nama Pemerintah Jepang pada tgl. 7 September 1944
mengucapkan “janji kemerdekaan di kelak kemudian hari” bagi bangsa Indonesia, jika
kemenangan berada di pihak Jepang. Janji yang dikemukakan di depan sidang Teikoku
Gikei atau Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.
A.G. Pringgodigdo sebagaimana dikutip oleh Ismaun (1972: 60-61) mengatakan bahwa
sebelumnya, pada tgl. 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengeluarkan
Undang-Undang No. 3 yang berisi larangan untuk sementara segala bentuk perbincangan,
pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada kemedekaan Indonesia.
Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan berdirinya pemerintahan
negara Indonesia Merdeka, dengan Abikusno Tjokrosujoso sebagai Perdana Menteri dan Ir.
Soekarno sebagai Wakil Perdana Menteri.
Pada tgl. 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tenno Heika,
disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa janji kemerdekaan tanpa
syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat dalam Maklumat Gunseikan
(pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23. Sebagai
langkah yang lebih kongkrit, dalam maklumat tersebut dinyatakan tentang dasar-dasar
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Ismaun, 1972: 62; Lembaga Soekarno-Hatta, 1986: 23).
Menurut Pranarka (1985: 25) peresmian terbentuknya BPUPKI adalah pada tgl. 1 Maret
1945. Sementara itu menurut Sartono Kartodirdjo dkk (1976: 16-17), pada tgl. 1 Maret 1945
telah diumumkan pembentukan BPUPKI dan pengangkatannya pada tgl. 29 April 1945.
Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk menarik simpati dan
dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tanda-tanda kekalahannya.
Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI itu dilakukan seminggu sebelum Jerman
dan Itali meyerah pada Sekutu.
BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota
istimewa bangsa Jepang. Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa
Indonesia yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan
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pendudukan Jepang yang membentuknya. Namun demikian, mereka dipandang cukup
representatif untuk mewakili bangsa Indonesia pada umumnya. Perlu dikemukakan bahwa
pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.
Jawa dan Madura dibawah kekuasaan angkatan darat (Rikugun), Sumatra dibawah
kekuasaan angkatan darat (Rikuigun), dan Indonesia Timur, termasuk Kalimantan, di bawah
kekuasaan angkatan laut (Kaigun).
Badan ini diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat, seorang dokter Kasunanan
Surakarta dan pernah menjadi Ketua Budi Utomo pada tahun 1914-1915. Sebagai seorang
tokoh Budi Utomo, Radjiman dikenal sebagai seorang yang menganut garis nasionalais
lunak. Konon penganut garis lunak ini cukup banyak jumlahnya dalam BPUPKI. Sementara
itu, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin dianggap sebagai nasionalis radikal
(Lembaga Soekarno-Hatta, 1986: 25). Penggunanaan istilah “lunak” dan “radikal” tersebut
sesungguhnya bersifat relatif, yang dalam kontek ini dapat diterima. Namun dibandingkan
dengan Tan Malaka atau bahkan Sjahrir, salah seorang tokoh gerakan bawah tanah,
Soekarno dan Hatta tidak termasuk kategori radikal. Bahkan, tokoh-tokoh yang bersedia
bekerja sama dengan Jepang sering disebut ”kolaborator”, suatu sebutan negatif di mata
para pejuang radikal saat itu.
Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilaksanakan pada tgl. 28 Mei 1945 di gedung
Tyoo Sangi In, sebuah badan penasehat yang dibentuk oleh Saiko Syikikan, Kepala
Pemerintahan Militer Jepang di Jawa. Pada zaman Belanda, gedung ini digunakan untuk
sidang Volksraad, semacam badan perwakilan rakyat, dan sekarang merupakan bagian
komplek gedung Departemen Luar Negeri. Badan ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian
Perundingan yang diketuai oleh Ichibangase (Jepang) dan Bagian Tata Usaha yang diketuai
oleh R.P. Suroso. Berhubung dengan jabatan R.P. Suroso sebagai Kedu Suutyokan dan
berdomisili di Magelang, maka tugasnya sehari-hari dijalankan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo.
Maksud pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal
penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lainlain yang dibutuhkan dalam usaha pemebentukan negara Indonesia merdeka (Sartono
Kartodirdjo, 1976: 16). Menurut Ismaun (1972: 64), tugas BPUPKI tidak lebih dari usaha
menyelidiki

usaha-usaha

persiapan

kemerdekaan.

Menurut

pendapatnya,

ternyata

pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota-anggota BPUPKI adalah merancang dasar
negara dan Undang Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat,
yang tidak sama dengan maksud pembentukannya. Pendapat ini untuk mendukung
kesimpulan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibya sendiri untuk mencapai
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kemerdekaan, tidak mengikuti begitu saja kemauan Jepang. Selama keberadaannya,
BPUPKI menyelenggarakan dua kali persidangan. Masa persidangan pertama berlangsung
tgl 29 Mei-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua berlangsung tgl. 10-17 Juli 1945.
Masa sidang pertama BPUPKI lebih banyak digunakan untuk membahas tentang dasar
negara, meskipun beberapa orang anggota merasa khawatir jika hal tersebut akan menjadi
perdebatan filosofis yang berkepanjangan, sehingga mereka menghendaki langsung pada
pembicaraan tentang Undang Undang Dasar saja. Masa sidang kedua BPUPKI
disampaikan laporan Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil tentang modus kompromi
antara golongan nasionalis dan golongan Islam yang tertuang dalam rancangan
Pembukaan Hukum Dasar atau lazim disebut Piagam Jakarta. Masa sidang kedua tersebut
banyak membahas tentang materi Hukum Dasar, yang kemudian diubah istilahnya menjadi
Undang Undang Dasar setelah memperoleh penjelasan dari Soepomo. Mengenai
pembahasan tentang dasar negara dan Undang Undang Dasar akan dibahas lebih lanjut
pada bab-bab berikutnya.
Masa sidang kedua BPUPKI juga membahas tentang pilihan bentuk negara (kadang
disebut susunan negara), antara federalisme atau unitarisme dan suara terbanyak memilih
unitarisme. Tentang bentuk pemerintahan (kadang disebut bentuk negara),

(bentuk

pemerintahan?, pen.) sidang menyepakati bentuk republik, bukan kerajaan. Tentang jumlah
pimpinan negara disetujui satu orang, dengan sebutan Presiden. Pada sidang itu
sesungguhnya disepakati pula tentang wilayah Indonesia, yang meliputi wilayah Hindia
Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua Nugini, Timor Portugis dan
pulau-pulau sekelilingnya (Pranarka, 1985: 36-37). Tentang wilayah negara itu muncul tiga
pilihan dalam sidang, yaitu pilihan (i) meliputi wilayah Hindia Belanda, yang dipilih oleh 19
anggota, (ii) meliputi wilayah Hindia

Belanda ditambah ditambah Malaya, Borneo Utara,

Papua Nugini, Timor Timur dan pulau-pulau sekelilingnya, yang dipilih oleh 39 orang, dan
(iii) wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian Barat, dipilih oleh 6 orang,
sedangkan yang memilih lain-lain 1 orang dan tidak bersuara 1 orang (Kaelan, 2000: 42).
Selanjutnya sidang membentuk tiga kepanitiaan, yaitu (i) Panitia Perancang Hukum Dasar,
yang diketuai oleh Soekarno, (ii) Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno
Tjokrosoejoso, dan (iii) Panitia Keuangan dan Perekonomian, yang diketuai oleh
Mohammad Hatta. Di samping itu ditambah Panitia Penghalus Bahasa, yang terdiri dari
Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Soepomo.
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Materi lain yang sempat muncul adalah usulan Wachid Hasjim yang didukung oleh
Soekiman mengenai rancangan UUD

pasal 4 ayat 2 (tentang Presiden) ditambah dengan

kata-kata “yang beragama Islam” dan pasal 29 diubah sehingga berbunyi “Agama negara
ialah agama Islam”. Usul ini tidak disetujui H. Agus Salim, karena akan mementahkan
kembali hasil kompromi. Sementara itu, Husein Djajadiningrat, Wongsonagoro, dan Otto
Iskandardinata menyarankan untuk menghapus pasal 4 ayat 2 dan memecah pasal 29
menjadi dua ayat, yakni ayat pertama yang diambil dari Pembukaan dan ayat kedua yang
menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam hal pasal 29
ayat

2

tersebut,

Wongsonagoro

mengusulkan

penambahan

kata-kata

“dan

kepercayaannya”, yang kemudian berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya masing-masing”. Sementara itu Ny. Maria Ulfah Santosa mengusulkan
perlunya memasukkan hak-hak dasar ke dalam Undang Undang Dasar. Ketua Panitia Kecil
dalam tanggapannya menerima usulan penghapusan pasal 4 ayat 2 maupun pemecahan
pasal 29, menolak masuknya hak-hak dasar ke dalam Undang Undang Dasar, karena
negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat, serta menerima penggantian istilah
Badan Permusyawaratan Rakyat menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pranarka,
1985: 38-39).
Pada masa sidang kedua itu, Soepomo sebagai tim Perancang Undang Undang Dasar
menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan
penjelasan pasal demi pasal. Hal-hal yang dijelaskan oleh Soepomo inilah yang lazim
disertakan pada bagian belakang sesudah rumusan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang
Undang Dasar, yang disebut sebagai Penjelasan Undang Undang Dasar. Pada masa Orde
Baru, Penjelasan Undang Undang Dasar dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari
Undang Undang Dasar. Pada era reformasi muncul kontroversi, apakah Penjelasan
merupakan bagian dari Undang Undang Dasar atau bukan. Kontroversi itu terjawab oleh
hasil amandemen Undang Undang Dasar yang tidak menempatkan Penjelasan tersebut
sebagai bagian dari Undang Undang Dasar.
B. Proklamasi Kemerdekaan
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan pada
tgl 7 Agustus 1945 dan pada tanggal tersebut terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai beranggotakan 21 orang, yang diketuai oleh
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Soekarno dan wakilnya adalah Mohammad Hatta. Beberapa penulis menyebut tanggal
pembentukan BPUPKI adalah tgl. 9 Agustus 1945 (Ahmad Fauzi, 1983: 59; A.W. Widjaja,
1985: 49).
Pada tgl. 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat
berangkat ke Dalath, Vietnam, guna mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Terauchi,
Panglima Balatentara Jepang wilayah Asia Tenggara. Hasil pembicaraan itu adalah bahwa
kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan sekitar tgl. 29 Agustus 1945. Sebagai
persiapan, PPKI akan mengadakan rapat pada tgl. 19 Agustus 1945. Ketiga pemimpin
tersebut tiba kembali di Jakarta pada tgl. 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut Jepang
menyerah tanpa syarat setelah Amerika (Sekutu) menjatuhkan

bom atom atas kota

Nagasaki.
Berita penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu tersebar di kalangan pemuda,
terutama yang bekerja di Kantor Berita Domei, melalui siaran radio luar negeri. Pada saatsaat yang kritis sekitar tgl. 15-16 Agustus 1945 tersebut terjadi ketegangan antara
kelompok-kelompok pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Pihak pemuda mendesak agar
kemerdekaan diproklamasikan secepat mungkin, tanpa campur tangan Jepang. Mereka
juga menuntut agar proklamasi tidak dilakukan oleh PPKI, sebab badan ini bentukan
Jepang. Jika dilakukan oleh PPKI dikhawatirkan akan timbul image yang jelek, seakanakan kemerdekaan Indonesia merupakan “hadiah” Jepang. Sebaliknya Soekarno dan Hatta
tampak masih ingin menunggu berita resmi tentang menyerahnya Jepang. Lagi pula, tokohtokoh ini berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaaan harus dilakukan oleh PPKI, sebab
badan ini bersifat legal, formal, dan lebih representatif mewakili bangsa Indonesia.
Perbedaan pendapat juga terjadi ketika para pemuda berencana melakukan perebutan
kekuasaan dari tangan Jepang. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa jika Jepang telah
menyerah, maka perebutan kekuasaan itu tak perlu dilakukan, sebab hanya tenaga kita
akan sia-sia. Sebaiknya tenaga kita, kita siapkan untuk menghadapi kemungkinan
kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia, dengan bantuan Sekutu. Rencana pemuda
tersebut terbukti dilakukan, bahkan di berbagai pelosok daerah, dengan melancarkan
perlucutan senjata tentara Jepang.
Ada empat kelompok/golongan pemuda yang menonjol pada saat-saat menjelang
proklamasi, yaitu (i) Sukarni dan kawan-kawan, antara lain Adam Malik, Kusnaini, Pandu
Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo, Armunanto, dan Sjamsuddin, yang tergabung dalam
Partai Republik Indonesia (PARI), (ii) Sjahrir dan kawan-kawan, antara lain Soedarsono,
Hamdhani, dan Soepeno, (iii) golongan pelajar, antara lain Chairul Saleh, Soebadio, Eri
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Soedewo, Djohar Nur, Darwis, dan E.A. Ratulangi, serta (iv) golongan Kaigun (Angkatan
Laut), antara lain Achmad Soebardjo, Soediro, dan Wikono.
Pada tgl. 15 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Jawa diselenggarakan rapat gabungan
pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh. Rapat memutuskan bahwa kemerdekaan harus
segera diproklamasikan, tanpa campur tangan asing. Wikana dan Darwis ditugasi untuk
menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur
No. 56 dan diterima pada pukul 22.00. Pendirian kedua pemimpin tersebut sebagaimana
yang telah dikemukakan, sehingga utusan itu kembali dengan tangan hampa pada pukul
23.30. Rapat selanjutnya memutuskan bahwa Soekarno dan Hatta harus disingkirkan
(diungsikan) ke luar Jakarta, dengan alasan demi keamanan, sebab mungkin akan timbul
clash dengan Jepang.
Pada tgl. 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno beserta keluarga dan Hatta, dengan
kawalan pemuda menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di wilayah
Karawang yang telah bebas dari kekuasaan asing. Sementara itu di Jakarta pada pukul
10.00 diselenggarakan rapat gabungan antara PPKI dan pemuda. Golongan pemuda
berhasil menyakinkan golongan yang masih ragu-ragu agar segera memproklamasikan
kemerdekaan. Selanjutnya kelompok Achmad Soebardjo mengusahakan agar Soekarno
dan Hatta segera kembali ke Jakarta. Karena Soekarno dan Hatta masih belum yakin akan
penyerahan Jepang, maka dutuslah Kunto ke Jakarta untuk mendapatkan berita resmi.
Pada pukul 16.00, Kunto telah kembali ke Rengasdengklok yang membawa berita resmi
tentang

penyerahan

Jepang.

Atas

dasar

itu

Soekarno

dan

Hatta

sanggup

memproklamasikan kemerdekaan dan pada pukul 22.00 mereka berangkat ke Jakarta.
Pada pukul 24.00, Soekarno dan Hatta sampai di kediaman Laksamana Maeda, seorang
perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia, di
Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Malam itu juga kedua pemimpin itu, dengan diantar oleh
Maeda, Mijoshi (sekretaris), dan Nishijima (penerjemah) dapat menemui Gunseikan, untuk
memperoleh jaminan bahwa Jepang tidak akan campur tangan terhadap langkah-langkah
yang akan diambil oleh bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri.
Pada larut malam menjelang tgl. 17 Agustus 1945, di Jalan Imam Bonjol No. 1 itulah
Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sajoeti Melik,
Buntaran,

Iwa

Kusumasumantri,

dan

lain-lain

mengadakan

pembicaraaan

untuk

merumuskan redaksi naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah melalui pencoretan dan
perbaikan

beberapa kalimat, termasuk penggantian kata-kata “wakil-wakil bangsa
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Indonesia” menjadi “atas nama bangsa Indonesia”, maka selanjutnya teks itu diketik oleh
Sajoeti Melik untuk dikemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.
Pagi harinya, hari Jum’at tgl. 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur
56

(sekarang

Jalan

Proklamasi),

proklamasi

kemerdekaan

bangsa

Indonesia

dikumandangkan. Sebelum naskah proklamasi dibaca oleh Ir. Soekarno, terlebih dahulu
beliau menyampaikan pidato singkat, demikian juga sesudah pembacaan naskah
proklamasi selesai diteruskan dengan pidato penutup. Naskah proklamasi itu aslinya
(termasuk ejaan dan penyebutan tahun ) sebagai berikut :

Naskah Proklamasi yang otentik

Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat mendalam dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan tersebut memiliki makna sebagai berikut :
1. merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabadabad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah
2. merupakan suatu instrumen hukum internasional untuk menyatakan kepada dunia
luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat,
sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
3. merupakan momentum penjebolan tata hukum kolonial dan penyusunan tata hukum
nasional, yakni tata hukum Indonesia
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4. merupakan sumber hukum bagi terbentuknya negara Republik Indonesia

LATIHAN

A.

Jawablah soal atau pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat dan
jelas!

6. Berikan paenjelasan bahwa BPUPKI dalam rapat-rapatnya telah membahas hal-hal
di luar maksdud pembentukan badan tersebut oleh pemerintah Jepang!
7. Berikan analisis Anda tentang sikap para pemimpin dan pejuang kemerdekaan
terhadap “janji kemerdekaan” bagi bangsa Indonesia yang dikeluarkan oleh Jepang.
Diskusikan dengan dengan teman-teman Anda!
8. Proklamasi Kemerdekaan di samping memiliki makna politik, juga memiliki makna
hukum. Jelaskan makna hukum yang terkandung di dalamnya!
B. Pilih satu jawaban yang benar di antara alternatif pada huruf A,B,C, dan D! Berilah
tanda silang (X) pada huruf pilihan Anda!
1.

Janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia muncul dengan latar belakang ....
A. kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik
B. kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya
C. kesadaran Jepang terhadap hak kemerdekaan bagi setiap bangsa
D. tekanan Sekutu agar Jepang meninggalkan daerah yang diduduki
2. Pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa dan Madura dipegang oleh ....
A. Angkatan Darat
B. Angkatan Laut
C. Angkatan Udara
D. Pemerintahan Sipil
3. BPUPKI atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai diketuai oleh ....
A. Ir. Soekarno
B. Mr. Soepomo
C. dr. Radjiman Wedyodiningrat
D. Ichibangase, wakil Jepang dalam BPUPKI
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4. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI dalam pembukaan masa
persidangan pertama badan itu adalah tentang ....
A. dasar negara
B. hukum dasar
C. undang-undang
D. Undang Undang Dasar
5. Sumber ketegangan menjelang proklamasi adalah karena para pemuda menuntut
agar ....
A. PPKI dibubarkan sebelum proklamasi
B. wakil pemuda ikut menandatangani teks proklamasi
C. dilakukan perlucutan senjata Jepang sebelum proklamasi
D. kemerdekaan segera diproklamasikan, tanpa campur tangan Jepang
6. Naskah Proklamasi Kemerdekaan disusun di ....
A. Rengasdengklok
B. Jalan Pegangsaan Timur 56
C. Kediaman Laksamana Maeda
D. Istana Merdeka
7. Proklamasi menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah ....
A. negara hukum
B. negara yang berdaulat
C. negara yang yang anti penjajahan
D. bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain
8. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI dalam pembukaan masa
persidangan pertama badan itu adalah tentang ....
A. dasar negara
B. hukum dasar
C. undang-undang
D. Undang Undang Dasar
9. Pada tgl. 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman
Wedyodiningrat berangkat ke Dalath, Vietnam, guna ....
A. membertahukan pembentukan PPKI
B. menuntut kemerdekaan kepada pemerintah Jepang
C. mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Terauchi
D. menyaksikan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu
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10. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi
terbentuknya negara Republik Indonesia, artinya ....
A. Negara Republik Indonesia telah sah berdiri
B. Proklamasi merupakan peraturan perundangan tertinggi
C. Berdirinya negara Republik Indonesia mengakhitri hukum kolonial
D. Negara Republik Indonesia memperoleh pengakuan internasional
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BAB III
PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pancasila Sebagai Budaya Luhur Bangsa
Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni kata
pancasyila atau pancasyiila. Pancasyila (dengan huruf “i” pendek) yang berarti lima alas
atau lima dasar; sedangkan pancasyiila (dengan huruf “ii” panjang) yang berarti lima
peraturan tingkah laku yang baik. Dalam kajian akademik, pembahasan tentang latar
belakang Pancasila pada umumnya menunjuk pada sumber buku Negarakertagama,
karya Empu Prapanca di masa Majapahit. Di dalamnya ditemukan penggunaan kata
“pancasila” yang berbunyi : Yatnanggegwani pancasyila kertasangskara bhisekakarama,
artinya : Raja menjalankan lima pantangan dengan setia, begitu pula upacara-upacara
ibadat dan penobatan-penobatan.
Rujukan itu menunjukkan bahwa Pancasila pada awalnya lebih dilihat pada dimensi
etis-moralnya serta menjadi alasan pembenar bahwa Pancasila memiliki latar belakang
sejarah serta sosio-kultural bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian,

Pancasila

merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yang berakar sejak
ratusan tahun yang silam, jauh sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.
Nilai-nilai itu mewarnai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang diaktualisasikan
dalam sikap dan perilaku.
Menurut Ismaun (1972), istilah Pancasila mula-mula digunakan di kalangan
pemeluk Budha di India, khususnya di kalangan orang-orang biasa (bukan pendeta).
Pancasila merupakan lima pantangan, yaitu :
1.

Janganlah mencabut nyawa setiap yang hidup atau dilarang membunuh;

2.

Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri;

3.

Janganlah bersebadan secara tidak sah dengan perempuan atau dilarang berzina;

4.

Janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta;

5.

Janganlah meminum minuman yang merusak pikiran, maksudnya dilarang minum
minuman keras.
Sementara itu di kalangan para pendeta (bhiksu) dikenal adanya dasasyila (sepuluh

pantangan), yaitu :
1. Dilarang membunuh;
2. Dilarang mencuri;
3. Dilarang berzina;
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4. Dilarang berdusta;
5. Dilarang minum minuman keras;
6. Dilarang makan berlebih-lebihan;
7. Dilarang hidup bermewah-mewah dan berpesiar;
8. Dilarang memakai pakain yang bagus-bagus, perhiasan, dan wangi-wangian.
9. Dilarang tidur di tempat tidur yang mewah;
10. Dilarang menerima pemberian uang atau memiliki emas dan perak.
Setelah Majapahit runtuh dan Islam masuk ke seluruh wilayah Indonesia, ajaran
tentang lima pantangan itu tetap populer di kalangan masyarakat, khususnya
masyarakat Jawa. Lima pantangan itu adalah Ma-Lima (M-5), meliputi larangan :
1. Mateni (membunuh)
2. Maling (mencuri, mengambil bukan haknya secara tidak sah)
3. Madon (berzina)
4. Madat (mabok, meminum minuman keras)
5. Main (berjudi).

Tugas :
Dapatkah nilai-nilai budaya ditetapkan sebagai dasar negara?
Adakah perbedaan antara nilai budaya dengan dasar negara?
Diskusikan dalam kelompok Anda!

B. Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara
Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
dr. Radjiman Wedyodiningrat, dalam pidato pembukaan sidang masa persidangan pertama
melontarkan pertanyaan “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?”. Terhadap
pertanyaan tersebut, beberapa orang anggota merasa khawatir jika hal tersebut akan
menjadi perdebatan filosofis yang berkepanjangan, sehingga mereka menghendaki
langsung pada pembicaraan tentang Undang Undang Dasar saja. Akan tetapi ternyata
persoalan dasar negara menjadi pembahasan utama dalam persidangan itu. Menurut
Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945 (Muh. Yamin, 1959), terdapat tiga orang
anggota yang mengajukan rancangan Dasar Negara, yaitu Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo,
dan Ir. Soekarno.
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Muh. Yamin menyampaikan pidato pada hari pertama, tgl. 29 Mei 1945, antara lain
menyatakan : “..... kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah
suatu kewajiban yang sangat istimewa. Kewajiban untuk menyelidiki bahan-bahan yang
akan menjadi dasar dari susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan
.....”. Lebih lanjut dikemukakan lima prinsip dasar negara, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.
Kelima prinsip dasar negara tersebut disampaikan Yamin secara lisan dalam pidatonya.
Sesudah itu, ia menyampaikan secara tertulis rancangan Undang Undang Dasar yang di
dalamnya tercantum lima prinsip dasar negara, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perihal pidato Yamin tersebut terdapat kontroversi. Menurut Mohammad Hatta, rumusan
yang disampaikan Yamin tersebut adalah konsep yang diucapkan di depan Panitia
Sembilan. Panitia yang dibentuk dan bekerja sesudah selesainya masa sidang pertama itu
menghasilkan naskah rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau dikenal dengan nama
Piagam Jakarta. Sementara itu Nugroho Notosusanto (1981: 26) yang menganggap
autentik isi Naskah Persiapan Undang Undang Dasar berkesimpulan bahwa Muh. Yamin
adalah salah seorang pengusul rancangan dasar negara, bahkan orang pertama yang
mengajukan konsep dasar negara, yakni pada tgl. 29 Mei 1945 itu.
Soepomo yang berpidato pada hari ketiga, tgl. 31 Mei 1945, antara lain menyatakan
bahwa pertanyaan tentang dasar negara pada dasarnya adalah pertanyaan tentang
staatsidee (cita-cita negara). Staatsidee berkaitan dengan pertanyaan, teori apa yang akan
dianut oleh negara Indonesia Merdeka nanti? Untuk menjawab pertanyaan itu, Soepomo
mengajukan tiga teori, yaitu teori perorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Yang
dimaksud teori perorangan adalah individualisme. Yang dimaksud teori golongan adalah
adalah sosialisme atau kolektivisme. Adapun yang dimaksud teori integralistik, menurut
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Hegel, adalah idealisme absolut. Teori integralistik pada umumya lebih dipahami seperti
yang dikemukan Hegel, yang sifatnya totaliter. Namun teori integralistik yang dimaksudkan
oleh Soepomo adalah negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi
seluruh golongan dalam segala lapangan (Yamin, 1959: 110-113; Pranarka, 1985: 28-29).
Dalam perkembangannya, pada masa Orde Baru telah diselenggarakan seminar atas
inisiatif BP-7 untuk membahas kontroversi penafsiran tentang istilah negara integralistik,
yang kemudian muncul kecenderungan untuk menggunakan istilah negara persatuan
(Moerdiono, dkk, 1995: 15).
Soekarno yang menyampaikan pidato pada hari keempat atau hari terakhir masa sidang
pertama, tgl. 1 Juni 1945, antra lain menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan para
anggota tidak memenuhi permintaan atau menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI tentang
dasar negara. Menurut Soekarno, dasar negara itu adalah philosofische grondslag, filsafat,
pikiran yang sedalam-dalamnya, suatu fondamen yang di atasnya didirikan gedung
Indonesia Merdeka. Dasar negara itu adalah weltanschauung (dasar hidup bersama suatu
bangsa) (Pranarka, 1985: 31). Selanjutnya ia mengemukakan lima prinsip dasara negara,
yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Sesuai dengan petunjuk seorang ahli bahasa, yang tidak disebutkan namanya,
Soekarno menyebut dasar negara yang diusulkan itu dengan nama Pancasila, yang berarti
lima asas atau lima dasar. Pada bagian akhir pidatonya, Soekarno masih menawarkan
kemungkinan dasar negara yang lain, yaitu Trisila yang isinya adalah sosio-nasionalisme,
sosio-demokrasi, dan Ketuhanan, atau Ekasila yang isinya adalah gotong-royong (Pranarka,
1985: 31-33)
Berdasar uraiaian tersebut, Pancasila sebagai nama dasar negara diperkenalkan untuk
pertama kalinya oleh Soekarno dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tgl. 1 Juni
1945. Atas dasar itulah muncul pendapat bahwa tgl. 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya
Pancasila. Pada tahun 1947, pidato tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku kecil, yang
oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantarnya disebut pidato lahirnya
Pancasila (Roestandi, dkk, 1988: 69). Semantara itu, Nugroho Notosusanto (1981: 27) tidak
menolak bahwa “nama Pancasila” untuk dasar negara muncul pertama kali pada tgl. 1 Juni
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1945. Bahkan ia menyatakan bahwa Soekarno adalah orang pertama dan satu-satunya
yang mengusulkan “dasar negara dengan nama Pancasila”. Akan tetapi, Soekarno bukan
yang pertama kali mengusulkan rumusan dasar negara, sebab telah ada tokoh lain yang
telah mengusulkan sebelumnya. Tentang nama Pancasila, dalam pengertian tidak sebatas
sebagai dasar negara, Nugroho mengutip pidato Presiden Soekarno sendiri pada
peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara tgl 5 Juni 1958, yang mengatkan “saya
bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, tapi sekedar sebagai penggali Pancasila”.
Pendapat Nugroho tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.G.
Pringgodigdo dalam tulisannya yang berjudul Sekitar Pancasila (Nugroho Notosusanto,
1981: 68). Bagi Soenario, tulisan A.G. Pringgodigdo tersebut dianggap sangat
mengherankan, karena bertentangan dengan hasil Panitia Lima. Panitia Lima dibentuk oleh
Presiden Soeharto yang bertugas untuk meneliti kebenaran autentik tentang berbagai
kontroversi tentang Pancasila, yang beranggotakan tokoh-tokoh tua pelaku sejarah, terdiri
dari Dr. Mohammad Hatta sebagai ketua serta Prof. Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A.
Maramis, Prof. Mr. Soenario, dan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai anggota. Panitia ini
mengadakan sidang-sidangnya pada bulan Januari-Februari 1975.
Sesudah berakhirnya masa sidang pertama pada tgl. 1 Juni 1945, kepada para anggota
diberikan kesempatan waktu 20 hari untuk mengajukan usul-usul tertulis yang berkaitan
dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Untuk menampung usul-usul tersebut
dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari delapan orang, yaitu Soekarno,
Mohammad Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto
Iskandardinata, Muh. Yamin, dan A.A. Maramis.
Atas prakarsa panitia kecil tersebut, pada tgl. 22 Juni 1945 bertempat di kantor Jawa
Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, organisasi yang dibentuk setelah
POETERA dibubarkan) diselenggarakan pertemuan anggota BPUPKI ditambah anggota
Tyoo Sangi In yang berada di Jakarta. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencapai modus
kompromi sehubungan dengan munculnya perbedaan-perbedaan pandangan antara
golongan Nasionalis dan golongan Islam. Terminologi kedua golongan tersebut lebih
dimaksudkan sebagai

penggolongan atau pengelompokan ideologi politik. Mohammad

Hatta, misalnya, adalah seorang nasionalis dengan semangat kebangsaannya yang sangat
kuat, namun juga seorang penganut Islam yang sangat taat. Di pihak lain, sebagaimana
yang dipersoalkan oleh Wachid Hasyim, tokoh-tokoh golongan Islam juga tidak kurang
nasionalistisnya. Di samping pengelompokan kedua golongan tersebut dikenal pula adanya
golongan Barat Sekuler, yang menonjol dengan usulannya untuk memasukkan ketentuan-

32

ketentuan di dalam Hukum Dasar tentang hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawaban
Menteri kepada DPR
Untuk menghasilkan modus kompromi itu, pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya
Panitia Sembilan, yang terdiri dari:
1. Soekarno
2.

Mohammad Hatta

3. A.A. Maramis
4.

Wachid Hasjim

5.

Abdul Kahar Muzakir

6.

H. Agus Salim

7.

Abikusno Tjokrosujoso

8.

Ahmad Soebardjo

9.

Muh. Yamin

Panitia ini pada tgl. 22 Juni 1945 itu pula menghasilkan sebuah naskah yang lebih dikenal
dengan nama Piagam Jakarta, yang pada hakikatnya adalah rancangan Mukaddimah atau
Pembukaan Hukum Dasar (kelak diubah istilahnya menjadi Pembukaan Undang Undang
Dasar) (Notonagoro, 1955: 52).
Pada hari pertama masa sidang kedua telah disampaikan laporan Ir. Soekarno selaku
Ketua Panitia Kecil tentang hasil inventarisasi usulan para anggota dan hasil modus
kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Modus kompromi itu tertuang
dalam rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau lazim disebut Piagam Jakarta.Rumusan
rancangan Pembukaan Hukum Dasar itu hampir sama dengan rumusan Pembukaan
Undang Undang Dasar yang berlaku hingga saat ini, dengan perbedaannya yang esensial
(setelah diadakan perubahan) adalah pada alinea keempat yang berisi tentang dasar
negara. Adapun rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

Pembukaan
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan
peri-keadilan.
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.
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Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 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 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, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada :
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sumber : A.M.W. Pranarka, 1985: 35-36
Pada akhir laporannya, Soekarno mengemukakan “inilah preambule yang bisa
menghubungkan , mempersatukan segenap aliran fikiran yang ada di kalangan anggotaanggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Notonagoro, 1955: 54). Meskipun rancangan
Pembukaan Hukum Dasar tersebut sudah dinyatakan sebagai modus kompromi, akan
tetapi Ketua BPUPKI masih memberikan kesempatan kepada para anggota untuk
menyampaikan

pandangan-pandangannya.

Selanjutnya

sidang

membentuk

tiga

kepanitiaan, yaitu (i) Panitia Perancang Hukum Dasar, yang diketuai oleh Soekarno, (ii)
Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso, dan (iii) Panitia
Keuangan dan Perekonomian, yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Di samping itu
ditambah Panitia Penghalus Bahasa, yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim,
dan Soepomo.
Panitia Perancang Hukum Dasar bertugas menyiapkan rancangan (i) Pernyataan
Kemerdekaan, (ii) Pembukaan Hukum Dasar, dan (iii) Hukum Dasar. Rancangan
Pernyataan Kemerdekaan diambil dari naskah Piagam Jakarta alinea pertama, kedua, dan
ketiga, ditambah dengan pernyataan yang sangat panjang, kira-kira sepuluh alinea.
Rancangan Pembukaan Hukum Dasar hampir sama rumusannya dengan alinea keempat
naskah Piagam Jakarta. Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 42 pasal.
Terhadap rancangan Pembukaaan Hukum Dasar, khususnya pada tujuh kata di
belakang kata “Ketuhanan”, ada keberatan dari Latuharhary yang mmperkirakan akibatnya
terhadap pemeluk agama lain dan adat istiadat. Sementara itu, Wongsonagoro dan Husein
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Djajadiningrat memperkirakan timbulnya fanatisme. Agus Salim dalam tanggapannya
menyatakan bahwa pertentangan antara hukum agama dan hukum adat bukan hal yang
baru, namun pada umumnya dianggap telah selesai. Adapun keamanan pihak-pihak lain
tidak tergantung pada kekuasaan negara, tapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu.
Wachid Hasjim mengatakan bahwa paksaan-paksaan itu tidak akan terjadi, dengan
berpegang pada dasar permusyawaratan. Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil kembali
menegaskan bahwa kalimat itui adalah hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah.
Akhirnya setelah tidak ada lagi penolakan-penolakan, maka pokok-pokok dalam
Pembukaan dapat diterima (Pranarka, 1985: 37-38)..
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurisu Zyunbi Iinkai, yang diketuai oleh Ir.
Soekarno. Bersamaan dengan dibentuknya PPKI, maka BPUPKI dibubarkan. Sehari
sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
menyelenggarakan sidang. Sidang tersebut mengambil keputusan penting bagi sistem
ketatanegaran Republik Indonesia, yaitu :
1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
2.

Mengesahkan Undang-Undang Dasar

3. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil
Presiden
4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah
Komite Nasional.
Dari keempat keputusan penting tersebut, yang perlu dibahas di sini adalah keputusan
tentang pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab, di dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 itulah terdapat rumusan Pancasila dasar negara. Dengan
demikian, pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar secara inklusif juga pengesahan
dasar negara.
Sebelum pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar telah diadakan pembicaraan
antara Bung Hatta dengan pemimpin-pemimpin Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid
Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hasan. Pembicaraan menyangkut
keberatan wakil-wakil dari Indonesia Timur tentang rumusan tujuh kata di belakang kata
“Ketuhanan”, yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”. Pembicaraan itu akhirnya menyepakati penggantian tujuh kata tersebut
dengan kata-kata “Yang Maha Esa”. Dengan demikian rumusannya menjadi “Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Kesedian para pemimpin Islam tersebut menunjukkan “jiwa besar” yang
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lebih

mengutamakan

bangsa

dan

negara

Republik

Indonesia

yang

baru

saja

diproklamasikan dari pada kepentingan golongan.

Tugas :
Adakah keputusan PPKI atau panitia lain yang secara
eksplisit menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Diskusikan
dalam kelompok Anda!

Sejalan dengan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Konstitusi
RIS maupun UUD Sementara 1950, rumusan Pancasila juga senantiasa tercantum dalam
Pembukaan/Mukadimah kedua konstitusi/UUD tersebut. Dalam Pembukaan Konstitusi RIS,
yang berlaku 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, rumusan Pancasila dasar negara
tercantum pada alinea ketiga sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial
Dalam Mukadimah UUD Sementara, yang berlaku 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, rumusan
Pancasila dasar negara tercantum pada alinea keempat sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial
C. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar bagi penataan kehidupan bernegara,
yang implementasinya diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian pula dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan itu, termasuk segala kebijakan yang dijalankan oleh
penyelenggara kekuasaan negara. Dengan demikian, implementasi Pancasila sebagai
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dasar negara lebih bersifat yuridis dan politis. Dalam konsep pengamalan Pancasila, hal ini
disebut pengamalan Pancasila secara objektif.
Selanjutnya, apa saja macam-macam bentuk peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia dan bagaimana pula hirarkhi atau tata urutannya? Pada masa yang
lalu pernah terjadi ketidakjelasan macam peraturan perundang-undangan maupun
hirarkhinya. Pada masa Orde Lama (1959-1965) pernah muncul sebuah bentuk peraturan
perundang-undangan yang disebut “Penetapan Presiden” (Penpres) yang kekuatan
hukumnya sangat tinggi, sedangkan hal itu tidak dikenal dalam sistem peraturan
perundang-undangan.
Guna menertibkan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada masa
awal Orde Baru telah ditetapkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan MPRS
tersebut menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
serta tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masa itu adalah :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
Setelah

memasuki

era

reformasi,

Majelis

Permusyawaran

Rakyat

(MPR)

menetapkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan
peraturan perundang-perundangan. Dalam ketetapan itu dinyatakan bahwa sumber hukum
dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan adalah :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
Dalam perkembangannya yang relatif cepat, macam-macam dan tata urutan
peraturan perundang-undangan itupun mengalam perubahan. Pada 22 Juni 2004
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diundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan tentang macam-macam peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah yang terdiri atas :
a. Peraturan Daerah Provinsi
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
D. Penerapan nilai-nilai Pancasila
Persoalan yang sering mengemukan tentang Pancasila adalah adanya ketidaksesuaian
antara perilaku sebagian masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa dalam kehidupan sehari-hari sering
kali terjadi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan,
kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan? Demikian pula halnya dengan penerapan Pancasila
dalam penataan kehidupan bernegara. Dengan demikian, Pancasila dinilai kurang
fungsional atau tidak operasional.
Persoalan fungsionalisasi, operasionalisasi, atau penerapan Pancasila memang tidak
mudah, lebih-lebih jika dipersoalkan acuan atau rujukannnya yang baku. Sebab, rumusan
Pancasila hanya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tidak disertai tafir,
penjelasan, atau petunjuk pelaksanannya. Dengan demikian tidak tersedia instrumen
pelaksanaan atau pengamalan Pancasila. Pada masa Orde Baru telah ditetapkan
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4). Ketetapan MPR tersebut sangat populer sepanjang masa Orde Baru, yang
jargonnya adalah ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Penataran P4 diselenggarakan secara meluas, yang menjangkau semua
pegawai

negeri,

seluruh

mahasiswa

dan

siswa

baru,

serta

berbagai

lembaga

kemasyarakatan. Fungsi P4 adalah sebagai penuntun dalam menghayati dan mengamalkan
Pancasila. Tujuannya adalah agar Pancasila diamalkan dan menjadi kenyataan hidup
sehari-hari.
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Setelah bergulirnya reformasi, beberapa produk Ketetapan MPR diakan peninjauan
kembali. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku berdasar Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Dengan demikian tidak satupun
acuan yang secara formal berlaku guna melaksanakan Pancasila. Berhubung dengan hal
tersebut maka pedoman dalam penerapan Pancasila lebih didasarkan pada kesadaran
moral disertai pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan kesadaran moral dan
pertimbangan rasional, seseorang akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila,
mencakup nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, maupun
keadilan sosial.
Tanpa bermaksud menghidupkan kembali P4, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dapat didiskusikan secara terbuka atas dasar kesadaran moral dan pertimbangan
rasional. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu antara lain :
1. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
o

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

o

beribadah menurut ajaran agamanya;

o

bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain.

2. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ;
o

mengakui persamaan derajat sesama manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa;

o

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

o

saling mencintai sesama manusia;

o

tidak semena-mena terhadap orang lain;

o

mengembangkan sikap tenggang rasa;

o

membela kebenaran dan keadilan;

o

merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

3. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan Indonesia
o

memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa;

o

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan;

o

rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;

o

memiliki rasa cinta tanah air;

o

memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia;

o

memiliki wawasan Nusantara

o

memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika
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4. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
o

suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama;

o

dalam bermusyawarah menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur;

o

mengemukakan pendapat disertai dengan rasa tanggung jawab moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa;

o

menghargai perbedaan pendapat ;

o

menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah.

5. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
o

bersikap adil;

o

menghormati hak-hak orang lain;

o

suka menolong kesulitan orang lain;

o

tidak melakukan pemerasan pada orang lain;

o

mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong-royong;

o

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;

o

tidak merugikan kepentingan umum;

o

memajukan kesejahteraan sosial.

Pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara bukan suatu pekerjaan yang
mudah. Jelasnya, untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang isinya sesuai
atau tidak bertentangan dengan jiwa, semangat, atau nilai-nilai yang terkandung dalam silasila Pancasila itu tidak mudah. Hingga saat ini belum ada lembaga yang secara formal
berwenang untuk menguji kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan
Pancasila itu. Hal yang mungkin dilakukan adalah membuka suatu wacana publik untuk
memperdebatkan kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.
Tentang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikenal selama ini
adalah pengujian tentang kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dalam pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk menguji kesesuaian Undang-Undang dengan UndangUndang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut dinyatakan
: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar,
memutus sngketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”. Sementara itu pengujian kesesuaian peraturan perundang-

40

undangan di bawah Undang-Undang dengan UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dinyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.
LATIHAN
A.

Jawablah soal atau pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat dan
jelas!
1. Pemahaman tentang Pancasila sebagai budaya bangsa merupakan pemahaman
yang bersifat historis-kultural. Jelaskan maksudnya!
2. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemahaman yang
bersifat yuridis-konstitusional. Jelaskan maksudnya!
3. Bandingkan perbedaan pemahaman makna “dasar negara” antara Ir. Soekarno dan
Mr. Soepomo!
4. Jelaskan peranan Panitia Sembilan dalam perumusan Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945
5. Penerapan

Pancasila

dalam

sistem

ketatanegaraan

pada

akhirnya

lebih

mendasarkan pada tanggung jawab moral para pengambil kebijakan. Mengapa
demikian? Jelaskan!
B. Pilih satu jawaban yang benar di antara alternatif pada huruf A,B,C, dan D! Berilah
tanda silang (X) pada huruf pilihan Anda!
1. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI dalam pembukaan masa
persidangan pertama badan itu adalah tentang ....

2.

A.

dasar negara

B.

hukum dasar

C.

undang-undang

D.

Undang Undang Dasar

Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam
perilaku antara lain ....
A.

menghargai gagasan orang lain

B.

mengembangkan sikap kekeluargaan

C.

tidak melakukan plagiat karya orang lain

E.

tidak merendahkan martabat orang lain
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3.

Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI dalam pembukaan masa
persidangan pertama badan itu adalah tentang ....

4.

A.

dasar negara

B.

hukum dasar

C.

undang-undang

D.

Undang Undang Dasar

Golongan Barat Sekuler dalam BPUPKI lebih menonjol dengan usulannya tentang
....
A.

negara federasi

B.

demokrasi liberal

C.

kabinet presidensial

D.

hak-hak asasi manusia

5. Tokoh-tokoh tersebut di bawah ini adalah perumus naskah Piagam Jakarta, kecuali
....
A.

H. Agus Salim

B.

Wachid Hasyim

C.

Ki Bagus Hadikusumo

D.

Abikusno Tjokrosujoso

6.

Panitia Perancang Hukum Dasar bertugas menyiapkan rancangan berikut ini,
kecuali ....
A.

Pernyataan Kemerdekaan

B.

Pembukaan Hukum Dasar

C.

Hukum Dasar

D.

Penjelasan Hukum Dasar

7. Bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak pernah dikenal dalam sistem
peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ....
A.

Penetapan Presiden

B.

Peraturan Presiden

C.

Keputusan Presiden

D.

Peratauran Pemerintah

8. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yakni dari kata
panca dan syila (vocal-i : pendek), yang berarti ….
A.
B.
C.

lima patokan
ima pantangan
lima batu sendi atau alas
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D.

lima peraturan tingkah laku yang baik

9. Istilah pancasila sudah terdapat dalam buku Negarakertagama, karya seorang
pujangga Majapahit yang bernama ….
A.

Empu Sedah

B.

Empu Panuluh

C.

Empu Tantular

D.

Empu Prapanca

10. Pancasila dimaksudkan sebagai sistem filsafat bagi bangsa dan negara Republik
Indonesia, sehingga Pancasila seharusnya berfungsi sebagai acuan dalam ....
A.

memilih landasan filosofis yang kokoh bagi pembangunan nasional

B.

mengenali jati dirinya yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain

C.

memahami secara mendalam berbagai kenyataan dan masalah hidup

D.

memilih pandangan hidup bersama menuju kebahagiaan lahir dan batin
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BAB IV
KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian konstitusi
Istilah konstitusi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah constitution, berasal dari
kata constituere, sebuah kata dalam bahasa Prancis yang artinya membentuk. Dalam
kontek ketatanegaraan, konstitusi berkaitan dengan pembentukan suatu negara, dalam
hal ini dimaksudkan sebagai peraturan dasar dalam pembentukan dan penyelenggaraan
suatu negara. Sebagai suatu peraturan dasar, maka konstitusi akan dijabarkan lebih
lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan. Hal tersebut mengandung arti
bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Dalam pembicaraan sehari-hari, pengertian konstitusi disamakan dengan UndangUndang Dasar. Namun jika didefinisikan secara ketat, pengertian konstitusi sebenarnya
lebih luas dari itu. Konstitusi terdiri dari dua jenis, yaitu konstitusi tertulis (written
constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution). Konstitusi tertulis itulah
yang disebut Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut
konvensi, yakni kebiasaan-kebiasaan dalam ketatanegaraan. Contohnya, kebiasaan
pidato kenegaraan Presiden di depan sidang paripurna DPR menjelang ulang tahun
Proklamasi Kemerdekaan, setiap tanggal 16 Agustus. Tak ada ketentuan tertulis yang
mewajibkan penyampaian pidato tersebut, namun jika tidak dilakukan dapat dianggap
menyalahi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Istilah konstitusi lebih tepat diartikan
hukum dasar, sebagaimana Chairul Anwar menyebutnya sebagai fundamental laws
(hukum-hukum dasar). Oleh sebab itu, Mr. Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) menyarankan agar istilah hukum dasar
diganti dengan undang-undang dasar. Dalam uraian ini, konstitusi digunakan dalam
pengertian sempit, yakni sama dengan Undang-Undang Dasar.
Dari uraian yang telah dikemukakan, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan
dasar

dan

ketentuan-ketentuan

hukum

yang

membentuk

dan

mengatur

penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Aturan-aturan dasar itu antara
lain tentang bentuk negara, pembagian kekuasaan, batas-batas kekuasaan, bentuk
pemerintahan, dan sistem pemerintahan (kabinet).
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B. Fungsi dan Tujuan Konstitusi
Fungsi konstitusi sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan, yakni sebagai
pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara. Tanpa adanya konstitusi akan
menyebabkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan atau bahkan tidak akan
terbentuk negara. Oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan manapun, tidak ada
negara yang tidak memiliki konstitusi.
Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara
dengan warga negara. Dengan konstitusi dimaksudkan agar proses-proses kekuasaan
pemerintahan negara berjalan sesuai dengan aturan-aturan dasar yang disepakati.
Dengan aturan-aturan dasar itu, tujuan konstitusi pada pokoknya adalah membatasi
kekuasaan negara/pemerintah serta menjamin hak-hak warga negara. Rumusan tujuan
tersebut mengandung makna sebagai berikut :
a. Dengan pembatasan itu dimaksudkan agar penguasa tidak melakukan tindakantindakan yang melampui batas kekuasaannya.
b. Dengan jaminan hak-hak warga negara dimaksudkan agar penggunaan hak-hak
warga negara secara hukum dilindungi oleh negara dan terhindar dari kesewenangwenangan penggunaan kekuasaan negara. Penggunaan hak-hak warga negara itu
tentu saja disertai dengan kewajiban-kewajiban.

Adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan keharusan bagi suatu
negara demokrasi. Dengan konstitusi, kekuasaan penguasa tidak tanpa batas (absolut)
dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Contohnya,
ketentuan pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan “Presiden tidak dapat membekukan
dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Lebih dari itu, Presiden juga tidak
berwenang melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan yang dinyatakan di dalam
Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan sistem pemerintahan monarkhi absolut, di
mana kekuasaan penguasa (raja) tanpa batas dan sering bertindak otoriter atau
sewenang-wenang. Contoh pemerintahan yang demikian adalah Prancis di masa raja
Louis XVI, yang terkenal dengan ucapannya L’Etat c’est moi, yang artinya : negara
adalah aku. Karena negara adalah raja, maka kedaulatan ada di tangan raja.
Pada tahun 1966 di Jakarta telah diselenggarakan simposium tentang negara hukum
atas kerja sama antara KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dengan Universitas
Indonesia. Simposium tersebut menghasilkan prinsip negara hukum, yang dikenal
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dengan rule of law. Dengan prinsip tersebut, alat kekuasaan negara hanya dapat
bertindak menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan itu ditetapkan oleh
badan-badan perlengkapan negara yang berwenang. Demikian pula halnya dengan
warga negara, mereka wajib mematuhi hukum dan tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum itu dideskripsikan sebagai
berikut :
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kebudayan, dan
pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau
kekuatan lain apapun.
c.

Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Sementara itu, dokumen penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh
Mr. Soepomo menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat),
tidak berdasar kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Meskipun sekarang, sesudah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,

penjelasan tersebut

secara formal tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945,
akan tetapi penjelasan tentang hal itu secara substansial masih tetap relevan.

Tugas :
Dalam pemberitaan media massa sering kita dengar istilah
inkonstitusional. Misalnya : pengangkatan Presiden seumur hidup itu
inkonstitusional; DPR meminta pertanggungjawaban Presiden adalah
tindakan inkonstitusional; usaha penggulingan kekuasaan pemerintah
yang sah jelas merupakan tindakan inkonstitusional. Apa pengertian
inkonstitusional tersebut? Apa akibat yang akan timbul jika tindakan
inkonstitusional dibiarkan? Diskusikan dengan teman Anda

C. Unsur-unsur konstitusi
Konstitusi dapat dipandang sebagai perjanjian masyarakat (contract social) dari
pada pendukung berdirinya suatu negara. Oleh karena itu konstitusi harus berisi unsurunsur penting tentang aturan main yang disepakati dalam sistem ketatanegaraan.
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Menurut Sri Sumantri (1986), unsur-unsur isi yang harus terkandung dalam konstitusi
adalah :
a. adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
b. adanya ketentuan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;
c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Menurut Meriam Budiharjo (1987), setiap Undang-Undang Dasar atau konstitusi
harus memuat unsur-unsur ketentuan tentang :
a. organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legisslatif,
eksekutif, dan yudikatif;
b. hak-hak asasi manusia;
c. prosedur dalam mengubah Undang-Undang Dasar;
d. ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat terentu dari Undang-Undang
Dasar.
D. Proses Perumusan dan Penetapan Konstitusi Pertama Negara Republik
Indonesia
Poses perumusan konstitusi atau Undang-Undang Dasar pertama dilaksanakan
dalam

sidang-sidang

Badan

Penyelidik

Usaha-usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Masa sidang pertama
berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam masa sidang ini lebih banyak
digunakan untuk membahas rancangan pembukaan hukum dasar atau konstitusi. Masa
sidang kedua berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam masa sidang ini lebih
banyak digunakan untuk membahas rancangan isi pasal-pasal hukum dasar atau
konstitusi.
Masa persidangan pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni
1945 sebenarnya digunakan untuk merumuskan rancangan dasar negara. Akan tetapi
pada akhirnya justru menghasilkan rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau
Konstitusi, yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rancangan tersebut dirumuskan
pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sebuah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan,
yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Wachid Hasjim, Abdul
Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Ahmad Soebardjo, dan Muh.
Yamin.
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Memang di dalam rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Konstitusi itu
tercantum pula rumusan rancangan dasar negara. Rumusan rancangan Pembukaan
Hukum Dasar itu hampir sama dengan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar
yang berlaku hingga saat ini,. Perbedaannya terletak pada alinea keempat, terutama
pada rumusan tentang dasar negara, yang berbunyi “..... dengan berdasar kepada :
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hasil inventarisasi usulan sesudah berakhirnya masa sidang pertama menunjukkan
bahwa terdapat berbagai macam usul yang dikelompokkan menjadi sembilan kelompok
usulan, yakni tentang (1) tuntutan Indonesia merdeka secepatnya, (2) dasar negara, (3)
bentuk unifikasi atau federal, (4) bentuk negara dan kepala negara, (5) warga negara,
(6) daerah, (7) soal agama dan negara, (8) pembelaan, dan (9) keuangan (Yamin, 1959:
147-148; Pranarka, 1985: 34). Masa sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal
10-17 Juli 1945 lebih banyak membahas tentang materi pasal-pasal Hukum Dasar.,
Istilah Hukum Dasar kemudian diubah imenjadi Undang Undang Dasar setelah
memperoleh penjelasan dari Soepomo.
Tentang bentuk negara, antara pilihan bentuk serikat (federalisme) atau kesatuan
(unitarisme), suara terbanyak memilih bentuk negara kesatuan. Tentang bentuk
pemerintahan, sidang menyepakati bentuk republik, bukan kerajaan. Tentang jumlah
pimpinan negara disetujui satu orang, dengan sebutan Presiden. Pada sidang itu juga
dibahas tentang wilayah negara Indonesia. Perlu diketahui, pada waktu itu berkembang
tiga gagasan pilihan tentang wilayah negara, yaitu pilihan (1) meliputi wilayah Hindia
Belanda, (2) meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua
Nugini, Timor Timur dan pulau-pulau sekelilingnya, dan (3) meliputi wilayah Hindia
Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian Barat.
Di samping golongan Nasionalis dan golongan Islam, dikenal pula adanya golongan
Barat Sekuler. Golongan ini menonjol dengan usulannnya agar Hukum Dasar memuat
ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawaban Menteri
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut ditentang oleh beberapa anggota
karena dianggap sebagai pandangan Barat, yang mengedepankan kepentingan
individu.
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Materi lain yang sempat muncul adalah usulan Wachid Hasjim yang didukung oleh
Soekiman mengenai rancangan UUD

pasal 4 ayat 2 (tentang Presiden) ditambah

dengan kata-kata “yang beragama Islam” dan pasal 29

diubah sehingga berbunyi

“Agama negara ialah agama Islam”. Usul ini tidak disetujui H. Agus Salim, karena akan
mementahkan

kembali hasil kompromi. Sementara

itu,

Husein

Djajadiningrat,

Wongsonagoro, dan Otto Iskandardinata menyarankan untuk menghapus pasal 4 ayat 2
dan memecah pasal 29 menjadi dua ayat, yakni ayat pertama yang diambil dari
Pembukaan dan ayat kedua yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut
agamanya masing-masing. Dalam hal pasal 29 ayat 2 tersebut, Wongsonagoro
mengusulkan penambahan kata-kata “dan kepercayaannya”, yang kemudian berbunyi “
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Sementara
itu Ny. Maria Ulfah Santosa mengusulkan perlunya memasukkan hak-hak dasar ke
dalam Undang Undang Dasar. Ketua Panitia Kecil dalam tanggapannya menerima
usulan penghapusan pasal 4 ayat 2 maupun pemecahan pasal 29, menolak masuknya
hak-hak dasar ke dalam Undang Undang Dasar, karena negara Indonesia berdasar atas
kedaulatan rakyat, serta menerima penggantian istilah Badan Permusyawaratan Rakyat
menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pranarka, 1985: 38-39).
Pada masa sidang kedua itu, Soepomo sebagai tim Perancang Undang-Undang
Dasar menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
dan penjelasan pasal demi pasal. Hal-hal yang dijelaskan oleh Soepomo inilah yang
lazim disertakan pada bagian belakang sesudah rumusan Pembukaan dan Batang
Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar, yang disebut sebagai Penjelasan UndangUndang Dasar. Pada masa Orde Baru, Penjelasan Undang- Undang Dasar dianggap
sebagai bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Pada era reformasi muncul
kontroversi, apakah Penjelasan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar atau
bukan. Kontroversi itu terjawab oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar yang
tidak menempatkan Penjelasan tersebut sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar.
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dilakukan pembentukan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), setelah dibubarkannya BPUPKI. Panitia ini terdiri dari
27 orang anggota, yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PPKI menyelenggarakan sidangnya
yang

pertama

pada

tgl.

18

Agustus

1945,

sehari

sesudah

proklamasi

kemerdekaan.Sidang PPKI tersebut membahas hal-hal penting bagi sebuah negara
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yang baru lahir, terutama Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar
penyelenggaran negara serta Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang akan
memimpin penyelenggaraan negara itu. Keputusan yang dihasilkan oleh sidang PPKI
tersebut adalah :
1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah
Komite Nasional.

Berdasar uraian tersebut diketahui bahwa pengesahan Pembukaan Undang-Undang
Dasar dan Undang-Undang Dasar dilakukan secara terpisah. Yang dimaksud dengan
Undang-Undang Dasar adalah isi pasal-pasalnya atau batang tubuhnya.

Antara

Permbukaan UUD dan pasal-pasal/batang tubuh UUD merupakan dua substansi yang
berbeda, sehingga juga diputuskan dalam dua pengambilan keputusan. Dalam proses
penyusunannya, rancangan kedua substansi itupun dilakukan oleh dua panitia yang
berbeda. Rancangan pembukaan disusun oleh Panitia Sembilan, sedangkan rancangan
pasal-pasal UUD disusun oleh Panitia Perancang Hukum Dasar.

Tugas :
Carilah berbagai sumber yang menjelaskan hubungan antara
Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh (pasal-pasal) UUD
1945! Dapatkah Pembukaan UUD 1945 dirubah? Jelaskan alasannya!

Pada awal sidang PPKI tersebut, Bung Hatta meyampaikan pengantar bahwa
rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah rumusan
Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan, yang
lazim disebut Piagam Jakarta.

Namun menurut Bung Hatta ada keberatan yang

disampaikan oleh utusan dari Indonesia Timur terhadap tujuh kata di belakang kata
“Ketuhanan”, yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”. Oleh karena itu Bung Hatta telah mengadakan pertemuan
dengan tokoh-tokoh golongan Islam, yakni Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo,
Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan, untuk membicarakan hal tersebut.
Akhirnya disepakati penghapusan tujuh kata tersebut dan menggantikannya dengan
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kata-kata “Yang Maha Esa”, sehingga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini
telah dikemukakan pada pembahasan tentang proses perumusan Pancasila, sebab
rumusan Pancasila dasar negara memang tidak terpisahkan dengan naskah rumusan
Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Kesepakatan ini mengakhiri berbagai perbedaan mengenai hal yang sangat
mendasar dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Perbedaan antara
Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Piagam Jakarta) dengan Pembukaan Undang
Undang Dasar disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel-3: Perbedaan Antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD
PIAGAM JAKARTA
Mukaddimah
dalam suatu Hukum Dasar
Negara Indonesia
Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya
menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab

PEMBUKAAN UUD
Pembukaan
dalam suatu Undang Undang Dasar
Negara Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa

kemanusiaan yang adil dan beradab

Sumber : Ismaun (1972)

Setelah Pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan, maka acara dilanjutkan untuk
pengesahan batang tubuh (isi pasal-pasal) Undang-Undang Dasar. Lebih dahulu Mr.
Soepomo, tokoh yang sangat berperanan dalam Panitia Perancang Hukum Dasar,
memberi penjelasan pokok-pokok pikiran tentang susunan negara. Setelah membahas
pasal

demi

pasal,

beberapa

perubahan

disepakati

dan

sidang

berhasil

mengesahkannya.
Demi persatuan yang bulat, lebih-lebih pada saat-saat yang genting, maka pasal 6
ayat 1 menjadi berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”, setelah kata “yang
beragama Islam” dicoret. Demikian pula dengan pasal 29 ayat 2 menjadi berbunyi
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, setelah kalimat di belakangnya
yang berbunyi “dengan kewajiban ... dst” dicoret. Perbedaan antara rancangan Hukum
Dasar dengan Undang-Undang Dasar disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel-4 : Perbedaan Antara naskah Rancangan Hukum Dasar
dengan Undang-Undang Dasar
RANCANGAN HUKUM DASAR
Hukum Dasar
dibantu oleh dua orang Wakil
Presiden
Presiden harus orang Indonesia
asli yang beragama Islam
Dua orang Wakil Presiden
Selama perang, pimpinan
perang dipegang oleh Jepang
dengan persetujuan Pemerintah
Indonesia
Sumber : Ismaun (1972).

UNDANG UNDANG DASAR
Undang-Undang Dasar
dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden
Presiden ialah orang Indonesia asli
Satu orang Wakil Prsiden
Dihapus

Setelah seluruh isi Undang-Undang Dasar disepakati, maka acara sidang diselingi
dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sesudah itu dilanjutkan dengan
pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar. Seluruh
isi rancangan Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal dan Aturan Tambahan yang
terdiri dari dua ayat disetujui. Dengan demikian sidang berhasil mengesahkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama UndangUndang Dasar 1945. Konstitusi pertama tersebut diundangkan dalam Berita Republik
Indonesia No. 7 Tahun II tanggal 15 Februari 1946.
E. Perubahan Undang-Undang Dasar
Pada masa Orde Baru, pembicaraan mengenai perubahan terhadap Undang
Undang Dasar 1945 merupakan hal yang “tabu”. Orde Baru terkenal dengan jargonnya
“mempertahankan Pancasila dan UUUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan
konsekuen”. Orde Baru merupakan koreksi terhadap Orde Lama (1959-1965) yang
dianggap telah menyeleweng dari UUD 1945. Penyelewengan UUD 1945 itulah yang
oleh Orde Baru dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai krisis nasional pada
saat itu. Karena tekad tersebut, maka upaya untuk merubah UUD 1945 (isi pasalpasalnya) hampir tidak mungkin terlaksana, meskipun ada ketentuan tentang usul
perubahan dengan prosedur yang sangat sulit dan melalui beberapa tahap.
Tidak bolehkah Undang Undang Dasar dirubah? Coba Anda perhatikan ketentuan
pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945

yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945 berikut ini!
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Bab XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya
2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari pada jumlah anggota yang hadir.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan
untuk diadakan perubahan. Apalagi jika diingat bahwa UUD 1945 itu sifatnya sangat
singkat dan disusun dalam suasana yang tergesa-gesa. Bahkan dalam ayat (2) Aturan
Tambahan

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI itu dinyatakan

“Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”.
Pada tahun 1998 bergulir gerakan reformasi di Indonesia, yang bertujuan untuk
melakukan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi
itu merupakan reaksi terhadap krisis multi dimensi yang melanda kehidupan bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, reformasi diarahkan pada seluruh aspek kehidupan bangsa
dan negara, baik dalam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain.
Berhubung dengan menyeluruhnya aspek yang perlu direformasi, maka reformasi
bangsa Indonesia itu disebut reformasi total.
Salah satu sasaran reformasi adalah perubahan atau amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan tuntutan demokratisasi. Sejak bergulirnya
reformasi telah empat kali dilakukan perubahan terhadap isi beberapa pasal dalam
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa perubahan atau amandemen
terhadap isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disajikan dalam tabel
berikut ini!

Tabel-5: Perbandingan Naskah Undang-Undang Dasar 1945
Antara Sebelum dengan Sesudah Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945
(Naskah Sebelum Amandemen)

Undang-Undang Dasar 1945
(Naskah Sesudah Perubahan)
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Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk
Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan
rakyat , dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 1
(1) tidak mengalami perubahan

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut
aturan-aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan
Rakyat bersidang sekurangkurangnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis
Permusyawa-ratan Rakyat
ditetapkan dengan suara
terbanyak.
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat
menetapkan Undang-Undang Dasar
dan garis-garis besar dari pada
haluan negara.

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan undangundang.

Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan
membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana
mestinya.

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara
hukum.

(2) tidak mengalami perubahan

(3) tidak mengalami perubahan

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat
melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar.

(2) tidak mengalami perubahan.
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Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia
asli

(2) Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan
suara yang terbanyak.

Pasl 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu
secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi
Presiden dan Wakil Presiden diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan Presiden dan Wakil
Presiden yang mendapatkan suara
lebih dari lima puluh persen dari
jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen
suara di setiap proviinsi yang
tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil
Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih,
dua pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan
umum dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak
dilantik sebagai Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden lebih
lanjut diatur dengan undang-undang.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatannya selama

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan nya selama lima

55

masa lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali.

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama,
hanya untuk satu kali masa jabatan.

Perubahan ketentuan yang menyangkut DPR disajikan pada bahasan tersendirti.
Perubahan yang sangat berarti dilakukan terhadap pasal 28 UUD 1945, dengan
menambahkan pasal-pasal 28A sampai dengan 28J yang mengatur tentang hak-hak
asasi manusia. Penambahan ini biasanya disajikan pada pembahasan tentang hak-hak
asasi manusia.

Tugas :
Bandingkan isi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 antara sebelum dengan
sesudah amandemen, menyangkut fungsi Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Diskusikan dalam kelompok Anda mengenai
implikasi atau akibat lebih lanjut terhadap sistem ketatanegaraan di
Indonesia, misalnya pelaksana kedaulatan, lembaga tertinggi
negara, pertanggungjawaban Presiden dan lain-lain. Rumuskan
kesimpulan diskusi kelompok Anda tersebut!

LATIHAN

A. Jawablah soal atau pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat
dan jelas!
1. Jelaskan perbedaan pengertian hukum dasar dengan undang-undang dasar!
2. Jelaskan akibat yang akan timbul dalam praktik ketatanegaraan jika suatu
negara tidak mempunyai konstitusi!
3. Sebutkan perbedaan agenda pokok yang lebih banyak dibahas dalam masa
sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI terkait dengan konstitusi pertama
negara Republik Indonesia!
4. Dilihat dari proses penyusunannya, apakah penjelasan UUD itu merupakan
bagian dari UUD? Jelaskan!
5. Sesudah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, fungsi legislatif DPR
lebih kuat dibanding dengan sebelumnya. Berikan penjelasan Anda!
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B. Pilih satu jawaban yang benar di antara alternatif pada huruf A,B,C, dan D!
Berilah tanda silang (X) pada huruf pilihan Anda!

1. Arti konstitusi secara ketat adalah ....
A. hukum dasar
B. hukum tertulis
C. undang-undang dasar
D. undang-undang tertulis
2. Hal-hal yang harus dinyatakan di dalam konstitusi adalah sebagai berikut,
kecuali ....
A. susunan ketatanegaraan
B. pembagian dan pembatasan kekuasaan
C. prosedur pengangkatan kepala negara
D. perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara
3. Sidang PPKI tgl. 18 Agustus 1945 mengambil keputusan-keputusan berikut
ini, kecuali ....
A. mengesahkan Undang Undang Dasar
B. memilih Presiden dan Wakil Presiden
C. menetapkan pembentukan Komite Nasional
D. menetapkan pembentukan kementerian-kementerian
4. Tokoh yang sangat berperan dalam memberikan penjelasan terhadap pasalpasal dalam Undang Undang Dasar adalah ....
A. Soekarno
B. Soepomo
C. Muh. Yamin
D. Mohammad Hatta
5. Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, setiap rancangan
undang-undang dibahas untuk mendapat persetujuan ....
A. DPR
B. DPR dan Presiden secara bersama
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C. DPR untuk rancangan yang berasal dari Presiden
D. Presiden untuk rancangan yang berasal dari DPR
6. Menurut UUD 1945, yang disebut pemerintah adalah ....
A. Presiden
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri
D. Presiden dan DPR
7.

MPR dapat

memberhentikan

Presiden/Wakil

Presiden

dalam masa

jabatannya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat, atas usul
yang diajukan oleh ....
A. DPR
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Partai politik yang tidak mencalonkan keduanya
8. Presiden berhak memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan ....
A. DPR
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
9. Pengadilan Tinggi terdapat di kota-kota berikut ini, kecuali ....
A. Malang
B. Bandung
C. Jakarta
D. Yogyakarta
10.

Jika timbul pro dan kontra tentang suatu undang-undang yang isinya
dipandang bertentangan dengan Undang Undang Dasar, maka yang
berhak menguji adalah ....
A.

MPR

B.

DPR bersama DPR

C.

Mahkamah Agung

D.

Mahkamah Konstitusi
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