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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan 
atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum 
memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

Jakarta,  Juni 2012 

Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

 

Syawal Gultom 

NIP 19620203 198703 1 002 
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MODUL 3 

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Secara umum peserta diklat dapat memahami Pelaksanaan  

Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Secara khusus peserta diklat 

diharapkan mampu: 

1. menjelaskan demokrasi; 

2. menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

3. bersikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

 

B. Panduan/Petunjuk Belajar 

Untuk dapat memahami materi dalam modul ini dengan baik, para 

peserta diklat diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cepat semua materi yang ada dalam modul ini. 

2. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak materi dalam modul ini yang 

dapat Anda kuasai dari hasil membaca dengan cepat tersebut. Anda 

akan memperoleh pengalaman menyangkut tingkat penguasaan 

terhadap materi dalam modul ini. 

3. Atas dasar hasil refleksi itu, lakukan membaca ulang secara teliti 

utamanya untuk materi dalam modul ini yang belum anda kuasai dengan 

baik. 

4. Lakukan refleksi diri lagi, seberapa banyak Anda memperoleh kemajuan 

hasil dalam penguasaan terhadap materi modul ini. Anda akan 

memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan 

hasil refleksi pertama (butir 2). 

5. Atas dasar hasil refleksi kedua, lakukan diskusi atau dialog dengan 

beberapa peserta diklat lainnya untuk membahas materi dalam modul 

ini. 



2 
 

6. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak kemajuan yang Anda raih dari 

diskusi dan dialog tersebut. Anda akan memperoleh pengalaman 

menyangkut tingkat penguasaan terhadap materi dalam modul ini 

dibandingkan dengan lawan diskusi dan dialog Anda. 

7. Untuk lebih mendalami materi dalam modul ini, bacalah beberapa bahan 

rujukan yang digunakan dalam penulisan modul ini atau buku-buku lain 

yang relevan. Jika Anda mempunyai sarananya, maka bacalah bahan-

bahan yang tersaji melalui situs-situs di internet. 

8. Kemudian, untuk membelajarkan materi dalam modul ini kepada peserta 

didik Anda, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 

a. Sebagai pedoman pembelajaran, buatlah RPP secara lengkap 

berdasarkan silabus dengan acuan Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses. 

b. Untuk mengisi komponen tujuan pembelajaran dalam RPP itu, 

lakukan perumusan tujuan berdasarkan SK/KD dan Indikator yang 

ada dalam silabus. Bila indikator sudah rinci, maka tujuan boleh 

sama dengan indikator dengan menambahkan kondisi dan proses 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

c. Untuk mengisi komponen materi ajar dalam RPP, maka lakukan 

pemilih/penetapkan materi esensial yang akan disampaikan dengan 

jalan menganalisis materi pembelajaran dengan mengacu tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

d. Untuk mengisi komponen metode pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dalam RPP, maka lakukanlah pemilihan model 

pembelajaran berdasarkan materi esensial yang telah ditetapkan. 

e. Untuk melengkapi pembuatan RPP sebagaimana dimaksudkan 

butir 1 di atas, maka isilah komponen-komponen RPP lainnya, yaitu 

penilaian hasil belajar dan sumber belajar.  

f. Untuk membelajarkan materi modul ini kepada peserta didik Anda, 

maka disarankan agar menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning. 
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C. Media/Alat pembelajaran 

Media yang digunakan untuk membelajarkan modul ini kepada 

peserta diklat, antara lain: chard tentang pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia, gambar-gambar atau video tentang aktivitas partaipolitik, 

parlemen, dan lembaga-lembaga negara, serta power point tentang materi 

modul pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 

 

D. Uraian Materi 

1. Hakikat Demokrasi 

a. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu  demos dan cratos 

atau cratein. Demos artinya rakyat yang tinggal di suatu tempat 

(wilayah). Cratos atau cratein artinya kekuasaan. Demokrasi berarti 

rakyat yang berkuasa. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang 

kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (government or rule by the 

people). Saat ini demokrasi telah dikenal dan dianut oleh negara-negara 

di dunia. Popularitas demokrasi tidak terlepas dari pendapat Abraham 

Lincoln, Presiden Amerika Serikat tahun 1861–1865, yang menyatakan 

bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat (government from the people, by the people, and for the 

people). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka demokrasi dapat diartikan 

sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) 

berada di tangan rakyat. Demokrasi dapat dilaksanakan baik secara 

langsung (direct democracy) atau tidak langsung (indirect democracy).  

Disebut demokrasi langsung apabila rakyat melaksanakan kekuasaan 

pemerintahan secara langsung. Disebut demokrasi tidak langsung 

(indirect democracy), apabila kekuasaan pemerintahan dilaksanakan 

oleh para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilan umum secara 

periodik.  

Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi mengatur dan 

membagi semua kekuasaan yang ada berdasarkan konstitusi (hukum 

dasar), baik yang tertulis (undang-undang dasar) maupun yang tidak 
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tertulis (konvensi). Pengaturan berdasarkan konstitusi tersebut bertujuan 

untuk menghindari terjadinya penyalah-gunaan kekuasaan oleh para 

wakil rakyat yang dipercaya demi kepentingan diri sendiri dan/atau 

kelompoknya. Pemerintahan demokrasi memberikan jaminan 

perlindungan kepada rakyat berdasarkan konstitusi untuk 

mengekspresikan kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan 

secara bebas dan bertanggung-jawab sebagai wujud partisipasinya 

dalam kegiatan kenegaraan.  

b. Ciri-ciri Demokrasi 

Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat 

dikenali dengan ciri-ciri berikut ini. 

1) Adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta 

perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

kenegaraan.  

2) Adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat 

dalam memperjuangkan hak-haknya secara bebas dan 

bertanggung-jawab. 

3) Adanya hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di parlemen 

(lembaga perwakilan rakyat) untuk memperjuangkan aspirasinya 

dalam memperoleh kebebasan, keadilan, keamanan, dan distribusi 

kesejahteraan 

4) Adanya jaminan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh 

kesejahteraan, seperti kesempatan yang sama dalam menikmati 

hasil-hasil pembangunan di berbagai aspek kehidupan. 

5) Adanya perlindungan keamanan bagi seluruh rakyat untuk hidup, 

berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya, dan bermasyarakat. 

6) Adanya media komunikasi yang bebas dan bertanggung-jawab 

sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam 

memperoleh kebebasan, keadilan, keamanan, dan distribusi 

kesejahteraan (H. Udin S. Winataputra, 2004: 73; Nur Wahyu 

Rochmadi, 2003: 107-109; Muladi dalam Anang Priyanto, 2001: 8). 
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c. Macam-macam Demokrasi 

Ditinjau dari pelaksanaan atau cara penyaluran aspirasi rakyat, 

demokrasi dibedakan antara demokrasi langsung dan tidak langsung. 

1) Demokrasi langsung (direct democracy), merupakan bentuk 

pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk 

ikut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan kenegaraan atau 

ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan 

dalam rangka menentukan kebijakan umum (public policy) sebagai 

bentuk jaminan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan 

aspirasinya. 

2) Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi 

perwakilan (representative democracy), merupakan bentuk 

pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada para wakil 

rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat untuk 

melaksanakan kegiatan kenegaraan dalam rangka menentukan 

kebijakan publik. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga 

perwakilan tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang 

dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik (Anang Priyanto, 

2001: 10).  Dilakukannya demokrasi tidak langsung tersebut karena 

pertimbangan banyaknya jumlah penduduk dan kompleksitas 

permasalahan yang dihadapi masyarakat modern dewasa ini. 

Dalam menjalankan kekuasaan para wakil rakyat harus tuduk dan 

patuh pada kepentingan dan aspirasi rakyat. 

Ditinjau dari latarbelakang budaya politik, ideologi, dan hitoris 

dari negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, 

serta penekanannya pada kepentingan individu atau kepentingan 

kelompok, maka demokrasi dibedakan antara demokrasi konstitusional 

yang liberalis dan demokrasi rakyat atau sosialis. 

 

1) Demokrasi Konstitusional 

Demokrasi konstitusional yang berkembang pada abad ke-19 

didasarkan pada faham kebebasan (individualisme) yang membatasi 

kekuasaan pemerintah dengan konstitusi (constutional government, 
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limited government, restrained government) sebagai jaminan 

perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Berdasarkan konstitusi, 

kekuasaan dalam negara dibagi-bagi dan diserahkan kepada beberapa 

badan atau lembaga kenegaraan sebagai upaya untuk menghindari 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, konstitusi sebagai 

perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan 

pejabat pemerintah (government by laws, not by men).  

Negara atau pemerintah dalam sistem demokrasi konstitusional 

tidak boleh campur tangan dalam kehidupan rakyatnya apalagi bertindak 

sewenang-wenang, kecuali untuk mengurus kepentingan umum.  

Negara yang kekuasaannya dibatasi hanya di bidang politik saja, tanpa 

memperhatikan bagaimana rakyat memenuhi kebutuhan atau 

kesejahteraannya seperti itu disebut “negara penjaga malam” 

(Nachtwachtersstaat).   

Menurut aliran Eropa Barat Kontinental, negara penganut faham 

liberal disebut negara hukum (Rechtsstaat) dan menurut aliran Anglo 

Saxon disebut negara hukum klasik (Rule of Law). Menurut Immanuel 

Kant dan F.J. Stahl, ahli hukum Eropa Barat dinyatakan bahwa 

Rechtsstaat memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

a) Hak-hak manusia. 

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

manusia oleh undang-undang (UU). 

c) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. 

d) Peradilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan antara 

pemerintah dan warga negara. 

Rule of Law menurut ahli Anglo Saxon, A.V. Dicey, memiliki 

unsur-unsur yang meliputi tiga hal. 

a) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) dan tidak 

adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power). 

b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 

the law). 

c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-

keputusan pengadilan. 
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Pada abad ke-20, berkembang faham sosialisme sebagai akibat 

kecaman terhadap eksistensi liberalisme. Kemenangan partai sosialis di 

Eropa (Swedia dan Norwegia) melahirkan gagasan baru, negara yang 

membatasi kekuasaan hanya di bidang politik berubah menjadi gagasan 

bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, yaitu 

aktif menaikkan taraf kehidupan ekonomi dan sosial warga negaranya. 

Fungsi negara sebagai perjaga malam (Nachtwachtersstaat) berubah 

menjadi negara kesejahteraan (Welfare State) atau negara yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Social Service State). 

Lahirlah demokrasi konstitusional yang mengutamakan kesejahteraan 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Demokrasi konstitusional tersebut dalam perkembangannya di 

negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami kesulitan, yaitu 

mengakibatkan instabilitas politik, kegoncangan sosial, ekonomi, dan 

keamanan. Kesulitan tersebut terjadi karena di negara-negara yang 

sedang berkembang tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat 

membantu perkembangan demokrasi seperti di dunia Barat yang telah 

maju, yaitu: 

a) presentase buta huruf yang rendah; 

b) keadaan ekonomi yang mencukupi; 

c) homogesitas sosial; 

d) klas menengah (middle class) yang kuat; dan 

e) masa damai yang cukup panjang. 

 

2) Demokrasi Rakyat (Proletar) 

Demokrasi rakyat didasarkan pada ajaran Marxisme-Leninisme 

yang menghendaki pemerintah tidak boleh dibatasi kekuasaannya 

(machtsstaat), bersifat totaliter, dan tidak mengenal adanya klas sosial. 

Manusia dibebaskan dari keterikatannya atas pemilikan pribadi tanpa 

penindasan dan paksaan, tetapi dalam mewujudkan cita-cita tersebut 

realitasnya dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Negara hanya 

dipandang sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis dengan 

kekerasan sebagai alatnya yang sah (Miriam Budiadjo, 1993: 50-65). 
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3) Demokrasi Parlementer 

Demokrasi parlementer memberikan kekuasaan untuk membuat 

undang-undang kepada parlemen. Perkembangan demokrasi 

parlementer di Indonesia pernah dilaksanakan  berdasarkan Konstitusi 

RIS 1949 dan UUDS 1950. Penerapan demokrasi parlementer tersebut 

mengalami kegagalan, karena mengakibatkan melemahnya semangat 

persatuan bangsa yang telah berhasil mewujudkan kemerdekaan. 

Penerapan demokrasi parlementer saat iru ditandai oleh adanya 

dominasi parlemen dan partai-partai politik. Partai-partai politik 

membentuk koalisi yang sering kali menjatuhkan kabinet, sehingga 

mengakibatkan pemerintah tidak dapat menjalankan programnya 

dengan baik. Masa berlakunya demokrasi parlementer dimulai ketika 

keluarnya Maklumat Pemerintah (Maklumat Wakil Presiden Nomor X 

tahun 1945), yang menganjurkan Pemerintah tentang pembentukan 

partai-partai politik 3 November 1945 sampai dengan dikeluarkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. 

 

4) Demokrasi Terpimpin 

Demokrasi terpimpin menonjolkan dominasi kekuasaan oleh 

Presiden, bahkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

turut campur tangan di bidang yudikatif dan legislatif. Pada bidang 

yudikatif presiden melakukan pembatasan terhadap kebebasan badan 

pengadilan dan pada bidang legislatif  presiden meniadaan fungsi 

kontrol DPR. Selain itu terjadi pembatasan peranan pers, meluasnya 

peran ABRI sebagai kekuatan sosial-politik, dan semakin 

berkembangnya pengaruh komunis. Demokrasi terpimpin di Indonesia 

diterapkan semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 30 September 

1965 (G 30 S/PKI). 

 

5) Demokrasi Pancasila 

Demokrasi Pancasila berasaskan nilai-nilai Pancasila sebagai 

pedomannya. Secara formal terkandung makna bahwa setiap 
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pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah 

untuk mufakat. Sedangkan secara material menunjukkan sifat 

kegotongroyongan sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang 

luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam bersikap dan 

berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota 

masyarakat. 

Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 

1968 melalui Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila adalah 

kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berperpersatuan Indonesia, 

dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini 

konsisten dengan pengakuan bahwa Pancasila sebagai dasar negara 

RI, ideologi nasional, dan sumber hukum dasar negara. 

Mulai 1 Oktober 1968, demokrasi Pancasila yang murni dan 

konsekuen berdasarkan UUD 1945 diterapkan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut ini. 

a) Membatalkan berlakunya ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 

tentang Masa Jabatan Presiden Seumur Hidup dan diganti menjadi 

jabatan elektif setiap lima tahun, berdasarkan Ketetapan MPRS No. 

XIX/MPRS/1966  

b) Memberikan hak kontrol DPR Gotong Royong (DPRGR), pimpinan 

DPRGR tidak lagi berstatus sebagai menteri. Presiden tidak boleh 

ikut campur dalam permasalahan intern anggota badan legislatif. 

c) ABRI yang memainkan peranan penting dalam Golongan Karya, 

diberikan landasan konstitusional secara formal. 

d) Hak-hak asasi diusahakan untuk diselenggarakan secara lebih baik 

dengan memberikan kebebasan kepada pers untuk menyatakan 

pendapat. Partai-partai politik diberikan kebebasan untuk bergerak 

dan menyusun kekuatannya dengan harapan terbinanya partisipasi 

golongan-golongan dalam masyarakat. 

e) Diadakan pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana.  
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Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang akan diwujudkan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara diterapkan dengan 

kebijakan-kebijakan yang dilandasi nilai-nilai berikut ini. 

a) Setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang 

sama sebagai warga negara sekaligus warga masyarakat. 

b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

c) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk 

kepentingan bersama. 

d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan. 

e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai 

sebagai hasil musyawarah. 

f) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi atau golongan. 

h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati 

nurani yang luhur. 

i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, 

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan 

bersama. 

j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk 

melaksanakan permusyawaratan. 

Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka demokrasi Pancasila 

dilaksanakan melalui sepuluh pilar (The Ten Pilars of Indonesian 

Constitusional Democracy) menurut Sanusi (dalam Udin S. Winataputra, 

2004: 76-77) sebagai berikut ini. 

a) Demokrasi Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Demokrasi Indonesia berdasarkan Hak Asasi Manusia. 

c) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kedaulatan Rakyat. 

d) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kecerdasan Rakyat. 
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e) Demokrasi Indonesia berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara. 

f) Demokrasi Indonesia berdasarkan Otonomi Daerah. 

g) Demokrasi Indonesia berdasarkan Supremasi Hukum (Rule of Law). 

h) Demokrasi Indonesia berdasarkan Peradilan yang bebas. 

i) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kesejahteraan Rakyat. 

j) Demokrasi Indonesia berdasarkan Keadilan Sosial. 

Keterlaksanaan sepuluh pilar demokrasi Pancasila tersebut dapat 

ditilik melaui prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana uraian berikut. 

a) Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 

b) Pemilu yang demokratis. 

c) Pemerintahan daerah (desentralisasi kekuasaan). 

d) Pembuatan undang-undang secara hierarkhis. 

e) Sistem peradilan yang independen. 

f) Kekuasaan lembaga Kepresidenan. 

g) Media yang bebas. 

h) Kelompok-kelompok kepentingan. 

i) Hak masyarakat untuk tahu (transparan). 

j) Melindungi hak-hak minoritas. 

k) Kontrol sipil atas militer. 

Pelaksanaan demokrasi Pancasila sampai saat ini masih banyak 

kelemahan, tetapi bukan terletak pada landasan filosofis, ideologis, dan 

sumber hukum dasarnya, melainkan pada mekanisme sistem demokrasi 

atau pelaksanaan demokrasi. Nilai demokrasi yang paling hakiki 

(universal), bahwa aspirasi rakyat sebagai titik sentral kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara diwujudkan dalam hak pilih tanpa 

pandang bulu. Perkembangan demokrasi Pancasila telah memperoleh 

kemajuan, antara lain dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 

1945 dan diterbitkannya berbagai peraturan pelaksanaannya. Berbagai 

peraturan perundangan yang telah diterbitkan, di antaranya: UU tentang 

HAM tahun 1999, UU tentang Pengadilan HAM tahun 2000, serta UU 

tentang Parpol dan Pemilu mulai tahun 2002. 
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2. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyara kat, Berbangsa, 

dan Bernegara 

Kehidupan demokratis menunjukkan suatu kehidupan yang 

memberikan kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 

menyelesaikan kepentingan bersama demi terciptanya kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan kebebasan tersebut sering kali 

berbenturan dengan kepentingan umum. Untuk itu perlu dikelola dengan 

baik,  sehingga penerapan kebebasan rakyat tetap berada dalam koridor 

hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Orde reformasi telah 

membuka pintu kebebasan, tetapi diperlukan kesadaran dan komitmen 

politik rakyat dalam proses menemukan sistem demokrasi yang lebih 

baik.  

a. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyara kat 

Keberadaan masyarakat Indonesia secara nyata beraneka 

ragam atau berbeda-beda (bhinneka) dalam suku, adat-istiadat, budaya, 

warna kulit, bahasa daerah, serta agama dan kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang berbeda-beda itu, para 

anggotanya menyadari adanya persamaan, maka munculah keinginan 

untuk bersatu, hidup bersama (tunggal ika) seperti layaknya hidup 

dalam satu keluarga. 

Dalam hidup bermasyarakat yang multietnis, multikultural, dan 

multiagama dan kepercayaan inilah disadari pentingnya kehidupan 

demokratis sebagaimana disebutkan di atas. Rakyat sebagai 

keseluruhan warga negara, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, 

memperoleh kebebasan berpartisipasi dalam memecahkan 

permasalahan kehidupan. Banyaknya anggota atau kelompok dalam 

masyarakat menjadikan banyak pula permasalahan kehidupan yang 

dihadapi. Untuk itu diperlukan kesadaran semua anggota masyarakat 

bahwa tidak semua kepentingannya dapat dipenuhi. 

b. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Berbangsa 

Kehidupan berbangsa merupakan kesadaran rakyat Indonesia 

untuk hidup bersatu atau bersama yang dilandasi semangat 

kebangsaan dan kerjasama. Keberadaan bangsa Indonesia secara 
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nyata juga berbeda-beda dalam suku, adat-istiadat, budaya, warna kulit, 

bahasa daerah, serta agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Kesadaran rakyat Indonesia untuk hidup berbangsa dirintis 

semenjak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai 

organisasi kebangsaan pertama di Indonesia, yang kemudian 

dimatangkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, 

serta mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Kesadaran hidup berbangsa adalah 

kesadaran bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang 

satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa 

Indonesia (Panyarikan, 1992). 

Pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya jaringan sosial (asosiasi), sehingga antarsuku bangsa 

dapat menyalurkan aspirasinya yang berbeda-beda, saling 

berkomunikasi secara terbuka, saling menghargai, saling mempercayai, 

dan saling kerjasama.  Di samping itu, semua warga bangsa perlu 

meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan, karena 

keragaman bangsa menimbulkan permasalahan kehidupan yang juga 

beragam.   

c. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bernegara 

Kehidupan bernegara membutuhkan kesadaran rakyat Indonesia 

untuk hidup bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). NKRI menjamin kepentingan seluruh rakyat Indonesia 

sebagai satu kesatuan atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan. Untuk mewujudkan berfungsinya NKRI yang 

kekuasaannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang 

ada di pusat maupun daerah, telah ditetapkan Konstitusi/UUD dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, agar tidak terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan. Semua warga negara (rakyat) baik para 

pejabat negara sampai rakyat jelata harus mentaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan hidup bernegara.  
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3. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dal am Berbagai 

Kehidupan 

Pelaksanaan demokrasi memerlukan sikap positif  dalam 

tindakan atau perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi 

Indonesia. Para pemegang kekuasaan negara dalam membudayakan 

sikap dan perilaku kehidupan yang demokratis hendaknya 

mengupayakan tegaknya sepuluh pilar dan prinsip-prinsip demokrasi 

Indonesia dengan penuh kejujuran dan keterbukaan terhadap kontrol 

oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kelompok-

kelompok organisasi politik dan kemasyarakatan hendaknya benar-

benar berfungsi secara obyektif sebagai penghubung atau penyalur 

aspirasi rakyat dalam mengontrol jalannya kekuasaan negara. 

Rakyat harus menghormati para pemegang kekuasaan negara 

yang sah dan melaksanakan semua program atau kebijakan yang telah 

ditetapkan dengan penuh kejujuran dan tanggung-jawab. Berani 

menyatakan pendapatnya secara obyektif dalam mengontrol jalannya 

kekuasaan negara. Dan berpartisipasi dalam menciptakan keamanan 

dan ketertiban serta menjaga asset-aset negara yang diperuntukkan 

bagi kepentingan umum. Rakyat juga harus mematuhi hukum, 

menghormati pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum dan 

lain-lain. 

Pembudayaan sikap dan perilaku kehidupan yang demokratis 

tersebut juga dapat dilakukan di lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga kesadaran berdemokrasi 

bagi bangsa Indonesia segera dapat diwujudkan. 

a. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lin gkungan 

keluarga. Dalam suatu keluarga betapapun sederhananya tentu 

ada peraturan yang seharusnya ditaati oleh semua anggota 

keluarga.  Memaksakan kehendaknya atau memaksakan hak-

haknya akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Utamakan  

kewajiban setiap anggota keluarga sebatas kemampuannya 

masing-masing. Dengan  demikian hak-hak atau kepentingan setiap 

anggota keluarga dengan sendirinya akan terpenuhi. Jika terjadi di 
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antara anggota keluarga ada yang merasa haknya dirugikan 

sebaiknya dibicarakan atau dimusyawarahkan bersama secara 

demokratis sampai dicapai kesepakatan, sehingga masing-masing 

anggota keluarga merasa dilindungi hak dan kewajibannya. Dengan 

kesadaran dan tanggung jawab semua anggota keluarga dalam 

menujukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi 

khususnya dalam menyelesaikan permasalahan, maka semua 

anggota keluarga akan terpenuhi kepentingannya atau hak-haknya 

secara adil. 

b. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lin gkungan 

sekolah. Sekolah betapa pun sederhananya tentu mempunyai visi 

dan misi yang ingin diwujudkan, paling tidak ada upaya bagaimana 

supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Semua warga sekolah hendaknya menunjukkan sikap positif sesuai 

peraturan yang diberlakukan, misalnya untuk peserta didik dalam 

pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selaras 

dengan asas pemilu yang demokratis. Pembagian tugas piket 

sehari-hari di kelas dilaksanakan secara konsisten. Peserta didik 

hendaknya mentaati peraturan yang diberlakukan sekolah. Apabila 

ada persoalan yang berhubungan dengan kepentingan bersama di 

sekolah, sebaiknya diselesaikan secara demokratis. 

c. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lin gkungan 

masyarakat. Kondisi warga masyarakat Indonesia yang beraneka 

ragam dalam hal suku, agama, warna kulit, adat-istiadat, 

tradisi/kebiasaan, tingkat pendidikan, mata pencaharian/tingkat 

ekonomi, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda tetapi harus 

tetap hidup berdampingan secara rukun. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua warga hendaknya 

menyadari adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan 

bermasyarakat, untuk itu harus dimiliki sikap demokratis dalam 

mengatasi permasalahan kehidupan bersama. Beberapa hal ini 
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sebagai contoh, seperti pembangunan irigasi untuk pertanian, 

pembangunan jalan kampung, menjaga kebersihan lingkungan 

tempat tinggal, pembangunan tempat ibadah, keamanan, dan 

sebagainya dengan musyawarah secara demokratis. Perlu disadari 

bahwa melalui tercapainya suatu kesepakatan yang deokratis, 

berarti semua warga telah mengorbankan sebagian dari hak-haknya 

demi kepentingan bersama hidup bermasyarakat. 

 

4. Demokrasi Konstitusional   

a. Pengertian Konstitusi 

Istilah “Konstitusi” berasal dari bahasa Latin onstitutio, bahasa 

Inggris dan Perancis Constitution dan bahasa Belanda Constitutie, yang 

berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, bangunan 

negara, dan tata negara. Demikian pula aturan-aturan dasar lainnya 

yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan 

hukum negara. Hampir tidak ada perbedaan antara istilah konstitusi dan 

Undang-Undang Dasar (UUD). Kedua istilah tersebut lazim 

dipergunakan sebagai sinonim untuk menunjukkan kepada satu 

pengertian yang sama. Suatu undang-undang yang baik isi maupun 

tingkatannya akan menjadi dasar dan menduduki tempat tertinggi dalam 

rangka susunan peraturan perundang-undangan suatu negara dan 

bangsa. Aturan-aturan hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. 

Hanya konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam susunan 

peraturan perundang-undangan negara atau bangsa itulah sebenarnya 

yang disebut Undang-Undang Dasar. 

b. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara 

Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, 

Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950.  

 

1) UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)  

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu 
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keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 

1945. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai 

penjelasan yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II 

1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, 

Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 

ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan umum dan pasal-demi pasal. 

 

2) Konstitusi RIS 1949 

Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan 

cara membentuk negara-negara ”boneka” seperti Negara Sumatera 

Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa 

Timur di dalam negara RepubIik Indonesia. Kemudian Belanda 

melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta tahun 

1947 (Agresi Militer I) dan Yogyakarta tahun 1948 (Agresi Militer II). 

Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik 

Indonesia tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 

(Belanda) tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Konferensi ini dihadiri 

oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor 

Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk 

Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB 

tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu: (1) 

didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat; (2) penyerahan 

kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan (3) didirikan Uni 

antara RIS dengan Kerajaan Belanda.  Mulai 27 Desember 1949 

diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang 

berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta 

sebuah lampiran. 

 

3) UUDS 1950 

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara 

bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian 
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yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara 

Sumatera Timur. Kemudian muncul kesepakatan antara RIS yang 

mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan 

Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. 

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan 

tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara 

kesatuan dilakukan dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah 

bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Sehingga pada tanggal 15 

Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 

tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku 

sejak tanggal 17 Agustus 1950. Oleh sebab itu, sejak tanggal tersebut 

terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang 

Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. 

c. Ketatanegaraan menurut UUD 1945 (Kurun Waktu 194 5 s.d. 1949) 

1) Bentuk Negara 

Bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 

republik”. Sebagai negara kesatuan, maka di negara Republik Indonesia 

hanya ada satu kekuasaan pemerintahan negara, yakni di tangan 

pemerintah pusat. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka 

kepala negara dijabat oleh Presiden yang diangkat melalui suatu 

pemilihan umum. 

2) Kedaulatan 

Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusywaratan Rakyat”. Atas dasar itu, maka 

kedudukan Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai 

lembaga tertinggi negara.  

3) Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 

1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensil. 

Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah 

pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

 

4) Lembaga Negara 

Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) dan lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Presiden; Dewan Pertimbanagan 

Agung (DPA);  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan  Mahkamah 

Agung (MA). 

d. Ketatanegaraan menurut UUD RIS 1949 (Kurun Waktu  1949 s.d. 

1950) 

1) Bentuk Negara 

Bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 

yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat  

adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Terjadi 

perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, 

maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing 

negara bagian memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara 

bagiannya.  Negara-negara bagian itu adalah Negara Republik 

Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam 

perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 adalah Negara Indonesia 

Timur, Negara Pasundan termasuk distrik federal Jakarta, Negara Jawa 

Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera 

Selatan; satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri adalah Jawa 

Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, 

Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur; serta daerah-daerah 

Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. 

2) Kedaulatan 

Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan 

“Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh 
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pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Senat”. 

3) Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya 

Konstitusi RIS adalah sistem  parlementer. Hal ini diatur dalam pasal 

118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa 

“Presiden tidak dapat diganggu-gugat”, sedangkan Pasal 118 ayat (2) 

dinyatakan  bahwa “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh 

kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya 

maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Berdasarkan 

hal-hal tersebut maka Presiden tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan, sebab Presiden 

adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sebagai pelaksana 

dan pertanggungjawaban pemerintahan adalah menteri-menteri dalam 

kabinet yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Kepala 

pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab 

kepada parlemen (DPR). 

4) Lembaga Negara 

Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS disebut alat-

alat perlengkapan federal Republik  Indonesia Serikat. Perlengkapan 

federal RIS terdiri atas Presiden,  Menteri-Menteri,  Senat, Dewan 

Perwakilan Rakyat,  Mahkamah Agung,  dan  Dewan Pengawas 

Keuangan. 

e. Ketatanegaraan menurut UUDS 1950 (kurun waktu 19 50 s.d. 1959) 

1) Bentuk Negara 

Bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) 

UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan 

berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk 

kesatuan”. 

2) Kedaulatan 

Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan 
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dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat” 

3) Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 

1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dinyatakan dalam 

pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak 

dapat diganggu-gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa 

”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan 

pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-

masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang  

bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah 

menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada 

parlemen atau DPR. 

4) Lembaga Negara 

Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah Presiden 

dan Wakil Presiden;  Menteri-Menteri;  Dewan Perwakilan Rakyat; 

Mahkamah Agung; Dewan Pengawas Keuangan 

f. Ketatanegaraan menurut UUD 1945 (Kurun Waktu Ses udah Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959)  

UUDS 1950  bersifat sementara hal ini nampak dalam rumusan 

pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat 

UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan 

UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”.  Anggota 

Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan 

diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung. Sekalipun 

konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, 

namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. 

Hal ini disebabkan adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai 

politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan 

pemerintahan. 

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno 

menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945.   

Konstituante menerima saran dengan pandangan yang berbeda-beda 
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dan tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. 

Tiga kali diadakan pemungutan suara, namun belum memenuhi 

persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Demi  

menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden 

Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden  yang isinya adalah:(1) 

Menetapkan pembubaran Konsituante (2) Menetapkan berlakunya  

kembali UUD 1945  dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 (3) 

Pembentukan MPRS dan DPAS. 

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 

1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. UUD 1945 

menjadi aturan dasar dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan 

sebagai pengganti Demokrasi Liberal berdasarkan UUDS 1950. Sistem 

pemerintahan menurut UUD 1945 menentukan alat-alat perlengkapan 

negara sebagai berikut ini. 

1) Presiden dan menteri-menteri. Presiden semenjak saat itu tidak 

lagi hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, tetapi juga berfungsi 

sebagai Kepala Pemerintahan. 

2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Pada saat 

itu telah ada DPR hasil pemilihan umum berdasar UU No. 7 Tahun 

1953,  tetapi DPR ini belum sesuai dengan UUD 1945 karena belum 

sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1. DPR yang ada tersebut 

dibentuk berdasarkan UUDS 1950. Untuk itu pemerintah membuat 

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa 

DPR hasil pemilihan umum tersebut supaya menjalankan tugas-

tugas DPR menurut UUD 1945. 

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Untuk 

melaksanakan perintah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengenai 

pembentukan MPRS, yang terdiri-dari Anggota-anggora DPR 

ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-

golongan, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 

tentang MPRS. 
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4) Dewan Pertimbangan Agung Sementara . Untuk melaksanakan 

perintah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa harus pula segera 

dibentuk DPAS, maka dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 3 

Tahun 1959 tentang DPA. 

5) Pemilihan Umum. Pembentukan DPRGR, MPRS, maka lembaga-

lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan rakyat, tempat di 

mana mengeluarkan penadapat rakyat dalam sistem demokrasi, 

penyusunannya/penetapannya belum didasarkan kepada pemilihan 

umum, tetapi didasarkan kepada penunjukan Presiden. Sementara 

menurut undang-undang (pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1), 

menentukan bahwa penyusunan lembaga-lembaga  tersebut harus 

didasarkan kepada hasil pemilihan umum. Akibat belum 

terbentuknya lembaga-lembaga tersebut, maka kehidupan 

demukrasi Indonesia belum berjalan dengan wajar. Oleh karena itu 

pelaksanaan UUD 1945 selama ini belum dapat dilakukan secara 

murni dan konsekuen.  

g. Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945 Hasil Ama ndemen 

1) Bentuk negara. Bentuk negara kesatuan dinyatakan pada pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik” 

2) Kedaulatan. Kedaulatan dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. 

3) Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial,  diatur 

dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang 

Dasar”. 

4) Lembaga Negara. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil 

amandemen adalah: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Presiden; 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);  Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah 

Agung; Mahkamah Konstitusi; Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 

Komisi Yudisial (KY). 

5. Penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi ya ng Berlaku di 

Indonesia 

a. Penyimpangan-penyimpangan sistem pemerintahan secara hukum 

pada masa berlakunya UUD 1945 periode  1945-1949 antara lain:  

1) kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif. Hal ini akibat 

keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 

1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia 

Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan 

legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara.  

Berhubung dengan gentingnya keadaan maka pekerjaan 

tersebut dijalankan oleh Badan Pekerja yang dipilih di antara 

mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional 

Pusat. 

2) Kekuasaan pemerintah bergeser dari tangan presiden kepada  

menteri. Hal ini akibat dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 

tanggal 14 November 1945, antara lain menyatakan bahwa 

“Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan Kabinet 

baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di  tangan 

Menteri”. 

3) Perubahan sistem pemerintahan negara RI dari sistem kabinet 

Presidensial ke bentuk Parlementer. Presiden hanya berfungsi 

sebagai kepala negara. Menteri bertanggung jawab kepada 

perdana menteri yang pada waktu itu parlemen dipimpin oleh 

Perdana Menteri Sutan Syahrir yang dikenal dengan Kabinet 

Syahrir pertama, Kabinet Syahrir kedua, dan Kabinet Syahrir 

ketiga. 

b. Penyimpangan-penyimpangan sistem pemerintahan terhadap UUD 

Negara RI Periode 1949-1950  antara lain: 
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1) Bentuk negara berubah dari Kesatuan menjadi negara 

Federasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi 

RIS bahwa ”Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan 

berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan 

berbentuk federasi”. 

2) Kehidupan ketatanegaraan belum berjalan sebagaimana 

mestinya. 

3) Situasi politik semakin gawat. 

4) Kehidupan ekonomi makin carut marut. 

5) Dalam bidang kehidupan politik terjadi pembelengguan hak 

politik warga negara. 

6) Berubahnya sistim demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Liberal. 

Prinsip yang dipakai dalam melaksanakan demokrasi adalah sistem 

mayoritas, yang berbeda dengan pelaksanaan demokrasi 

Pancasila. 

c. Kejadian-kejadian secara hukum maupun secara praktik pada masa 

berlakunya UUDS 1950 periode 1950-1959 antara lain:  

1) Tetap menggunakan demokrasi liberal seperti yang diterapkan 

pada masa Konstutusi RIS. 

2) Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer yaitu 

bertanggung jawab kepada Parlemen baik seluruh Kabinet 

maupun masing-masing menterinya. Pada masa inilah sering 

terjadi pergantian kabinet. Jatuhnya kabinet karena tidak 

mendapat kepercayaan Parlemen. Pada masa ini, banyak 

sekali Partai Politik dan terjadi adu kekuatan serta persaingan.  

d. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa berlakunya 

UUD 1945 pada kurun waktu 1959-1998 antara lain: 

1) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yaitu gagasan yang intinya 

adalah musyawarah untuk mufakat; tidak boleh mengadakan 

pungutan suara; jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak 

mungkin dicari pemecahannya bersama lalu diserahkan kepada 

sesepuh yaitu Presiden. Dasar pemikirannya adalah demokrasi 

tanpa pimpinan akan menuju diktator; pimpinan tanpa 
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demokrasi akan menuju anarki; agar tidak menuju keduanya 

lalu disintesakan dalam bentuk demokrasi terpimpin. 

2) Partai  politik  dan  pers  dianggap menyimpang dari “rel 

revolusi” sehingga tidak dibenarkan dan dibredel 

keberadaannya.   

3) UUD  1945   membuka  kesempatan  seluas-luasnya bagi 

presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. 

Namun Tap  MPRS  No.  III/1963  yang  mengangkat  Ir.  

Soekarno  sebagai presiden seumur hidup, telah  membatalkan 

pembatasan waktu  lima tahun ini.   

4) Pada tahun 1965 diselenggarakan peninjauan kembali produk- 

produk legislatif pada masa demokrasi terpimpin yang berakhir 

karena keadaan ekonomi yang semakin suram dengan Tap 

MPRS No. XIX/1966.   

 

6. Hasil-hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945 

a. Alasan terjadinya amandemen terhadap Undang-Unda ng Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara 

lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada 

kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya 

melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak terjadi 

saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) 

pada institusi-institusi ketatanegaraan. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang 

kekuasaan eksekutif (Presiden). Pada diri presiden terpusat 

kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang 

dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut 
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hak prerogatif dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan 

membentuk undang-undang. Dua cabang kekuasaan negara yang 

seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang 

berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang 

menyebabkan tidak ada prinsip saling mengawasi (checks and 

balances) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang 

otoriter. 

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat 

menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Misalnya Pasal 6 

ayat (1); Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan 

Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif 

sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai 

dengan kehendaknya dalam undang-undang. 

5) Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup 

didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang 

kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan 

rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi 

daerah.  Dan ini,  membuka peluang bagi berkembangnya praktik 

penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

antara lain: 

a) Tidak adanya saling mengawasi dan mengimbangi (checks and 

balances) antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada 

Presiden. 

b) Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik, dan 

organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan 
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berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

c) Pemilian Umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi 

persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan 

tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. 

d) Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 tidak tercapai, 

justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli, dan 

monopsoni. 

b. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 setelah terjadi perubahan terdiri atas dua bagian, yaitu: 

1) Pembukaan. 

2) Pasal-pasal (sebagai ganti Batang Tubuh). 

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal 

(dengan penomoran tetap, 37), dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan 

serta 2 pasal Aturan Tambahan. 

c. Proses Amandemen terhadap UUD 1945 

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali 

melalui mekanisme sidang MPR, yaitu: 

1) Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. 

2) Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. 

3) Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001. 

4) Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. 

Amandemen UUD Negara RI 1945 dimaksudkan untuk 

menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk mengganti. Secara 

umum hasil amandemen yang dilakukan secara bertahap oleh MPR, 

adalah sebagai berikut. 

1) Perubahan Pertama. Perubahan Pertama terhadap UUD 1945 

terhadap UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 

meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu: 
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a) Pasal 5 ayat 1 tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU 

kepada DPR. 

b) Pasal 7 tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden. 

c) Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang Sumpah Presiden dan Wakil 

Presiden. 

d) Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang Pengangkatan dan Penempatan 

Duta. 

e) Pasal 14 ayat 1 tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi. 

f) Pasal 14 ayat 2 tentang Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi. 

g) Pasal 15 tentang Pemberian gelar, tanda jasan dan 

kehormatan lain. 

h) Pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang Pengangkatan Menteri. 

i) Pasal 20 ayat 1 – 4 tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

j) Pasal 21 tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU. 

Sebagai contoh, pasal 5 yang menyatakan bahwa presiden 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 

DPR. Setelah diamandemen, presiden berhak untuk mengajukan 

rancangan undang-undang kepada DPR. DPR yang memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20).   

2) Perubahan Kedua. Perubahan Kedua ditetapkan pada tanggal 18 

Agustus 2000 meliputi 26 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu: 

a) Bab VI tentang Pemerintah Daerah. 

b) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Daerah. 

c) Bab IXA tentang Wilayah Negara. 

d) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. 

e) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. 

f) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan. 

g) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan. 

Secara garis besar perubahan itu mengenai pemerintahan 

daerah (otonomi daerah), fungsi dan hak DPR, warga negara dan 

penduduk, hak asasi manusia (pasal 28 ditambah 10 pasal baru), 
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pertahanan dan keamanan negara (TNI dan POLRI), dan lambang 

negara (Bhinneka Tunggal Ika), serta lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 

3) Perubahan Ketiga. Perubahan Ketiga ditetapkan pada tanggal 9 

November 2001 meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu: 

a) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. 

b) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

c) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

d) Bab V tentang Kementerian Negara. 

e) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Rakyat. 

f) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. 

g) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai hal-

hal sebagai berikut. 

a) Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang. 

b) Negara Indonesia adalah negara hukum. 

c) Wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, 

melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan 

Presiden/Wapres dalam masa jabatannya. 

d) Syarat menjadi presiden/wakil presiden, pemilihan 

presiden/wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan 

pemberhentian presiden/wakil presiden. 

e) Pembentukan Mahkamah Konstitusi. 

f) Pelaksanaan perjanjian internasional. 

g) DPR tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh presiden, 

anggota DPR dipilih dari tiap daerah pemilihan malalui pemilu, 

dan sebagainya. 

h) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara luber dan 

jurdil untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 

serta DPRD.  

i) APBN ditetapkan setiap tahun dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab. 

j) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. 
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k) Kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya. 

4) Perubahan Keempat. Perubahan Keempat ditetapkan 10 Agustus 

2002, meliputi 13 pasal yang diubah dan ditambah serta 3 pasal 

Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam naskah 

perubahan keempat ini ditetapkan antara lain: 

a) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan 

kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

b) Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI 

ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

c) Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan 

pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke 

dalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. 

Secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai hal-

hal sebagai berikut: 

a) MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan 

umum. 

b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 

c) Adanya mekanisme jika presiden dan wakil presiden 

berhalangan tetap. 

d) Persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional. 

e) Penghapusan DPA dan sekaligus pembentukan dewan 

pertimbangan yang memberi nasehat kepada presiden. 

f) Penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral. 

g) Badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 

h) Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dan 

kebudayaan. 

i) Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 

j) Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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k) Aturan Peralihan (Pasal III) pembentukan Mahkamah 

Konstitusi. 

l) Aturan Tambahan (Pasal I) tentang tugas MPR untuk meninjau 

materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk 

diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. 

m) Aturan Tambahan (Pasal II) tentang isi Undang-Undang Dasar 

yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. 

 

7. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasi l Amandemen 

a. Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 

Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I 

menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan 

dasar tersebut adalah 

1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar 

filosofis dan dasar normatif yang mengandung  norma dasar 

(staatsidee) berdirinya NKRI, tujuan (haluan) negara serta dasar 

negara yang harus tetap dipertahankan. 

2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.  

4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke 

dalam pasal-pasal (Batang Tubuh).  

5) Melakukan perubahan dengan cara menambah/menyisipkan pasal 

atau mengubah redaksi pasal-pasal pada naskah aslinya 

(adendum).  

 

b. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasi l 

Amandemen 
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Hasil-hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan  

kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM,  dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis.  Bersikap positif 

terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, berarti: 

a. memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga negara untuk 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. memberikan dukungan terhadap Pemerintahan yang bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. menghargai upaya mereka yang telah memperjuangkan reformasi 

tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. memberikan dukungan kepada komisi pemilihan umum untuk 

melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil; 

e. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara 

khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. menunjukkan manfaat hasil perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

g. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

hasil perubahan; 

h. mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagainya; 

i. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan aturan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

j. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

temasuk tata tertib sekolah. 
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c. Sikap Positif dalam Sistem Demokrasi Konstitusio nal. 

Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat 

di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan dilaksanakan 

menurut UUD. Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diatur bahwa 

kekuasaan rakyat itu dipisah-pisah, kemudian dipercayakan atau 

diserahkan kepada lembaga-lembaga negara. Pemisahan kekuasaan 

(sparation of power) tersebut  untuk menghindari terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan, di samping itu  antar lembaga-lembaga 

negara hendaknya memegang prinsip saling melengkapi dan 

mengawasi (checsk and balances) dalam melaksanakan tugas-tugas 

kenegaraan untuk mencapai tujuan negara dalam rangka memenuhi 

kepentingan atau hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 

Rakyat dalam menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa 

kelembagaan negara itu dilakukan melalui pemilihan secara langsung. 

Untuk mengakomodasi keinginan rakyat tersebut, Pemerintah 

menetapkan KPU sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pemilihan umum di Indonesia. Rakyat (warga negara) Indinesia yang 

memenuhi persyaratan telah menunjukkan sikap positif terhadap 

pelaksanaan kedaulatannya dalam bentuk penyaluran aspirasi atau hak-

hak politiknya melalui pemilu yang berasaskan LUBER dan JURDIL 

sebagai media untuk memilih para wakil/penguasa kelembagaan 

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu DPR dan DPRD, 

DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. Sikap positif yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam rangka 

pemilu, antara lain:  

1) Pada saat pendaftaran calon pemilih, rakyat Indonesia telah 

berpartisipasi untuk mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas 

panitia pemungutan suara, kemudian aktif melihat di tempat 

pengumuman daftar calon pemilih (biasanya di kantor desa atau 

kelurahan) untuk mengetahui apakah namanya telah terdaftar atau 

belum. 

2) Pada saat masa kampanye, rakyat ikut berpartisipasi untuk 

mengetahui berbagai program yang ditawarkan oleh masing-masing 
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peserta pemilu (partai politik) untuk menarik simpatinya. Memang 

masih ada sikap yang negatif ditunjukkan peserta pemilu ketika 

kampanye, misalnya masih ada peserta pemilu yang menjelek-

jelekan peserta pemilu lainnya, melakukan tindakan kekerasan 

ketika arak-arakan dijalan (konvoi). Sikap yang negatif  ini perlu 

dihindari dan menjadi tanggung-jawab partai politik yang 

bersangkutan untuk diberikan sanksi atau pembinaan. 

3) Pada saat pemungutan suara, rakyat Indonesia yang telah terdaftar 

mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah 

disediakan untuk memberikan suara atau menyalurkan aspirasi 

sesuai kehendaknya secara bebas. Kemudian, sebagian rakyat 

yang telah memilih ada yang menyaksikan jalannya pemungutan 

suara sampai selesai penghitungan suara. Memang masih ada 

sikap negatif dari sebagian rakyat, misalnya tidak memberikan 

suaranya yang dikenal dengan golongan putih (golput). Golput 

memang hak setiap orang, akan tetapi kurang baik dilihat dari 

kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dalam 

pemerintahan. Artinya, bagi orang yang golput telah mengabaikan 

hak konstitusionalnya sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Para wakil rakyat yang telah terpilih dalam menjalankan tugas-

tugas kenegaraan akan membuat peraturan perundang-undangan  

sekaligus sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Menurut JJ  Rousseau, perundang-undangan adalah penjelmaan 

kedaulatan rakyat. Oleh karena itu,  para penguasa kelembagaan 

negara dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan 

dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan sebanyak mungkin 

memperhatikan kepentingan rakyat.  

Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat yang ditunjukkan oleh 

rakyat Indonesia ketika wakilnya sedang menyiapkan rancangan 

peraturan perundang-undangan adalah ikut berpartisipasi melalui 

pemberian usulan pendapat atau kritikan. Usulan pendapat atau ide-ide 

terkait materi peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat agar 
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sebanyak mungkin mengakomodari kepentingan rakyat. Kritikan 

disampaikan oleh rakyat secara langsung atau melalui organisasi politik 

dan media masa ketika isi rancangan peraturan perundang-undangan 

yang sedang dibuat dipandang kurang mencerminkan kehendak rakyat. 

Pemerintah sebagai penguasa kelembagaan negara dalam 

menjalankan kekuasaannya sesuai kehendak rakyat yang memiliki 

kekuasaan itu atau sesuai peraturan perundang-undangan, agar 

memperoleh dukungan atau kepercayaan  rakyat. Hanya pemerintahan 

yang didukungan rakyat akan berhasil menjalankan tugas-tugas 

kenegaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan 

rakyat. Sebaliknya, pemerintahan tanpa dukungan rakyat akan 

menjadikan semua program menyimpang dalam pelaksanaannya atau 

mengalami kegagalan mengemban amanat rakyat. 

Sikap positif rakyat Indonesia, mulai para pejabat negara sampai 

rakyat jelata hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan 

sebagai penjelmaan kedaulatannya demi kepentingan hidup bernegara. 

Inilah bukti kesadaran rakyat Indonesia akan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. Di samping itu, rakyat perlu terus melakukan 

kontrol  dengan memberikan usulan pendapat atau gagasan sebagai 

solusi dalam pelaksanaan tugas, atau memberikan kritikan bahkan unjuk 

rasa, jika dipandang wakilknya belum melaksanakan tugas sesuai 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, agar para wakilnya 

dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan selalu menegakkan 

peraturan perundang-undangan. Kelompok-kelompok organisasi politik 

dan kemasyarakatan hendaknya juga berfungsi secara obyektif sebagai 

penghubung atau penyalur aspirasi rakyat dalam mengontrol jalannya 

kekuasaan negara. 

Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan 

rakyat yang sedang berlangsung sekarang lebih dikenal dengan sistem 

pemerintahan presidensial. Pada masa reformasi Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat secara langsung melalui 

Pemilu. Selanjutnya Presiden dan Wakil Presiden memilih para menteri 

yang akan menduduki kabinet sebagai pembantu Presiden dan Wakil 
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Presiden dalam menjalankan amanat rakyat yang menjelma dalam UUD 

Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Memang program-program yang dijalankan oleh pemerintah 

masih banyak yang belum berhasil, diantaranya sebagai berikut. 

1) Menegakkan keadilan melalui jalur hukum dan pemerintahan 

dengan perlakuan yang sama belum dapat dirasakan oleh rakyat di 

lapisan bawah. 

2) Mewujudkan kesejahteraan bersama melalui pemberian 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menikmati 

hasil-hasil pembangunan masih jauh untuk bisa dirasakan oleh 

seluruh rakyat. Ketimpangan antara kaya dan miskin masih besar, 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih tinggi, pembalakan 

hutan jalan terus, dan sebagainya. 

3) Memberikan kebebasan dalam berpikir, berkelompok, berbicara dan 

mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku masih belum sesuai harapan. Dan yang sering malah 

dituduh sebagai pencemaran nama baik. 

4) Memajukan peradaban yang meliputi pendidikan, adanya fasilitas 

untuk menyalurkan kreativitas dan kebebasan dalam menciptakan 

berbagai bentuk karya masih jauh dari harapan rakyat kecil. Biaya 

pendidikan semakin tinggi sementara kualitasnya rendah dan hasil 

lulusannya banyak yang menganggur. 

5) Melindungi keamanan bagi setiap warga negara agar dapat hidup, 

berusaha, berpendapat, berkreasi dan bermsayarakat secara tertib 

dan damai juga masih jauh dari harapan semua rakyat Indonesia. 

Tindakan-tindakan menyimpang, narkoba, pencurian, penodongan, 

penjambretan, perampasan, perampokan, dan anarkhis merajalela 

hampir seluruh pelosok tanah air.  

Ketidakberhasilan tersebut bukan semata-mata menunjukkan 

kekurangan di pemerintah, tetapi juga semua rakyat Indonesia. Bisa jadi 

penyababnya adalah anggota kabinet yang kurang kemampuan (bukan 

ahlinya). Atau seluruh rakyat Indonesia kurang berpartisipasi, utamanya 

seseorang atau kelompok yang tidak mendukung terhadap program-
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program pemerintah. Atau mungkin programnya memang kurang tepat 

sasaran. 

Untuk itu yang penting sudah ada upaya untuk melaksanakan 

suatu program dengan itikad baik, dari seluruh rakyat Indonesia mulai 

dari para pejabat negara sampai rakyat jelata. Lebih dari itu yang perlu 

disadari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa dalam 

melaksanakan suatu program betapa pun baiknya program itu tidaklah 

mesti bersifat instan seperti halnya sihir, tetapi mengalami proses dan 

resiko kegagalan sekecil apa pun musti menyertainya. Di samping itu, 

rakyat Indonesia sebagai warga negara  perlu menunjukkan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena suatu 

program tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang ada sebagai penjelmaan kehendak rakyat. 

Kesadaran semua warga negara Indonesia akan hak dan 

kewajibannya merupakan prasyarat bagi terselenggaranya 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Segenap lapisan rakyat 

Indonesia, baik perorangan maupun melalui organisasinya perlu terus 

melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Demikian pula 

parlemen hendaknya segera menyalurkan aspirasi rakyat yang telah 

mempercayainya dengan memfungsikan diri sebagai pengontrol 

jalannya pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kontrol terhadap kekuasaan eksekutif hendaknya dilakukan 

secara jujur dan bertanggung-jawab, artinya tidak hanya mengkritik  dan 

mencari kekurangan atau kesalahannya saja, tatapi harus memberikan 

solusi memperbaikinya. Keberhasilan pemerintah dalah menjalankan 

tugas-tugas kenegaraan adalah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. 
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Evaluasi modul 3 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda silang di depan 

jawaban yang Anda anggap benar! 

1. Demokrasi mengandung makna suatu pemerintahan yang mencerminkan 

kedaulatan ... 

a. Raja 

b. Negara 

c. Rakyat 

d. Hukum 

2. Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui 

Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi 

Pancasila. Esensi adalah ... 

a. Kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang 

berkeadilan sosial bagi selurh rakyat Indonesia. 

b. Membatalkan berlakunya ketetapan MPRS No. III tahun 1963 tentang 

masa jabatan presiden seumur hidup dan diganti menjadi jabatan elektif 

setiap lima tahun, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah 

diganti UU No. 19 tahun 1964 dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang 

asas kebebasan badan-badan pengadilan. 

c. Memberikan hak kontrol oleh DPR Gotong Royong di samping fungsinya 

sebagai pembantu pemerintah, pimpinan DPRGR tidak lagi berstatus 

sebagai menteri dan presiden tidak boleh ikut campur dalam 

permasalahan intern anggota badan legislatif.  

d. Hak-hak asasi diusahakan untuk diselenggarakan secara lebih baik 

dengan memberikan kebebasan kepada pers untuk menyatakan 

pendapat, partai-partai politik diberikan kebebasan untuk bergerak dan 

menyusun kekuatannya dengan harapan terbinanya partisipasi golongan-

golongan dalam masyarakat.  

 

3. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat dikenali 

dengan ciri-ciri  sebagai berikut, kecuali ... 
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a. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan 

kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. 

b. Adanya kebebasan yang seluas-luasnya  bagi seluruh rakyat untuk hidup, 

berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya dan bermasyarakat 

c. Adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam 

memperjuangkan hak-haknya secara bebas dan bertanggung-jawab 

d. Adanya hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di parlemen untuk 

memperjuangkan aspirasinya dalam memperoleh kebebasan, keadilan, 

keamanan, dan distribusi kesejahteraan 

4. Pentingnya Kehidupan Demokratis Dalam Bernegara, tercermin dalam 

pernyataan ... 

a. Rakyat sebagai anggota masyarakat semuanya tanpa dibedakan 
memperoleh kebebasan berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk 
memecahkan permasalahan kehidupan, misalnya memberikan usulan, 
saran, kritikan, atau bebas berpendapat. 

b. Kesadaran bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang 
satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia, 

c. Semua rakyat (warga negara) mulai para pejabat negara sampai rakyat 

jelata hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku 

demi kepentingan hidup bernegara.  

d. Banyaknya anggota atau kelompok  dalam masyarakat menjadikan 
banyak pula permasalahan kehidupan yang dihadapi. 

 

5. Di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi.  Salah satu  konstitusi yang 

memiliki sistematika : Pembukaan, Batang Tubuh(16 bab, 37 pasal serta 4 

pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan adalah 

.... 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat  Tahun 1949 

c. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen 

6. Bentuk penyimpangan konstitusional pertama kali yang terjaddi pada masa 

berlakunya UUD 1945 periode  1945-1949 yaitu ... 

a. Bentuk negara berubah dari Kesatuan menjadi negara Federasi 

b. Berubahnya sistim demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Liberal 
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c. Perubahan sistem pemerintahan negara RI dari sistem kabinet 

Presidensial   kebentuk Parlementer 

d. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 

7. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai 

berikut, kecuali ... 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan 

tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan 

rakyat. 

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan 

eksekutif (Presiden). 

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat 

menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Misalnya Pasal 6 ayat (1); 

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak 

banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk 

mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. 

8. Kedaulatan dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:”Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan ...”. 

a. Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

b. Oleh Presiden sebagai Kepala Negara 

c. Menurut  Undang-Undang  Dasar 

d. Menurut Undang-Undang 

9. Wewenang MPR adalah sebagai berikut, kecuali ... 

a. Mengubah dan menetapkan UUD 

b. Memilih presiden dan wakil presiden 

c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 

d. Memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa jabatannya. 
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10. Contoh Sikap positif yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam rangka 

pemilu,  ditunjukan dalam pernyataan berikut, kecuali ... 

a. Pada saat pendaftaran calon pemilih, rakyat Indonesia telah 

berpartisipasi untuk mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas 

panitia pemungutan suara, kemudian aktif melihat ditempat 

pengumuman daftar calon pemilih (biasanya di kantor desa atau 

kelurahan) untuk mengetahui apakah namanya telah terdaftar atau 

belum. 

b. Pada saat masa kampanye, rakyat ikut berpartisipasi untuk 

mengetahui berbagai program yang ditawarkan oleh masing-masing 

peserta pemilu (partai politik) untuk menarik simpatinya.  

c.  Pada saat pemungutan suara, rakyat Indonesia yang telah terdaftar 

mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah 

disediakan untuk memberikan suara atau menyalurkan aspirasi 

sesuai kehendaknya secara bebas.  

d.  Pada saat pemungutan suara, memilih golput kalau aspirasinya 

tidak tersalurkan. 
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