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PENGANTAR PENULIS

Kehadiran buku “Jalan Meneguhkan Negara” diharapkan
dapat menambah khasanah pengetahuan, khususnya di bidang
sejarah tata negara. Membahas sejarah tata negara, baik secara makro
maupun mikro, berarti materi pembahasannya masuk ke kawasan
politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari berbagai
dimensi, yakni dimensi sejarah politik, sosiologi politik, antropologi
politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi
satu dengan yang lainnya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh
tentang konsep dan perkembangan ketatanegaraan.
Bila dilihat dari sisi kesejarahannya, pada Abad ke-19 sampai
awal abad ke-20, Indonesia berada dalam penguasaan bangsa Belanda.
Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia
pada masa itu adalah sistem ketatanegaraan pemerintahan kolonial
Hindia-Belanda. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi sepenuhnya
dikendalikan oleh pemerintahan kerajaan Belanda dengan
menggunakan sistem sentralisasi. Sistem ini tentu sangat bertentangan
dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di negeri Belanda, yakni
sistem desentralisasi. Lepas dari Penguasaan Belanda, Indonesia
kembali berada dalam cengkeraman Jepang yang menjalankan roda
pemerintahan dengan menggunakan kekuatan militer yang berakibat
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pada kesengsaraan rakyat yang luar biasa di segala lini kehidupan.
Pengalaman pahit dijajah Belanda dan Jepang selama beratus-ratus
tahun inilah yang mendorong Indonesia mendeklarasikan diri sebagai
sebuah negara merdeka. Sebagai negara baru, Indonesia gamang
dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya sehingga terjadi
pergantian sistem ketatanegaraan berulang kali, mulai dari sistem
presidensial parlementer, liberal, terpimpin, orde baru, sampai sistem
pemerintahan pada masa reformasi.
Buku sederhana ini tentu tidak mungkin dapat terwujud tanpa
bantuan, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Oleh karenanya,
sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan
penghargaan yang setulus-tulusnya kepada: Prof. Dr. Ajat Sudrajat, Dr.
Aman, Rhoma Dwi Aria, M.Pd., Lutfiah Ruswati, dan teman sejawat
lainnya di FIS UNY. Mudah-mudahan amal baik bapak/ibu mendapat
imbalan setimpal dari Allah Yang Maha Esa. Mudah-mudahan buku
ini memberi kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di
Indonesia, terutama di bidang sejarah ketatanegaraan Indonesia.
					

Yogyakarta, 23 Maret 2012
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BAB I
PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun
mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik
itu sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, di antaranya
sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik.
Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya,
sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata
negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara
tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi
dan pendekatan yang multidimensional. Di antaranya adalah sebagai
berikut.
Pertama, sejarah politik. Dari segi epistemologis, sejak Thucydides
menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah
sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19
sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat,
sejarah politik-lah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah
diplomasi dan perang sangat menonjol di satu pihak, dan di lain pihak
para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral.
Fenomena ini masih kuat pengaruhnya sampai sekarang. Hal ini
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disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan
oleh kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitas militer. Di
samping itu, ada pula teori orang besar yang mengatakan bahwa orang
besarlah yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena ini terbukti
dari banyaknya karya biografi tokoh-tokoh sampai pada Perang Dunia
II. Perkembangan itu sejajar dengan berkembangnya sejarah nasional
yang pada masa tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang
pesat.
Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskan dari
sejarah sosial. Tulisan dengan dimensi itu dapat dilihat pada tulisan
Akira Nagazumi, “Bangkitnya Nasionalisme Indonesia” dalam edisi
bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, sejarah sosial tidak
dapat dilepaskan dengan sejarah politik. Lihatlah tulisan Sartono
Kartodirdjo tentang Pemberontakan Petani Banten 1888 (1966).
Kemudian, yang menjadi pertanyaan kita adalah “materi apakah yang
dibahas oleh sejarah politik?” Secara konvensional, sejarah politik
membahas sejarah perang, sejarah parlementer, sejarah kerajaan, dan
sejarah modern.
Dalam teori dan metodologinya, sejarah politik membahas
tema-tema yang luas, misalnya biografi politik, partai politik, birokrasi,
struktur politik suatu masyarakat atau negara, pemberontakan,
hubungan sipil-militer, dan lain sebagainya. Sejarah politik tersebut
lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat luas. Di Indonesia,
ada dua contoh tentang biografi politik yang dikemas menjadi sejarah
politik. Misalnya, tulisan L.D. Legge dan Dahm yang sama-sama
menulis tentang Soekarno. Oleh karena itu, membicarakan biografi
politik sebagai tema mikro dapat dimasukkan sebagai bagian dari
sejarah tata negara.
Kedua, sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan interdisiplin
sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max
Weber abad ke-19. Sosiologi politik membicarakan tipe kepemimpinan
yang menurut teori Weber, yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki
berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik,
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yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas
legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.
Di negara-negara berkembang, tipe kepemimpinan rasional
dan kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Contohnya,
sebagai refleksi, dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang
diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional tahun 2000 antara
lain dibahas mengenai “Merit Sistem”, yang berarti kedudukan
atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehingga praktik KKN
tidak terjadi. Ini berarti bahwa Merit Sistem didasarkan pada tipe
kepemimpinan rasional. Selain membahas tipe kepemimpinan, baik
formal maupun informal, sosiologi politik juga membahas struktur
politik, partai politik, partisipasi politik, hubungan sipil-militer, tokoh
politik, dan peranan serta fungsi kelembagaan politik.
Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan informal
terletak pada otoritas kekuasaan yang dimilikinya. Pemimpin tipe
formal memperoleh kekuasaan atau jabatan dengan cara –cara formal
sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang
berlaku, sedangkan tipe informal adalah pemimpin yang pada dirinya
melekat kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal
pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, yakni golongan
aristokrasi yang masih mempunyai hak pewarisan jabatan, terutama
yang memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya, berbagai tipe
kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi
nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap
inovasi, yaitu penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik
dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan
ideologi atau nilai tertentu.
Dalam konsepsi ini, ahli sosiologi politik telah mengambil
sistem kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus merupakan studi
perbandingan. Analisis strukturalnya membahas status dan peranan
berbagai elite, hubungan, dan perbandingan kekuasaan antara mereka,
kesemuanya dalam kerangka hierarkis suatu sistem feodal. Struktur
kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan
birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah
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relevan menelaah kehidupan sosial antargolongan sosial, terutama
dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilainilainya. Tidak dapat diabaikan juga kenyataan bahwa tindakan dan
interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan
politik (political culture). Di sini tindakan, kelakukan, serta sikap perlu
dilembagakan.
Suatu determinisme sosial sudah barang tentu berpendapat
bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur
masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batasbatas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya
melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya
berkaitan dengan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu diakui bahwa
tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan
sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering
menuntut perubahan evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut
kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila
dikatakan bahwa tokoh yang mulanya menjadi orang marginal dan
pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan
dalam kajian sosiologi politik.
Ketiga, antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik
membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena
antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian
antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol
politik, strategi politik, hubungan kebudayaan dengan politik,
serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik.
Antropologi politik sangat erat hubungannya dengan antropologi
sosial. Sebagai misal, kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintah
politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dikaji dengan antropologi
politik. Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalam
hubungannya dengan korupsi. Untuk membahas kerajaan tradisional,
sebagai contoh lain, tepatlah kiranya analisis antropologi politik
dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas
karismatis atau tradisional, patronasi, feodalisme, birokrasi tradisional,
dan lain sebagainya. Banyak antropolog yang mengkaji hal semacam
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itu, misalnya Cunningham, Schorl, dan Schulte-Nordholt. Pada
hakikatnya, yang mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktural
dengan pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila
sejarawan menggarap tema yang sama secara diakronis, meskipun
tanpa mengabaikan pendekatan strukturalnya.
Keempat, ilmu politik. Dalam studi ilmu politik, konsentrasi
bidang ketatanegaraan hanya pada negara-negara modern, yaitu
negara-negara yang muncul menjelang Perang Dunia I, terutama
kerajaan-kerajaan yang mulai meninggalkan tradisi monarki, dan
pembahasannya diteruskan pada negara-negara setelah Perang
Dunia II. Dalam hubungan ini, skenario politik, baik di tingkat makro
maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis
ilmu sosial sehingga dapat diekstrapolasikan, antara lain: (1) gejala
atau pola umum perjuangan politik, dan (2) kecenderungan dalam
proses politik yang menunjukkan keteraturan (regularities). Kedua
gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi
kemungkinan untuk membuat suatu perbandingan serta generalisasi.
Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan
elite politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia,
elite religius, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya.
Otoritas yang mereka miliki antara lain otoritas karismatis, termasuk
pula yang sudah mengalami rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas
legal dan rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan
kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20)
sewaktu orientasi nilai-nilai bergeser sebagai dampak proses penetrasi
pengaruh Barat dan modernisasi? Posisi sosiokultural elite masingmasing menimbulkan konflik yang bernuansa sosial dan politik yang
selalu berkesinambungan. Lebih jauh, hal ini akan dibahas pada babbab berikutnya dari kajian sejarah tata negara ini.
Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik berarti
memasuki wilayah kekuasaan. Dalam hal ini, ilmu politik berarti
ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan
kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan
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bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Konsep ini tampak
sederhana, tetapi setelah memasuki wilayah kajiannya, maka akan
ditemukan fenomena-fenomena yang sangat kompleks yang mewarnai
kajian ilmu politik, dan memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan
yang akan dibahas dalam buku ini.

BAB II
NEGARA DALAM KONSEPSI UMUM
DAN PRIMITIF

A. Negara Bangsa dalam Konsep Umum
Istilah natie (nation) mulai populer sekitar tahun 1835.
Semenjak itu pula terjadi perdebatan di kalangan para ahli tentang
konsep kebangsaan. Bangsa secara umum dapat diartikan sebagai
“Kesatuan orang-orang yang memiliki kesamaan asal-usul keturunan,
adat, agama, dan historis.” Bangsa adalah sekelompok besar manusia
yang memiliki cita-cita moral dan hukum yang terikat menjadi satu
karena keinginan dan pengalaman sejarah di masa lalu serta mendiami
wilayah suatu negara.
Dalam melihat bentuk negara, terdapat beberapa konsep yang
menjadi diskursus bagi para pemikir. Di antara diskursus tersebut
adalah negara dalam bentuk negara bangsa atau lebih dikenal dengan
istilah nation state. Sebuah negara bangsa adalah suatu jiwa, sebuah
prinsip kerohanian, dengan landasan nasionalisme. Nasionalisme
merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi
harus diserahkan kepada negara kebangsaan yang di dalamnya
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terdapat unsur etnisitas, bahasa, dan agama sebagai identitas bersama
(common identity). Ia juga mempunyai unsur lain yang bersifat
kontraktual karena ia muncul secara artifisal dan didesak oleh suatu
kebutuhan kontrak sosial yang di dalamnya terdapat sebuah ikatan
timbal balik dalam bentuk hak dan kewajiban antara negara bangsa
dengan warganya.
Perkembangan negara bangsa menjadi semakin kompleks dan
rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib
sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia,
seperti Indonesia, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan
bebas menentukan masa depannya sendiri. Kini bisa diprediksikan
bahwa negara bangsa sedang mengalami krisis legitimasi. Krisis ini
seperti dikatakan oleh Habernas, dikarenakan proyek pencerahan
sebagai landasan modernitas telah banyak digugat, semisal
kemakmuran negara ternyata tidak bisa menjadi kesejahteraan rakyat,
gangguan ekosistem dunia karena imbas teknologi demi memenuhi
kepentingan negara bangsa (Jurgen Habermas, 2009:32).
Mengenai makna atau pengertian Bangsa, banyak tokoh atau
para ahli ketatanegaraan mengemukakan pendapatnya, di antara
tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut.
1. Ernest Renan
Sebagai ilmuwan Prancis, Ernest Renan berpendapat
bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup
bersama dengan keistimewaan yang agung; bangsa adalah suatu
jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas yang besar; bangsa
adalah suatu sejarah. Oleh karena itu, sejarah berkembang secara
terus menerus sehingga menyebabkan bangsa bukanlah suatu
keabadian. Wilayah ras bukanlah suatu penyebab munculnya
suatu bangsa. Wilayah memberi ruang di mana bangsa hidup,
sedangkan manusia sebagai penghuni membentuk jiwanya.
Dalam kaitan inilah Renan mengambil kesimpulan bahwa
bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian.
Lebih lanjut Ernest Renan menegaskan bahwa faktorfaktor yang membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut. (a)
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Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau; (b) Suatu keinginan
hidup bersama, baik di masa sekarang maupun di masa yang
akan datang; (c) Penderitaan-penderitaan bersama, sehingga
semua itu merupakan le capital sosial (suatu modal sosial)
bagi pembentukan dan pembinaan paham kebangsaan; (d)
Keinginan untuk hidup bersama; (e) Berani memberikan suatu
pengorbanan.
2. Otto Bauer
Sebuah bangsa akan lahir dari sekumpulan masyarakat
yang merasa mempunyai persamaan nasib.
3. Hans Kohn
Bangsa (nation) adalah buah hasil tenaga hidup dalam
sejarah yang didasari oleh persamaan bahasa, ras, peradaban,
wilayah, negara, dan kewarganegaraan.
4. Jalobsen dan Lipman
Bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan kesatuan politik
(Culture Unity and Political Unity)
5. Frederich Ratzel
Seorang ahli dari Jerman ini berpendapat bahwa bangsa
akan terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat tersebut
muncul karena adanya perasaan kesatuan antara manusia
dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam bahasa Jerman,
hal ini lebih dikenal dengan sebutan “Lebensraum”. Negaranegara besar, menurut Ratzel, memiliki semangat ekspansi
militerisme serta optimisme. Teori ini di negara negara modern,
terutama di Jerman, mendapat sambutan yang cukup hangat.
Namun, sisi negatif dari teori ini adalah menimbulkan semangat
kebangsaan Cauvinistis (Polak, 1960:71).
		
Lebih lanjut, Fredrich Hertz dalam bukunya “Nationality in
History and Politics” mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai
empat unsur aspirasi sebagai berikut. (1) Keinginan untuk mencapai
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kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik,
agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas; (2) Keinginan
untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya,
yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap
urusan dalam negerinya; (3) Keinginan dalam kemandirian,
keunggulan, individualisme, keaslian, atau kekhasan; (4) Keinginan
untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar
kehormatan, pengaruh, dan prestise.
Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk
mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena
kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. Dalam kamus ilmu politik,
dijumpai istilah bangsa, yaitu “natie” dan “nation”, artinya masyarakat
yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur kesatuan
bahasa daerah, kesatuan ekonomi, dan kesatuan budaya. Setelah
manusia membangsa, mereka menuntut suatu wilayah untuk tempat
tinggalnya dan kemudian diklaim sebagai negara (state). Selanjutnya
pengertian negara menjadi luas, negara tidak hanya diartikan sebagai
wilayah tetapi juga meliputi pemerintah, kedulatan, penduduk, dan
beberapa syarat lainnya.
Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individu, manusia
juga memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sejak
dahulu manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti: mencari
makan, menghadapi masalah, mengatasi gangguan dan ancaman, serta
melanjutkan keturunan (Suhady, 2001:3). Semula kelompok manusia
itu hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan
peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu,
misalnya untuk beternak dan bercocok tanam.
Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada
tempat tinggal tertentu yang diangap baik sebagai sumber penghidupan
bagi kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang
yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya.
Dalam hal ini, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan
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tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan
atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah
dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan yang sangat
sederhana” (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar
mengetahui atau mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang
ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu
mula-mula tidak tertulis, batasannya tidak jelas, dan merupakan adat
kebiasaan saja. Namun demikian, lambat laun peraturan itu mereka
tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan
dan ditaati.
Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentingan kelompokkelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul,
baik internal maupun eksternal, maka dianggap perlu dibentuk suatu
organisasi yang lebih teratur dan memiliki legitimasi kekuasaan yang
memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan
mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan
secara tertib. Organisasi yang memiliki legitimasi kekuasaan itulah
yang kemudian dinamakan negara.
Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila
(1983: 224) dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara berasal
dari kata “nagari atau negara“ (sansekerta) yang berarti kota, desa,
daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang pangeran. Secara
etimologis, konsep “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing
“Staat” (Jerman dan Belanda) dan “State“ (Inggris). Dua konsep itu,
baik Staat maupun State berakar dari bahasa Latin, yaitu statum atau
status, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat
berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai
suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan
tetap.
Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori
oleh J.H.H. Logemaan dalam buku Over De Theorie Van Een Stelling
Staadrecht. Konsep itu menyebutkan bahwa keberadaan negara
bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur masyarakat yang
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dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Definisi itu menempatkan
negara sebagai organisasi kekuasaan (Budiyanto, 1997). Terminologi
seperti itu kemudian diikuti oleh Harold J. Laski, Max Weber, dan
Leon Duguit.
Dalam konsepsi negara sebagai kekuasaan, Kansil (1978)
menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari
manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan
dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian luas,
negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional
untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Berikut adalah pengertian tentang negara yang dikemukakan
oleh para pakar kenegaraan.
1. Kranenburg
Dalam konsepsi Kranenburg, negara merupakan suatu
organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan
atau bangsanya sendiri.
2. Roger F. Soltau
Negara adalah suatu alat (agency) atau wewenang (authority)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang
mengatasnamakan masyarakat.
3. George Jellinek
Dalam terminologi Jellinek, negara merupakan organisasi
kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di
wilayah tertentu.
4. Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli
dalam menggunakan kekuatan secara sah dalam suatu wilayah.
5. G.W.F. Hegel
Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai
sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan
universal.
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6. Harold J. Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah
lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang
hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan
bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang
harus ditaati oleh individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan
oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
7. Soenarko
Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah
tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai
kedaulatan.
8. R. Djokosoetono
Negara adalah organisasi sekelompok manusia yang berada
di bawah suatu pemerintahan yang sah.
Dari beberapa pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi
kekuasaan yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen,
dan pemerintahan yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).
Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaan, di dalam
negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang
mengatur suatu kelompok manusia atau rakyat agar berdaulat atau
bersikap sesuai dengan kehendak negara. Untuk dapat mengatur
rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (authority) yang dapat
memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atau
ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk menghindari
adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara juga menetapkan
cara-cara dan batas-batas kekuasaan itu dapat digunakan dalam
kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi, maupun
oleh negara itu sendiri.
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Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu
pengertian tentang negara, maka tidak demikian halnya dalam sejarah
bernegara di Eropa. Analisis ini diperlukan agar kita tidak tergelincir
ke pengertian negara yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa
Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetap dan
tidak mengembara (nomaden) lagi, maka bernegara pada umumnya
diartikan sebagai memiliki atau menguasai sebidang tanah atau
wilayah tertentu (Padmo Wahyono, 1992: 92). Dengan perkataan lain,
penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenangan kenegaraan
(teori patrimonial) di mana struktur sosial yang dihasilkan disebut
feodalisme atau landlordisme. Negara dalam keadaan demikian
disebut sebagai tanah (land) dan hal ini nampak pada sebutan England,
Holland, dan lain sebagainya.
Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu bahwa tanah
mendatangkan kemakmuran atau kekayaan (reichrijkdom), di mana
negara kemudian diartikan sebagai rijk (Belanda) atau reich (Jerman)
yang artinya kekayaan kelompok manusia (dinasti), misalnya
frankrijk, Oostenrijk, dan sebagainya. Kondisi pra-liberal ini berakhir
dengan tumbuhnya teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke,
Thomas Hobbes, dan Jean Jacques Rousseau. Dalam konsepsi itu,
negara tidak lagi diartikan sebagai tanah maupun kekayaan (land
atau reich), melainkan sebagai suatu status hukum (state-staat), suatu
masyarakat hukum (legal society) sebagai hasil dari suatu perjanjian
bermasyarakat (social contract). Jadi, negara merupakan hasil
perjanjian bermasyarakat (ver trag-ver-drag) dari individu-individu
yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asasi) lebih tinggi
kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan
individu-individu bebas tersebut.
Cara pandang individualistik ini sebagaimana dijelaskan
oleh Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilih atau kita
ikuti, sekalipun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia
masih di-“indoktrinasikan”. Paham individualistik ini mendapat
pertentangan dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok
sosialis-komunis yang dipelopori oleh Marx, Engels, dan Lenin yang
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mendasarkan anggapannya pada teori kelas bahwa negara adalah
alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah.
Cara pandang seperti itu juga bukan cara pandang bangsa Indonesia
tentang negara.
Selain kedua cara pandang tersebut di atas, Soepomo
menguraikan adanya cara pandang yang ketiga yang dikenal sebagai
cara pandang integralistik, yang melihat negara sebagai suatu
kesatuan organis yang utuh, seperti yang dikemukakan oleh Hegel,
Adam Muller, dan Spinoza. Paham integralistik ini berbeda dengan
cara pandang individualistik dari Rousseau dan kolektivisme Rusia.
Dalam pada itu, Hatta menentang paham integralistik Jerman ini
karena dianggap dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun
ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya makro
dan mikrokosmos.
Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik
tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Muhammad Hatta,
maka terbentuklah integralistik Indonesia yang berbeda dengan cara
pandang integralistik Jerman (Padmo Wahyono, 1992: 94). Dapat
diidentifikasi bahwa di dalam individualisme Rousseau, individu lebih
diutamakan ketimbang masyarakat. Sedangkan di dalam integralistik
Jerman, masyarakat lebih diutamakan ketimbang individu, dan di
dalam integralistik Indonesia, kemakmuran masyarakat diutamakan,
namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Oleh karena itu,
cara pandang Indonesia tidak sekadar melihat negara secara organis,
melainkan sebagaimana disepakati yang kemudian dirumuskan dalam
alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan
kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa
Indonesia untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Dengan
demikian, sekalipun semenjak Rousseau analisis bernegara berkisar
pada masalah hukum, yaitu pembentukan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, namun analisis tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan
pada cara pandang integralistik.
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B. Sejarah Terjadinya Negara, Tujuan, dan Fungsi
1. Terjadinya negara
Suatu negara tidak serta-merta begitu saja muncul, tetapi
ada latar belakang pendorongnya. Terdapat beberapa teori tentang
terjadinya suatu negara, antara lain sebagai berikut.
a. Teori Kenyataan
Dalam teori ini, terjadinya suatu negara adalah suatu
kenyataan. Ketika unsur-unsur negara (pemerintahan yang
berdaulat, bangsa, dan wilayah) ada, maka pada saat itu juga
suatu negara sudah menjadi kenyataan.
b. Teori Ketuhanan
Terjadinya suatu negara adalah kehendak Tuhan. Menurut
teori ini, segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak
menghendakinya. Kalimat-kalimat seperti “Atas Berkat Rahmat
Tuhan Yang Maha Kuasa”...”by the grace of God...” menunjuk ke
arah teori ini.
c. Teori Perjanjian
Berdasarkan teori ini, terjadinya negara dikarenakan oleh
adanya perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya
hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan
kenegaraan. Perjanjian ini diselenggarakan agar kepentingan
bersama terpelihara dan terjamin, agar orang yang satu tidak
merupakan binatang buas bagi orang yang lain (homo homini
lupus, menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian
masyarakat (social contract, menurut Rousseau). Dapat pula
terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya
kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun
1947.
d. Teori Penaklukan
Berdasarkan teori ini, terjadinya negara disebabkan oleh
sekelompok manusia yang menaklukkan daerah kelompok
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lain. Agar daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah
suatu organisasi yang berupa negara. Selain itu, terjadinya
negara dapat pula disebabkan oleh bangsa/negara lain. Suatu
daerah tertentu melepaskan diri dari negara yang sebelumnya
menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara
baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun
1945, Timur Leste yang sebelumnya menjadi bagian dari NKRI
kemudian melepaskan diri dari Bangsa Indonesia dan menjadi
negara merdeka).
e. Teori Pemberontakan
Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah,
seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 17761783.
f.

Peleburan atau fusi antara beberapa negara manjadi satu
negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871.

Secara teoretis, suatu negara dianggap ada apabila telah
memenuhi ketiga unsur negara, yakni: pemerintahan yang
berdaulat, bangsa, dan wilayah. Konsepsi seperti ini memengaruhi
pula perdebatan di dalam PPKI, baik dalam membahas wilayah
negara maupun dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya
direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Suatu kenyataan pula bahwa
tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa
terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945,
sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan
berbeda dengan dalih teori yang universal. Oleh karena itu, sekalipun
pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum
disahkan, tetapi bangsa Indonesia beranggapan bahwa NKRI sudah
ada semenjak diproklamasikan. Bila kita kaji secara detail dan
mendalam, rumusan pada alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, bangsa
Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu
proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Adapun
rincian tersebut adalah: (1) perjuangan pergerakan kemerdekaan
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Indonesia; (2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan, dan (3)
keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam menerjemahkan
perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI sangat
terperinci. Hal ini dapat kita amati dari unsur terjadinya NKRI sebagai
berikut.
a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekadar
dimulai dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan
kemerdekaan pun mempunyai peran khususnya dalam
pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
b. Setelah Proklamasi barulah “mengantarkan bangsa Indonesia”
ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa
dengan proklamasi proses bernegara telah selesai.
c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekadar
adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus
kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan
makmur.
d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, dan bukan
sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau
golongan ekonomi lemah untuk menentang golongan ekonomi
kuat seperti dalam teori kelas.
e. Unsur religiusitas dalam terjadinya negara menunjukkan
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Unsur terakhir inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi
pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam pembukaan UUD
1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara mendasarkan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa yang di dasarkan pada kemanusiaan yang adil dan
beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung
isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara
untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh citacita moral rakyat yang luhur.
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2. Tujuan negara dalam sistem feodal dan modern
Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah penguasaan atas
tanah. Oleh karena itu, pemupukan kekayaan oleh penguasa menjadi
tujuan utama dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (negara)
akan “tertumpah” pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan
diri pada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuan bernegara
yang feodalistik atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem
perekonomian “merkantilistik” bahkan etatisme. Secara kiasan sering
diungkapkan bahwa rakyat harus menunggu “membesarnya kue” yang
akan dibagi.
Cara pandang demokrasi modern tentu sangat berbeda dengan
cara pandang feodal. Menurut J.J. Rousseau, tujuan bernegara adalah
persamaan dan kebebasan (man are born free and equal). Gagasan
ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengan nuansa penekanan yang
berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat, orang mengutamakan
kebebasannya sedangkan persamaannya cukup dalam hukum,
sedangkan di Eropa Timur (menurut Eropa Barat) yang diutamakan
persamaan materinya, sedangkan kebebasannya dinomorduakan.
Mitos persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkan ke
dalam konsep negara hukum yang demokratis dengan berbagai
variasinya, sehingga oleh Carl Schmitt disimpulkan bahwa “Ide al
Begrif derverfassung atau pengertian ideal di dalam konstitusi adalah
“Demokratischen Rechtsstaat”. Mitos ini pernah diterapkan pula di
dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan rumusan negara hukum
yang demokratis. Di negara-negara Anglo Saxon kita kenal konsep
Rule of Law and not of men, sedangkan negara-negara Eropa Timur
cenderung pada konsep Socialist Legality.
Pertayaan kita kemudian adalah bagaimanakah tujuan
bernegara Indonesia. Sesungguhnya, konsep yang lebih tua daripada
negara hukum (modern) ialah bahwa konsep negara bertujuan
untuk memenuhi kepentingan umum atau res publica. Ini dibakukan
dalam konsep negara Republik, sehingga asumsinya setiap negara
yang berbentuk Republik, adalah untuk kepentingan umum dan
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bukan untuk kepentingan dinasti (monarki) atau untuk kepentingan
golongan (aristokrasi).
Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara
ketatanegaraan seringkali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal
utopistis. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan
kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
(d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian
abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian,
konsepsi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara
ketatanegaraan yakni terselenggaranya keempat unsur tersebut secara
dinamis dan berkesinambungan.
Operasionalisasi pencapaian tujuan bernegara menurut
penjelasan UUD 1945 tersebut adalah pertama di-“ciptakan” pokokpokok pikiran dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasal sebagai instruksi
bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara
dan menyelengarakan kesejahteraan sosial. Penjabaran ini lebih lanjut
ialah ke dalam undang-undang. Demikianlah sistem undang-undang
dasar kita. Penciptaan pasal-pasal ini adalah untuk membentuk
tatanan kehidupan melalui penjabaran nilai-nilai dasarnya.
3. Sifat negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan
manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat
pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi
lainnya. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa setiap negara
mempuyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua
(Miriam Budiarjo, 2007). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang
sifat sebuah negara.
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a. Sifat memaksa
Sifat memaksa mengandung pengertian bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di suatu negara harus
ditaati, sehingga penertiban dalam masyarakat tercapai serta
dapat mencegah timbulnya tindakan anarki. Di sini, negara
dapat menggunakan kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk
itu adalah negara menggunakan aparat keamanan seperti polisi,
TNI, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga lainnya seperti yang
diatur dalam konstitusi negara.
b. Sifat monopoli
Negara mempunyai hak monopoli atas penetapan tujuan
bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat
menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu ideologi, atau
aliran politik tertentu dilarang berkembang atau disebarluaskan
karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
c. Sifat mencakup semua
Semua Peraturan Perundang-undangan berlaku untuk
semua orang tanpa terkecuali, contohnya undang-undang
perpajakan.
4. Fungsi negara
Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut.
a. Melaksanakan penertiban dan keamanan negara. Untuk
mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya
disintegrasi bangsa, maka negara harus berperan
melaksanakan penertiban.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
c. Pertahanan dan menegakkan keadilan yang dilaksanakan
melalui badan peradilan.
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C. Bentuk dan Unsur Negara
1. Bentuk negara
Bentuk negara adalah penjelmaan dari organisasi negara secara
nyata di masyarakat. Ia mencerminkan suatu pola tertentu atau
dengan orientasi sistemik. Bentuk negara merupakan suatu sistem
berorganisasi atau puncak manusia dalam kehidupan berkelompok.
Berdasarkan teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting
adalah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
Dilihat dari segi ini, bentuk organisasi negara bukan lagi masalah
republik, monarki, atau aristokrasi, melainkan negara kesatuan atau
negara serikat.
a. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan
berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada
satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Di dalam
negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang
untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan
daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam negara kesatuan,
pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan
sistem sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Pertama,
sistem sentralisasi adalah segala sesuatu dalam negara itu
langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan
daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kedua, sistem
dekonsentrasi, di mana pemerintah di atas mendelegasikan
sebagian wewenangnya pada pemerintahan yang berada di
bawahnya. Contohnya Mendagri mendelegasikan wewenangnya
pada pemerintahan tingkat 1 (Gubernur). Ketiga, sistem
desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesempatan
dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.
Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai
sifat-sifat seperti: 1) kedaulatan negara mencakup ke dalam
dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat; 2) negara hanya
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mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara,
satu dewan menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat; 3)
hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara serikat adalah suatu negara yang merupakan
gabungan beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian
dan negara serikat. Negara-negara bagian itu semula merupakan
suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri.
Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, maka
negara yang tadinya berdiri sendiri itu kemudian menjadi negara
bagian. Mereka melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan
menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan
itu disebutkan satu demi satu (limitatif), dan hanya kekuasaan
yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat
(delegated powers). Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan
negara itu berhubungan langsung dengan rakyatnya.
Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang
diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh
negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang
berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara,
keuangan, dan urusan pos dan telekomunikasi.
2. Unsur terbentuknya negara
Suatu negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
1) rakyat yang bersatu; 2) daerah atau wilayah; 3) pemerintah yang
berdaulat; dan 4) mendapat pengakuan dari negara lain (Budiyanto,
1997). Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan unsurunsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah
yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan
internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan
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pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena
keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara
lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena
diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan
internasional. Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara
harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahnya;
(b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada pemerintahan yang berkuasa
terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, dan (d) harus ada tujuannya.

D. Konsepsi
Primitif

Negara dalam Pandangan Masyarakat

1. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan
Jika membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang
sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu
politik selalu berpijak pada antropologi. Dua bidang antropologi ini
dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin,
tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, bidang antropologi politik
sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak
terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.
Buku karangan Huizinga, yang berjudul Antropologi Sosial: Sebuah
Pengantar, membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam
buku tersebut dijelaskan bahwa sistem politik di antara masyarakatmasyarakat yang dipelajari oleh ahli antropologi tersebut ternyata
dapat dinamakan state, meskipun masyarakat tersebut tergolong
primitif dan tinggal secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat
kesukuan atau primitif ini oleh ahli antropologi dinamakan tribe. Dari
pendekatan antropologi sosial dan politik, tribe sudah mempunyai
sistem politik.
Masyarakat kesukuan
mempunyai ciri-ciri:

berdasarkan

kajian

antropologi

1) Jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan
masyarakat modern, hanya ada beberapa keluarga yang
mendiami wilayah-wilayah kesukuan.
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2) Masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alam, bahkan
masyarakat tersebut mengisolasi dan membentengi diri
dari pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya dalam
lingkungan alam. Contohnya Suku Asmat di Irian Jaya,
Suku Badwi Dalam di Banten, dan masih banyak contoh
lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
Berdasarkan teori antropologi yang dibangun oleh para ahli
antropologi Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakat di
Asia sebagai tanah koloni, antara lain dijelaskan bahwa masyarakatmasyarakat kesukuan sebenarnya merupakan masyarakat yang
sudah mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapat dilihat dari
pemimpin-pemimpin sukunya. Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala
masyarakat kesukuan antara lain:
1) Mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota
suku, misalnya keberanian melindungi warga suku dari suku
lain, yang oleh ahli antropologi disebut “primus interpares”.
2) Mempunyai pengetahuan dalam
memimpin ritual, dan penyerbuan.

hal

adat-istiadat,

3) Seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana
kekerabatan yang baik, sehingga unsur-unsur dendam
dapat dihilangkan. Oleh karena itu, pemimpin kesukuan
harus kerja sama dengan warga kesukuan.
Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya
mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya
sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap
mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti
upacara adat. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapannya
sudah memasuki tahap fungsional, di mana logika, nalar, dan pikiran
mulai digunakan untuk menguasai alam dan tidak tergantung pada
alam. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam
masyarakat modern seringkali kita jumpai mereka masih meyakini
hal-hal yang bersifat mistis. Contohnya, seorang pejabat publik yang
ingin menang dalam kompetisi pilpres, pilkada, pilkades, dan jabatan
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prestisius lainnya, mereka melakukan prosesi mistis dengan meminta
bantuan penguasa alam, seperti melakukan ritual pertapaan di alam
terbuka, penyerahan sesembahan pada alam, dan lain sebagainya.
Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan dapat
dimulai dari Indonesia dan membandingkannya dengan suku lain di
dunia, terutama Afrika dan Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat
dipilih tentang masyarakat kesukuan yang ada di Papua. Adapun
alasannya adalah sebagai berikut.
1) Hingga saat ini, masyarakat kesukuan di Papua masih
dapat dilacak ciri-ciri aslinya. Ciri aslinya dapat dilacak
dari faktor adat istiadat, kebudayaan, bahasa, dan ciri-ciri
kepemimpinan lokal.
2) Ada sebagian masyarakat kesukuan di Papua, misalnya di
Jaya Wijaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan
Papua Nugini, yang meninggalkan zaman neolitikum baru
sekitar dua dekade atau 20 tahun terakhir. Ini berarti
bahwa masyarakat kesukuan dapat direkam dari ciri-ciri
kepemimpinan kesukuan yang dalam beberapa literatur
disebut primus interpares, yaitu satu-satunya tokoh dari
sekian banyak orang.1
3) Suku-suku Papua, dibandingkan dengan suku-suku lain
di Indonesia masih dapat menunjukkan hubungan yang
erat dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tahap
pemikirannya dapat dimasukkan dalam tahap mistis dan
ontologis. Sedangkan suku bangsa lainnya yang sudah
modern, dapat digolongkan dalam tahap fungsional.
Buku yang merupakan sumber informasi tentang Papua telah
banyak ditulis oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Profesor
1

Untuk memahami lebih jauh tentang primus interpares, lihat buku Indonesia
Sociological Studies karangan B. Schrieke terbitan Sumur Bandung (1960). Dalam
membahas masyarakat kesukuan, konsep primus interpares ini masih sangat
relevan. Pada umumnya, konsep kepemimpinan primus interpares tidak dianut
dalam masyarakat demokratis dan masyarakat modern.
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Koentjaraningrat (1964), menerbitkan buku tebal tentang Penduduk
Irian Jaya, di samping artikel-artikel kecil tentang Papua yang sangat
bermanfaat untuk ditelaah lebih lanjut. Di samping itu, banyak pula
sarjana-sarjana asing yang menulis tentang Papua. Dalam sejumlah
karangan Koentjaraningrat itu (1964), dapat diambil kesimpulan
tentang ciri-ciri masyarakat kesukuan, yakni: (1) masyarakat sangat
terikat pada lingkungan sekitarnya, karena berada pada tahap mistis
dan ontologis; (2) orientasi pada nenek moyang. Kebiasaan menghiasi
badan merupakan bagian dari ritual kepercayaan. Banyak yang
menghias badannya dengan kayu, daun, dan beberapa anggota tubuh
hewan. Biasanya ritual ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu untuk
laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakan ritual
status sosial yang dijalankan oleh kelompok masyarakat kesukuan.
2. Tribe Communities dan Feodal Society
Perkembangan negara bila dilihat dari sudut pandang
keanekaragaman perkembangan masyarakat kesukuan tribe
communities dan feodal society, nampaknya agak sulit untuk melangkah
pada suatu hubungan linear bahwa masyarakat feodal merupakan
perkembangan dari tribe communities. Dalam kenyataannya, ada “tribe
communities” yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi
di beberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukuan berkembang
menjadi masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuan di
Benua Afrika.
Di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukan
merupakan perkembangan langsung dari masyarakat kesukuan,
misalnya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan
di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Timur. Hal ini tidak dapat
disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukuan. Hingga saat
ini, keragaman suku di Papua, meskipun dalam era modern, tidak
membentuk masyarakat kerajaan. Berpuluh-puluh suku di Irian Jaya,
dengan bahasa lokalnya yang berbeda-beda, tetap menjadi masyarakat
kesukuan dengan ciri-cirinya berburu, beternak, dan sebagian ada
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yang berpindah-pindah. Itulah sebabnya diperlukan teori-teori secara
empiris tentang munculnya masyarakat feodal, yang dinamikanya ada
di dalam birokrasi kerajaan.
Dalam buku yang berjudul Social Society (Vol. I, 1961), March
Block banyak membahas perkembangan masyarakat feodal di Eropa.
Perkembangan feodal di Eropa sebagai masyarakat negara, berbeda
dengan perkembangan masyarakat kerajaan di Asia. Mungkin
March Block kekurangan informasi tentang feodalisme di Asia,
sehingga pembahasannya tidak terlalu mendalam. Ia hanya sekadar
membandingkan lahirnya masyarakat feodal di Timur Tengah dan
Eropa Barat, atau lahirnya foedalisme dalam masyarakat Islam dan
Kristiani. Ia menggunakan pendekatan ikatan ketergantungan.
Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihak penguasa
dan pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam
dan Eropa Barat, ada kelompok sosial yang dikuasai. Di Eropa Barat,
kelompok yang dikuasai adalah rakyat yang dalam ikatan khusus
adalah para petani. Sedang penguasa adalah tuan-tuan tanah. Di
Inggris, tuan-tuan tanah ini biasa melakukan pertemuan-pertemuan,
dan mengangkat tuan tanah senior yang kemudian manjadi raja.
Proses itu berlangsung sejak masa sebelum masehi hingga lahirnya
kerajaan-kerajaan di Inggris.
Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris, masyarakat suku
yang beraneka ragam kemudian mengembangkan dirinya dengan suatu
birokrasi dengan kriteria persamaan suku, adat-istiadat, yang akhirnya
menjadi komunitas kerajaan kecil. Komunitas ini saling melakukan
invasi, penyerangan, penguasaan, sehingga ada komunitas-komunitas
yang dikuasai. Komunitas-komunitas yang dikuasai ini adalah raja-raja
kecil yang oleh Block disebut homage, yaitu rasa hormat yang disertai
dengan pemberian upeti kepada komunitas kerajaan.
Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak lain dengan di
Eropa. Jika mendasarkan pada sumber-sumber arkeologi, sangat jelas
bahwa masyarakat kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komunitas
yang kecil dan dibimbing oleh seorang raja, dan kemudian berkembang
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melalui invasi ke daerah-daerah dan para pegawainya digaji dengan
tanah. Dalam perkembangan masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai
kerajaan yang mendapat gaji itu menggunakan sistem apanage. Buku
yang merupakan hasil studi ilmiah berjudul Vorstenlanden karangan
G.P. Rouffaer sangat khas membicarakan dan membahas struktur
birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem apanage. Makin tinggi jabatan
seseorang dalam birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah
akan semakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh petani dengan sistem
pengabdian sosial.2
Di Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya secara hukum
dan secara religius, maka raja-raja itu banyak melakukan upacaraupacara keagamaan. Sistem upacara yang mereka jalankan adalah
sistem kebudayaan Hindu dan Budha. Upacara itu tampaknya
merupakan gejala umum di Asia Tenggara.3 Upacara-upacara tersebut
dikemas menurut aturan-aturan agama Hindu dan Budha sehingga
raja sebagai penguasa dianggap bukan orang biasa oleh rakyat.
Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusan para dewa
untuk memerintah di bumi, sehingga muncul konsep dewa raja. Hal
ini berbeda dengan di Eropa, di mana pemahaman agama-agama lebih
bersifat birokratis. Pada abad pertengahan, misalnya, pendeta nasrani
lebih merupakan figur birokratis-politis, karena ia bersama-sama raja
selalu membuat keputusan-keputusan politik, sehingga keputusan
atau kekuatan gereja sangat disegani oleh rakyat. Gereja juga memiliki
wilayah administrasi, penduduk, dan aspek sosial ekonomi yang lain.
Bahkan gereja memiliki keputusan politik di samping birokrasi. Baru
pada abad ke-17 dimulai gerakan pemisahan antara birokrasi gereja
dan birokrasi negara.
3. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika
Paternalistik dan patronase masyarakat kesukuan di Afrika
memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Keterbelakangan
2
3

Lihat D.H. Burger, Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia, 1960.
Lihat G. Goedes, Indianized States of Southeast Asia, 1970.
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masyarakat Afrika sebagai benua berlangsung sampai akhir abad ke19. Dalam konsepsi ini, orang Barat memberinya predikat sebagai The
Dark Continent, suatu sebutan yang cukup menyakitkan bagi orangorang Afrika. Mereka menyebut sebagai benua gelap karena Afrika
secara keseluruhan baru mengenal tulisan pada akhir abad ke-19.
Padahal jika mengkaji sejarah Afrika Utara, maka di situ terdapat Mesir
yang pada abad 5000 tahun Sebelum Masehi sudah mengenal tulisan.
Itu artinya ada suatu kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki jaman
sejarah sejak Sebelum Masehi. Bahkan pada jaman tersebut Mesir
sudah dapat dikatakan sebagai state.
Dalam buku yang berjudul “Inside Africa” karangan John
Gunther (1955), penulis telah mengumpulkan data sejarah dan
antropologi masyarakat Benua Afrika pada akhir tahun 1920-an
hingga tahun 1930-an. Gunther telah menggunakan lebih dari
100 sampel yang terdiri dari wilayah dan kota yang dikunjunginya
di benua tersebut. Menurut dia, keunikan Afrika bersumber dari
keadaan sosiologis, historis, antropologis,dan geografisnya. Dari segi
itu ternyata masyarakat-masyarakat Afrika pedalaman tumbuh dan
berkembang dari kelompok-kelompok kesukuan dan sub-kesukuan.
Itulah sebabnya terjadi kolonialisme di Afrika oleh Perancis, Inggris,
Belanda, dan Belgia. Mereka mulai mengeksploitasi ekonomi Afrika,
dan beberapa di antara mereka sembari mengumpulkan informasi
historis-antropologis masyarakat kesukuan tersebut.
Dari kajian historis-antropologis itu, ditemukan unsur budaya
dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat
Afrika, ternyata yang masih tetap kuat adalah unsur patronase dan
paternalistik. Afrika juga mempunyai keunikan dari sudut geografi,
yang menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di dunia. Keunikan
itu adalah terbentuknya gurun pasir yang oleh para pakar Barat disebut
Laut Patih. Sedangkan di pedalaman Afrika, diwarnai dengan kekayaan
flora dan fauna yang memberikan sumbangan besar terhadap kajian
antropologi, sejarah, dan akhir-akhir ini kajian mengenai lingkungan
hidup.
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Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakat Afrika
secara khusus, dan penting untuk dikaji secara ilmiah. Tentang
pentingnya Afrika sebagai kajian ilmiah, ternyata berdasarkan pada
jurnal-jurnal ilmiah yang terbit selama beberapa dekade, dan oleh
karenanya kajian Afrika di mata sarjana Barat telah melahirkan
Africa Studies. Jurnal ilmiah yang paling banyak adalah bidang
antropologi tentang Afrika. Secara khusus ada universitas di Inggris,
yang dinamakan “Universitas Bidang Ketimuran” yang mempelajari
tentang Asia dan Afrika.
Munculnya kajian Afrika di universitas-universitas Eropa Barat
dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yaitu: pertama, didorong
oleh kebijakan-kebijakan kolonial ketika Afrika menjadi tanah
koloni Eropa Barat. Atas dasar ini, maka kajian Afrika telah dimulai
sejak Afrika menjadi tanah koloni. Kedua, kajian Afrika didorong
oleh perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat sejak revolusi
industri di Inggris, yang menempatkan bidang ilmu dan teknologi
sebagai prioritas utama untuk kemajuan industri.
Setelah Perang Dunia II, kajian Afrika semakin berkembang
pesat, terutama di kampus-kampus Eropa Barat. Perkembangan
yang pesat ini karena dorongan perkembangan teori dan metodologi
ilmu sosial yang menempatkan cara-cara kualitatif yang diagungkan
tahun 1930-an. Dalam pada itu, Amerika Serikat menjadi pelopor
perkembangan secara kualitatif dalam ilmu sosial. Dilihat dari segi
pembagian wilayah kajian, meskipun pembagian itu semu, tampaknya
Perguruan Tinggi di Eropa Barat lebih memusatkan kajiannya pada
wilayah-wilayah Afrika, sedangkan Amerika Serikat lebih memusatkan
pada kajian Asia Tenggara (Southeast Asian Programs).
4. Patront-Client
Membahas patront-client berarti membahas dua bidang yaitu:
membahas teori Barat yang berhubungan dengan patront-client,
dan membahas pengalaman masyarakat dalam mengembangkan
kebudayaannya, sehingga terbentuk struktur masyarakat. Dari segi
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teori-teori Barat, hubungan patront-client, berarti membahas teoriteori kepemimpinan R. Bendix dan Max Weber. Bendix adalah seorang
pemikir Italia yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat dunia selalu
terdiri dari pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang dipimpin adalah
rakyat yang selalu didominasi oleh para kaum kolonial. Itulah sebabnya
Bendix menyebut istilah sub-ordinasi, yaitu sebagai masyarakat
yang dikuasai. Oleh karena itu, menurut Bendix, pemimpin selalu
mempunyai dua hal, yaitu power dan authority. Dalam kajiannya,
Bendix lebih banyak menjelaskan power dan authority masyarakat
feodal di Eropa.
Kemudian Weber, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga
menjelaskan hubungan patront-client melalui teorinya yaitu: (1) teori
yang tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan
yang tradisional, seorang patront memperoleh kedudukannya secara
turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini
dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang patront-client
pada kepemimpinan rasional. Ia sedikit menyinggung kharismatik
seorang penguasa. Pada hubungan kharismatik, seorang patront
mempunyai client yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena
kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor,
dan kiai. Pembahasan Weber mengenai kharismatik ini merupakan
pembahasan argumentatif-komparatif, yaitu pengalaman masyarakat
keagamaan di dunia.
Pada abad pertengahan di Eropa Barat yang dimulai pada abad
ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta
sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi,
sehingga membentuk nilai kharisma. Di Indonesia, pada abad ke-19,
tokoh-tokoh agama Islam, yaitu para kiai, menduduki kepemimpinan
yang kharismatik. Ada dua hal yang mendorong hal ini, yaitu: Pertama,
kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren seperti tampak di Jawa
dan Pesantren di wilayah lingkar tambang Sumbawa Barat, sebagai
akibat dari modernisasi Barat dan masuknya ekonomi uang. Maka cara
melawannya adalah dengan mendirikan pesantren-pesanteren. Jika
mempelajari sejarah pesantren atau tradisi pesantren, tampak bahwa
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seorang kiai mempunyai kharisma yang sangat dikagumi oleh para
santri pondok serta alumninya. Itulah sebabnya para kiai mempunyai
hubungan patront-klient yang kharismatik. Jika dipelajari, hubungan
kiai dengan para santrinya menunjukkan corak yang kharismatik. Ada
beberapa teori yang menyatakan bahwa perkembangan Islam diikuti
ajaran sufisme, yaitu gerakan yang dipimpin oleh para sufi/kiai yang
mempelajari tasawuf. Dalam konsep yang sufistik, ada hubungan
patront-client yang kharismatik.
Kedua, kebijakan kolonial yang berupa pemberian tugas kepada
aparat birokrasi kolonial untuk mengawasi kegiatan-kegiatan orang
Islam, dan harus memberikan laporan. Atas dasar itulah maka para
kiai sangat dipatuhi oleh pengikutnya sebagai patront. Dalam konsep
tradisi, kiai sebagai patront mempunyai kewajiban: (1) membimbing
para santri untuk dapat menjalankan syariat Islam secara baik; (2)
melindungi para santri dari ancaman-ancaman, baik yang bersifat fisik
maupun non-fisik, sehingga ajaran seorang kiai pada suatu pesantren
sangat dipatuhi sebagai benteng untuk melawan segalanya. Di sini
biasanya seorang kiai mengembangkan tarekat atau tasawuf dengan
aliran masing-masing.
Pemimpin yang rasional, menurut Max Weber, mendasarkan
ukuran patront-client pada prestasi, sehingga mengembangkan “merit
sistem”, yaitu sistem jabatan berdasarkan keahlian, sehingga lebih
mengembangkan rasio atau nalar. Kebudayaan Barat sejak abad ke-16
mulai dengan “merit sistem”, terutama di Inggris, meskipun di sana
pada abad ke-15, feodalisme masih kuat. Setelah revolusi industri
abad ke-18, sistem keahlian berkembang pesat, sehingga dunia
perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, industri berkembang pesat
karena dorongan merit sistem (keahlian atau prestasi).
Berdasarkan pada kebudayaan Islam di Indonesia yang
dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika
ada potensi ekonomi yang luar biasa di bidang perdagangan, ternyata
hubungan patront-client mulai berubah ke arah yang egalitarian yang
kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakat modern.
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Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi
ekonomi perdagangannya. Hubungan patront-client, dalam hal ini
dapat diambil contoh kerajaan Aceh.
Di Aceh, kerajaan Aceh mempunyai dua kitab undang-undang,
yaitu Tajusalatin dan Bustanu Salatin. Dua buku ini merupakan dua
sumber untuk mengatur masyarakat Islam Aceh dalam hal hubungan
antara raja dengan rakyat (patront-client). Ada perbedaan raja sebagai
patront antara kebudayan Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam
kebudayaan Islam patront adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap
sebagai orang biasa yang mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan
Islam, patront atau raja, sultan, harus mampu mengemban keadilan
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terungkap
dalam dua kitab tersebut, raja dtuntut oleh client-nya: (a) bertindak
adil pada orang yang mencuri, memberikan hukuman berat pada
orang yang mencuri; (b) raja harus menghidupkan yang mati, dan
mematikan yang hidup. Artinya yang salah harus dihukum dan yang
benar harus dibebaskan; (c) raja-raja Islam Aceh dituntut oleh client
untuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat.
Sedangkan dalam kebudayaan Hindu, patront dituntut bahwa:
(a) raja sebagai patront dianggap sebagai orang yang luar biasa, karena
ia mengandung unsur magis dan sakral. Dunia giri raja sebagai patront,
digambarkan sebagai mikrokosmos, di mana client/rakyat beranggapan
dan percaya bahwa hubungan mikrokosmos/alam raya harus serasi
dan seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapetaka bagi
kehidupan manusia. Untuk itu, patront harus disakralkan dengan
berbagai upacara dan ritual. (b) pada masa kejayaan Majapahit,
kepala perang daerah, pada waktu upacara bulan purnama setahun
sekali harus menghadap raja bersama upetinya berupa emas dan hasil
bumi. Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanisme ini tidak
mengalami kesulitan.

BAB III
NASIONALISME DALAM
PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN
INDONESIA
A. Nasionalisme dalam Sebuah Konsepsi
Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas,
merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam
perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam seratus tahun
terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi
yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi
nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali.
Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya konsepsi
dan arus globalisasi (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga
sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan
informasi yang berkembang dengan sangat pesat, tidak dengan sertamerta membawa keruntuhan bagi nasionalisme. Sebaliknya, medanmedan ekspresi konsepsi nasionalisme menjadi semakin intensif
dalam berbagai interaksi dan komunikasi sosial, politik, kultur, dan
bahkan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti
Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara
Dunia Ketiga, seperti India, China, Malaysia, dan Indonesia.
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Nasionalisme tetap menjadi payung sosio-kultur negara-negara
manapun untuk mengukuhkan integritasnya. Sebagai suatu paham
kebangsaan, nasionalisme merupakan “roh” sosio-kultural untuk
membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri
bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. Meskipun sering
dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi
ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekadar cukup untuk
diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang
sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus
untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi
serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam
konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka
diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang
bersifat kolektif.
Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan yang
sangat penting pada abad XX dalam proses nation formation negaranegara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif
nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi
orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang
menjadi landasan bagi proses pengintegrasiannya sebagai nation
atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme
membentuk counter-ideology terhadap kolonialisme dan imperialisme
yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan
orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan
realitas substantif tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif
yang serba destruktif pada masa penjajahan menawarkan fungsi sejati
nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui
fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah tawaran, sekaligus
harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi
dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.
Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa, teridentifikasi
bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang
diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut
merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia,
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sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan
segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama,
etnik, adat-istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi
politiknya yang pluralistik. Asas pluralisme yang dahulu menjadi
sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, roh
perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini
dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme
tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan
konflik.
Kelahiran nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural tidak
muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa.
Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism
dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido
Zernatto (1944), dalam Sulfikar Amir (2007), kata nation tersebut
berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor yang
bermakna “saya lahir”, atau dari kata natus sum, yang berarti “saya
dilahirkan”. Selama Kekaisaran Romawi, kata natio secara peyoratif
dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Ratusan tahun kemudian,
tepatnya pada Abad Pertengahan, kata nation digunakan sebagai nama
kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias
untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar
Amir, 2007). Kata renaisans (renaissance—Italia) juga berasal dari
akar kata latin yang sama, yakni dari renascor atau renatus sum, yang
berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali (A. Daliman,
2006: 56).
Konsep nation mendapat makna baru yang lebih positif dan
menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu,
Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai assemblee
nationale yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari
sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke
sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum
kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (abad
ke-5 – abad ke-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak
didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah
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renaisans timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk
dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006:
57). Dari sinilah makna kata nation menjadi seperti sekarang yang
merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk
resmi suatu negara.
Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang
merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks
daripada transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya
pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max
Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi
sosiologis tentang makna nasionalisme. Bagaimanapun bentuk
penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan
biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber,
hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif.
Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap
epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal.
Termasuk dua bapak ilmu sosial, Karl Marx dan Emile Durkheim, pun
tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja
pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena
nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Hal ini tidak berarti nasionalisme
harus disikapi secara taken for granted dan diletakkan jauh-jauh dari
telaah teoretis.
Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial
mengundang para sarjana berusaha memahami sekaligus mencermati
secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa
pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu
saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidaklah mudah
mengingat, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan
nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara
pasti.
Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan
paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan
terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan
dalam pembelajaran di sekolah, yakni “nationalism is a state of mind in
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which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state”.
Bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang
bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara
kebangsaan (Hans Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut
menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak
ditujukan kepada nation state atau negara kebangsaan, melainkan
kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja
feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau
gereja.
Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau
nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan,
sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian.
Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-283), berbicara
tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam
modern, “... sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri
mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi
siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita
bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya.
Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama
mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut
kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya…..”. Pandangan Hasan
al-Banna tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya substansi
nasionalisme itu sama meskipun dengan kriteria yang berbeda seperti
aqidah, batas-batas peta bumi, dan letak geografis. Pendapat ini
menetralisir pertentangan konsepsi nasionalisme Islam dan Barat
dalam konsepsi yang lebih substantif.
Dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai
ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan,
serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu
kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik, yakni
pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian,
pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional
dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan
solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi
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(Sartono Kartodirdjo, 1994: 4). Hal ini sejalan dengan konsepsi
nasionalisme yang dikemukakan oleh Hans Kohn, bahwa nasionalisme
akan muncul bila ada ikatan-ikatan solidaritas perjuangan baik di
organisasi politik,non politik, tumpah darah. Kesadaran inilah yang
selanjutnya memunculkan keinginan untuk hidup bersama dalam
organisasi politik yang lebih besar yang dikenal dengan istilah Negara.
(Hans Kohn,terjemahan Sumantri Mertodipuri.1984:11-12
Nasionalisme
sebagai
sebuah
produk
modernitas,
perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik,
teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekadar
dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah, di mana kelas dominan
memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme
daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman
komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas
hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi
pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan,
kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap
ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan
berakar secara kuat. Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial, seperti
bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial
menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.
Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai
sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, imagined communities.
Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan
bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota
dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang
komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa
yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang
dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai
sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita
dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui
kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari
kelompok dominan (Sulfikar Amir, 2007).
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Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik
lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negaranegara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila
konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap
dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di
Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi
sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said
terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan
masyarakat non-Barat (Anderson dalam Sulfikar Amir, 2007).
Dalam bukunya, Imagined Communities, Anderson berpendapat
bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika
merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh
sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat
pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme
bangsa Eropa. Di sinilah letak problematika dari pandangan Anderson
karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri
yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan
bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.
Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pascaPerang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan
Afrika. Karakter negara-negara tersebut ditandai oleh penyebaran
nasionalisme melalui bahasa penjajah, baik di sekolah-sekolah, media
massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar
putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan
di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan
sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang
berkembang menjadi metropolitan (Benedict Anderson, 1983: 49).
Berdasarkan hal itu dapat ditesiskan bahwa nasionalisme
merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk
mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat
modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas
memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan
teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas
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dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa
masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas
bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian
industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam
masyarakat.
Meskipun demikian, harus diingat bahwa nasionalisme tidak
terbatas hanya pada nasionalisme politik. Bahkan dalam sebuah negara
bangsa pun masih ada kesadaran akan nasionalisme berdasarkan
kesamaan suku, etnis, agama, atau pulau tertentu. Ini adalah bagian
dari nasionalisme kultural yang tidak perlu ditakuti. Di dunia pun hal
semacam ini tetap ada. Misalnya, orang Afrika yang menjadi warga
negara Amerika Serikat merasa memiliki semangat kebangsaan Afrika,
mengidentifikasi diri dan kemudian memproduksi kebudayaan khas
Afro-Amerika dalam sebuah negara-bangsa Amerika Serikat. Mereka
sama sekali tidak ingin melepaskan diri dan kewarganegaraannya
dari Amerika Serikat. Di Indonesia pun hal semacam ini dapat terjadi.
Kesadaran kebangsaan orang Aceh, orang Makassar, Minahasa,
Madura, Jawa, Papua, atau Sunda, dapat dipahami sebagai kesadaran
nasionalisme kultural. Kesadaran inilah yang memberi makna dan jati
diri pada masyarakat. Negara tidak perlu risau terhadap pandangan
bahwa kesadaran semacam ini akan berkembang ke arah separatisme
dalam upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Yang terpenting adalah negara sungguh-sungguh
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar.
Kalau kita simak beberapa pendapat di atas, maka nasionalisme
dalam konsep kehidupan bernegara dijiwai oleh lima prinsip
nasionalisme, yakni: (1) kesatuan (unity), dalam wilayah teritorial,
bangsa, bahasa, ideologi dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau
pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan,
dan policy kebudayan; (2) kebebasan (liberty, freedom, independence),
dalam beragama, berbicara dan berpendapat secara lisan dan tertulis,
berkelompok dan berorganisasi; (3) kesamaan (equality), dalam
kedudukan hukum, hak, dan kewajiban; (4) kepribadian (personality)
dan identitas (identity), yaitu memiliki harga diri (self estreem), rasa
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bangga (pride) dan rasa sayang (depotion) terhadap kepribadian dan
identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah
dan kebudayaannya; (5) prestasi (achievement), yaitu cita-cita untuk
mewujudkan kesejahteraan (welfare) serta kebesaran dan kemanusiaan
(the greatnees and the glorification) dari bangsanya (Sartono Kartodirdjo,
1999: 7-8).
Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan modern
(the modern nation state) pertama yang dibangun tidak berdasarkan
keturunan dan persamaan agama, tidak pula didasarkan pada bahasa
dan tradisi-tradisi kesusastraan atau hukum yang sama dari suatu
bangsa. Bangsa dan negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha
bersama, dalam suatu revolusi perjuangan untuk memperoleh hakhak politik, kemerdekaan perseorangan, dan toleransi mengenai
asal-usul ras dalam suatu ”melting-pot”. Bangsa ini dipersatukan oleh
cita-cita kemerdekaan di bawah undang-undang, seperti dinyatakan
dalam konstitusi. Konstitusi Amerika mulai berlaku pada tahun
1789, saat meletusnya revolusi Perancis. Konstitusi tersebut mampu
mempertahankan diri dari berbagai ujian zaman melebihi konstitusikonstitusi negara manapun di seluruh dunia (Hans Kohn, 1965: 2627).
Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang
didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat
mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan
bangsa yang dibangun berdasarkan konsep bhinneka tunggal ika
(pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk
sejarah. Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (unity),
bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan
dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa
dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya
manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Baru kemudian
pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang
menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu
asing (A. Daliman, 2006: 62).
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Proklamasi tersebut didasarkan pada kesadaran ”bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...” dan secara
berkeadaban dan konstitusional, ”maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar...”
(Pembukaan UUD 1945). Unit kesatuan teritorial dan unit kesatuan
bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangsaan yang telah
merdeka (independent) mencakup wilayah seluruh daerah Hindia
Belanda. Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu
kebangsaan ”Indonesia Raya”, dan kesatuan kita sebagai bangsa diikat
dengan kuat oleh bahasa negara ”bahasa Indonesia” dan bendera
negara ”Sang Merah Putih”(A. Daliman, 2006: 62).

B. Fase Pertumbuhan Nasionalisme
Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa
nasionalisme didaur ulang oleh para generasi muda, karena mereka
merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya.
Dalam konsepsi ini, setidaknya ada delapan fase pertumbuhan
nasionalisme di Indonesia, yakni sebagai berikut.
1. Nasionalisme akan teritori
Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diduduki
dan dieksploitasi Belanda untuk kepentingannya telah melahirkan
kesadaran akan sebuah tanah air (teritori) yang harus dibebaskan
supaya masyarakatnya bisa membangun kehidupan bersama yang adil,
damai, dan sejahtera. Kesadaran akan teritori ini tidak bersifat regional
atau lokal—terbatas pada wilayah tertentu saja yang dihuni oleh
kelompok suku atau etnis yang sama—tetapi kesadaran ke-Indonesiaan. Karena itu, arti “tanah airku” dalam nasionalisme Indonesia bukan
terbatas tanah air (lokalitas) tempat seseorang dilahirkan—desa
tertentu atau pulau tertentu—tetapi sebuah tanah air Indonesia.
Akibatnya, masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai
berbangsa Indonesia sungguh menyadari diri sebagai beraneka ragam
suku, agama, ras, bahkan wilayah (teritori).

Nasionalisme dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia               45

2. Kebangkitan Budi Utomo
Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah
pergolakan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan
sendiri, seperti Republik Philipina (1898), yang dipelopori Jose Rizal,
kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), gerakan Sun Yat
Sen dengan republik Cina (1911), Partai Kongres di India dengan
tokoh Tilak dan Gandhi (Kaelan, 2002). Sedangkan di Indonesia,
gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dimotori oleh para
mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa
yang disediakan Belanda di Jakarta. Mengenai tahun dan nama
organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia, masih
menjadi objek perdebatan para ahli sejarah, karena Boedi Oetomo,
tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa
saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional
Indonesia.
Kemudian, pasca-Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad
pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para
mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat
nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia,
misalnya Soepomo. Ketika merumuskan konsep negara integralistik,
ia banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan
mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara
pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu
pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang
sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya,
Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya (A.
Fanar Syukri, dalam http://ppi-jepang.org, diakses tanggal 5 Januari
2011).
Tokoh nasional selain Soepomo adalah Hatta dan Sutan
Syahrir. Mereka sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya,
ketika mereka masih belajar di benua Eropa, atas beasiswa politiketis balas budi penjajah Belanda. Setelah selesai di PHS tahun 1921,
Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk Handels Hoge School
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(Sekolah Tinggi Ekonomi) Rotterdam. Selama di Belanda inilah Bung
Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional
Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia
menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin
radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan Barat
inilah di masa pra dan pasca-kemerdekaan yang nantinya banyak aktif
berkiprah menentukan arah masa depan Indonesia (Aman, 2006).
3. Kebangkitan tahun 1928
Kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pascakebangkitan nasional, ditandai dengan kesadaran untuk menyatukan
negara, bangsa, dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa
Indonesia. Hal ini telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai
terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan, seperti Jong Java, Jong
Celebes, Jong Sumatera, dan Jong Ambon. Kebangkitan ini kemudian
diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda
di tahun 1928. Dasar inilah yang selanjutnya dijadikan pijakan dan
filosofi perjuangan menuju kemerdekaan.
4. Revolusi Fisik Kemerdekaan
Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik
kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandera Soekarno-Hatta
ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation
state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita
mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno,
Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih
berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di
lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala
dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya, Soekarno banyak
ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang
idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah
seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil
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Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui
sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.
5. Kebangkitan tahun 1966
Perkembangan nasionalisme tahun 1966 menandai tatanan baru
dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca-kemerdekaan,
terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya
tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi
sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara
terasa sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama di bawah
kekuasaan Presiden Soekarno. Angkatan 66 yang dipelopori kaum
muda mampu merobohkan Demokrasi terpimpin ala Soekarno dan
politik kekuasaan yang condong pada sosialis. Angkatan muda dengan
sokongan militer melahirkan rezim orde baru. Sayang, penguasa Orde
Baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi
motor utama pendorong penumbangan penguasa orde lama dan
terbentuknya NKRI.
6. Kebangkitan angkatan tahun 1970-an
Gerakan atau kebangkitan nasionalisme pada tahun 1974
dikenal dengan peristiwa Malari (Malapetaka lima belas januari).
Gerakan ini merupakan klimaks kekesalan para tokoh dan gerakan
muda atas kebijakan negara di bawah komando Pemerintahan Orde
Baru yang sangat pro atau sudah dikuasai oleh pemodal asing. Mereka
menganggap negara tidak lagi mempunyai kemandirian di bidang
ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan keamanan. Gerakan ini
sekaligus mengirim pesan pada penguasa orde baru agar tidak lupa pada
cita-cita awal kelahiran Orde Baru, yakni mewujudkan kemandirian
sebagai negara bedaulat menuju kesejahteraan rakyat. Bila pemeritah
yang telah diberi mandat oleh rakyat sudah melakukan tindakan di
luar rel, maka bersiap-siaplah berhadapan dengan kekuatan rakyat.
Tahun 1970-an mahasiswa juga dihadapkan pada kekuatan
yang membelenggu kebebasan akademis di kalangan kampus. Mereka
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memperjuangkan kebebasan akademik dan membebaskan kampus
dari kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Mahasiswa
menolak keras pembatasan geraknya dalam berpolitik, di mana
mahasiswa dikungkung hanya dalam ruang kuliah di lingkungan
kampus. Sementara di sisi lain, para tentara semakin menggurita ke
dalam tatatan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRI. (Indra dalam
Kompas, 31 Oktober 2011 ).
7. Kebangkitan angkatan 1980-an
Setelah gerakan pemuda sempat mengalami kevakuman
akibat tindakan pemerintah yang represif, mengancam keselamatan
jiwa kalangan pergerakan dari kaum muda dan mahasiswa, maka
mulai tahun 1980 sampai awal tahun 1990 pemuda dan mahasiswa
kembali bangkit dengan cara melakukan gerakan-gerakan perubahan
menuju kebebasan berpikir, demokratisasi, dan perjuangan Hak Asasi
Manusia.
Gerakan-gerakan kelompok ini ditandai dengan munculnya
kelomok studi di kampus maupun di luar kampus, lembaga pers
alternatif, forum komunikasi atau komite rakyat bersamaan dengan
munculnya LSM. Berbeda dengan gerakan sebelumnya, inti kekuatan
gerakan ini bukan hanya di kampus, namun juga di tempat-tempat
seperti sekretariat organisasi kepemudaan dan mahasiswa, rumah
kost, gubuk petani korban penggusuran, dan di barak-barak buruh
pabrik. Pendewasaan intelektual generasi ini bersifat “organik”
dan jauh lebih matang karena mempunyai sarana pers mahasiswa,
kelompok diskusi, dan aksi solidaritas terhadap warga masyarakat
yang paling tidak diuntungkan oleh kebijakan penguasa Orde Baru.
8. Angkatan 1990-an
Pada dekade tahun 1990-an mahasiswa ditekan dan yang
berdemo akan ditahan. Pada masa itu, gerakan mahasiswa lebih bersifat
politis dan fisik. Pembentukan opini atau pembangunan wacana tidak
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diperlukan lagi, karena pada saat itu hanya ada dua pertarungan, yakni
pertarungan antara rezim penguasa dengan mahasiswa. Angkatan ini
hadir sebagai aktor perubahan yang menumbangkan rezim otoriter
di bawah penguasa Orde Baru. Gerakan mahasiswa tahun sembilan
puluhan mencapai klimaksnya pada tahun 1998, diawali dengan terjadi
krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan
melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Mahasiswa
pun mulai gerah dengan penguasa Orde Baru, tuntutan mundurnya
Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa.
Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda
REFORMASI-nya mendapat simpati dan dukungan yang luar biasa dari
rakyat. Mahasiswa menjadi tumpuan rakyat dalam mengubah kondisi
yang ada, kondisi di mana rakyat sudah bosan dengan pemerintahan
yang terlalu lama. 32 tahun kekuasaan Orde Baru mengakibatkan
politisi di luar kekuasaan pun menjadi tumpul karena terlalu kuatnya
lingkar kekuasaan yang dikenal dengan sebutan jalur ABG (ABRI,
Birokrat, dan Golkar). Walaupun kalangan muda di bawah komando
mahasiswa berbeda warna, almamater, ideologi, dan keyakinan, tetapi
mereka punya kesamaan yang disatukan oleh rasa nasionalisme dan
semangat membara untuk membebaskan diri dari kekuasaan yang
otoriter.

C. Gugatan Kritis terhadap Nasionalisme
Kalau pada sub pokok bahasan sebelumnya kita telah membahas
semangat nasionalisme kaum muda dalam memperjuangkan nilainilai kebenaran untuk membebaskan negara dari kekuasaan yang
otoriter menuju negara demokrasi, kini kaum muda kembali mendapat
sorotan. Kaum muda dianggap telah terjerembab pada penguatan
kultur radikalisme pasar bebas yang dipandu oleh logika kapitalisme,
terkontaminasi kultur atau kebudayaan barat yang acuh tak acuh,
serta kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Sedangkan kaum muda yang masuk ke ranah politik dan menjadi
pengendali kekuasaan di jajaran elit pemerintahan, ternyata larut
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dalam kenikmatan kekuasaan politik transaksional yang dipandu
oleh juragan pemilik modal. Pembelaan terhadap rakyat kecil yang
selama ini nyaring disuarakan lambat laun mulai redup. Kondisi ini
bisa diibaratkan dengan ular piton yang kekenyangan sehabis menelan
mangsanya.
Selain sorotan terhadap kaum muda, pemimpin negara juga
tidak lepas dari kritikan pedas, baik dari kelompok muda yang masih
mempunyai idealisme, maupun dari para tokoh masyarakat dan tokoh
lintas agama. Mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia sudah
mendekati negara gagal, akibat pemimpin negara yang tidak mandiri,
lemah, tidak berdaya dalam menghadapi intervensi asing. Kondisi ini
diperparah dengan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah.
Gerakan-gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua
Merdeka), RMS, NII, dan kelompok terorisme, secara terang-terangan
melakukan perlawanan terhadap negara. Yang lebih menyakitkan,
negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan entengnya mengklaim
wilayah NKRI sebagai bagian wilayah negaranya. Para pahlawan
devisa yang seharusnya diberikan pengayoman dan perlindungan
oleh negara ternyata dengan sangat gampang dan tanpa pembelaan
menerima hukuman mati maupun hukuman pancung, baik di negeri
Jiran maupun di Timur Tengah. Kondisi semacam ini tentu tidak bisa
dibiarkan dan perlu perhatian serta tindakan serius dari berbagai
elemen bangsa.
Gugatan kritis ini hendaknya membuat kita merenung ulang
dan belajar dari perjalanan sejarah masa lalu. Pemerintah tidak boleh
skeptis dan alergi terhadap kritikan dan gugatan yang mempertanyakan
ketegasan pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah kebangsaan.
Pemerintah hendaknya bersikap arif menghindari tindakan-tindakan
reaktif seperti menyerang balik tokoh lintas agama dengan tuduhan,
“Tokoh agama yang bersuara lantang diidentikkan dengan burung
gagak pemakan bangkai yang berbulu putih.” Istilah seperti ini tentu
menyakitkan dan akan memancing reaksi dari jutaan rakyat yang
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merasa pemimpinnya dilecehkan, yang ujung-ujungnya menimbulkan
perpecahan dan kebencian terhadap pejabat pemerintah.
Sudah saatnya kita, termasuk pemerintah, mulai sadar dan
mawas diri sekaligus bertanya, apakah mungkin seluruh persoalan
kebangsaan dan nasionalisme dari perkumpulan etnis-etnis yang
berbeda-beda world-view, karakter, budaya, agama, setelah mereka
bersedia dan rela bergabung dalam sebuah negara Indonesia, bisa
dianggap selesai begitu saja? Bukankah kita seharusnya juga menyadari
bahwa persatuan etnis dan teritorial yang telah berhasil dibangun di
awal kemerdekaan hingga saat ini, baru sebatas persatuan awal yang
masih bersifat sangat simbolis, yang tentu saja masih sangat rentan
terhadap perpecahan (fragile).
Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, saat ini ada
beberapa gejala-gejala yang menjurus ke arah disintegrasi yang dapat
mengancam nasionalisme kebangsaan kita, di antaranya adalah:
1. Sifat kedaerahan yang berlebihan atau primordialisme
Primordialime adalah sikap yang lebih mementingkan
kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama,
ras, suku, atau golongannya. Secara etimologi, primordialisme
berasal dari kata Latin prima atau primus yang berarti “yang
utama”. Primordialisme merupakan sikap atau pandangan yang
sempit karena lebih mengutamakan identitas atau kepentingan
daerah, suku, atau budaya lokalnya dibandingkan dengan
kepentingan umum atau bangsa. Salah satu contoh yang
paling sederhana adalah akibat otonomi daerah muncul rajaraja kecil. Contoh lainnya adalah pemegang posisi strategis di
jajaran birokrasi adalah kelompok yang dekat dengan penguasa
daerah. Selain itu, isu putra daerah-nonputra daerah terus
menggelinding dan kadang menjadi pertimbangan ketika
menempatkan seseorang dalam jajaran birokrasi. Kondisi ini
bila tidak disikapi secara serius tentu akan sangat berbahaya
bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
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2. Kebodohan dan isolasi
Kebodohan dan isolasi atau ketertutupan juga merupakan
faktor-faktor yang menghambat integrasi. Masyarakat yang
bodoh biasanya memiliki pandangan yang sempit. Mereka
mengisolasi diri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka
memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan sosialnya.
Segala yang berada di luar lingkungan sosial mereka dianggap
sebagai orang asing yang berbeda. Kondisi masyarakat seperti
ini merupakan faktor penghambat integrasi karena akan
sangat mudah dipecah belah oleh golongan yang berniat untuk
mengadakan perpecahan atau disintegrasi. Contohnya adalah
aliran-aliran yang mengkafirkan kelompok lain dan menganggap
kelompok mereka sebagai yang paling suci dan bersih.
3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi
Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah faktor
yang menghambat integrasi. Kesenjangan sosial ekonomi, baik
kesenjangan antar-golongan masyarakat ataupun kesenjangan
antar-daerah, adalah faktor yang memperlemah integrasi.
Apabila kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya
dan miskin ini terjadi, yang muncul adalah sikap prasangka
dan kecemburuan dari golongan yang miskin terhadap yang
kaya. Apabila kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut
berasal dari etnis atau suku yang berbeda, isu yang muncul ke
permukaan bukanlah masalah kesenjangan sosial-ekonomi,
melainkan soal etnis atau suku bangsa.
4. Perlakuaan negara yang diskriminatif terhadap rakyat
Kebijakan negara terhadap daerah sering di luar batasbatas kepatutan. Daerah yang sumber daya alamnya melimpah
dan menjadi penopang APBN tertinggi bagi negara Republik
Indonesia justru memiliki kondisi sosial ekonomi yang berada di
bawah garis kemiskinan. Contoh konkretnya adalah Kabupaten
Sumbawa Barat. Setiap tahun, negara menerima royalti dari PT
Newmont Nusa Tenggara (perusahaan pengelola tambang emas

Nasionalisme dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia               53

terbesar di Indonesia) sebesar Rp 5,89 triliun. Dari jumlah itu,
Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya menerima 4,57%
atau sekitar Rp 260 miliar. Dana sebesar ini didistribusikan
kembali ke 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut,
sehingga praktis Kabupaten Sumbawa Barat selaku kabupaten
penghasil hanya memperoleh dana bagi hasil sekitar Rp 65
miliar (Zulkarnain: Analisis Pusat Kajian Pendidikan dan
Kemasyarakatan
dalam
http://sumbawabaratnews.com.
Diakses tanggal 9 Desember 2011).
Yang lebih menyakitkan ketika pembahasan Dana Alokasi
Umum di Departemen Keuangan RI, Kabupaten Sumbawa
Barat justru mendapat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)
terkecil jika dibandingkan daerah lainnya di Indonesia,
termasuk daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam.
Alasan yang diberikan Pemerintah Pusat sangatlah tidak logis
dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Sumbawa
Barat. Pemerintah beranggapan bahwa Dana Alokasi Umum
yang diberikan memang relatif kecil karena dana yang diberikan
dikurangi besaran dana royalti yang diberikan oleh negara
kepada daerah penghasil. Kondisi ini juga terjadi di Kalimantan,
Papua, Riau, dan beberapa daerah penghasil sumber daya alam
lainnya di Indonesia.
5. Kebijakan ekonomi negara yang cenderung memakai paham
neoliberalisme
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin negara
dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis, terutama di
bidang ekonomi, tidak pernah lepas dari intervensi asing,
terutama regulasi di bidang perdagangan dan pertambangan.
Seiring dengan semakin cerdasnya masyarakat, suara-suara
kiritis sudah mulai muncul ke permukaan. Contohnya adalah
masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Barat. Mereka
sudah mulai bersuara lantang mempertanyakan manfaat
perusahaan tambang emas-tembaga yang mengeksploitasi
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alamnya melalui konsorsium PT Newmont Nusa Tenggara,
yang sebagian besar sahamnya dimiliki Asing. Keberadaan
perusahaan raksasa ini ternyata tidak membawa efek baik bagi
masyarakat di sekitar tambang maupun rakyat Indonesia secara
keseluruhan. Masyarakat hanya dijadikan tumbal sekaligus
menjadi penonton ketika alamnya dieksploitasi. Masyarakat
sekitar tambang kondisinya tetap miskin, sementara para
bule berambut pirang berpesta pora menghambur-hamburkan
dolar dan pejabat–pejabat pusat yang kecipratan untung hidup
dengan mewah.
Pemerintah pusat dibuat tidak berdaya dan takluk
terhadap kungkungan asing. Masyarakat yang mulai gerah
dengan tindakan kaum imperial ini ternyata dibenturkan
dengan preman-preman berambut cepak yang seharusnya
melindungi rakyat. Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil
jika masyarakat Sumbawa Barat mengikuti jejak saudarasaudaranya yang ada di Papua dan Aceh. Untuk mencegah agar
masalah disintegrasi bangsa tidak terus meluas dan mencegah
terjadinya nasionalisme semu, dibutuhkan kreativitas
pemerintah dalam mengelaborasi konsep nasionalisme secara
dinamis melalui pendekatan cross culture understanding and
acomodating. Nasionalisme haruslah didasarkan pada kesediaan
dan hubungan timbal-balik, saling menghargai, dan sikap ramah
penuh persaudaraan dan berkeadilan.

BAB IV
REVOLUSI DALAM SEJARAH
KETATANEGARAAN INDONESIA

Revolusi sosial yang diperjuangkan oleh para mahasiswa berhasil
menumbangkan penguasa otoriter Orde Baru di bawah komando
Soeharto. Pasca-tumbangnya penguasa Orde Baru, masyarakat
berharap banyak akan perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang
demokratis, sejahtera, dan jauh dari tindakan-tindakan diskriminatif.
Fakta yang terjadi justru jauh dari harapan. Oleh karenanya, tuntutan
revolusi kian nyaring terdengar di seluruh penjuru tanah air seiring
dengan kian terpuruknya kehidupan rakyat kecil. Untuk mengubah
Indonesia ke arah yang lebih baik, menurut berbagai pakar keilmuan
barat, rakyat harus melakukan lompatan berpikir dan tidak perlu
alergi dengan revolusi, karena revolusi bukan hanya pada tataran fisik
tapi bisa juga berupa revolusi sosial maupun revolusi ketatanegaraan.
Revolusi diyakini menjadi jalan untuk melakukan lompatan
sejarah peradaban suatu bangsa. Revolusi dianggap sebagai jalan
tengah untuk mengubah kondisi negara yang semakin karut-marut
ini. Agar kita tidak skeptis terhadap revolusi, ada baiknya pembaca
memahami terlebih dahulu konsep rekonstruksinya secara jelas
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dan terukur, karena revolusi bukanlah pekerjaan individual, tetapi
pekerjaan kolektif bagi seluruh komponen bangsa.
Penyelidikan-penyelidikan
akademis
tentang
revolusi
berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai massa yang
pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang
mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara
kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan diplomasi mereka
yang mendukung dan menentang revolusi sosial, generasi muda dan
generasi tua, golongan kiri dan golongan kanan, kekuatan Islam dan
kekuatan sekuler, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebuah revolusi
bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan kontradiktif dan
mewarnai proses perjalanan bangsa Indonesia.

A. Makna Revolusi
Sejarah akan selalu mewarnai kehidupan seseorang. Dimensi
ruang dan waktu, serta adanya suatu unsur perubahan menjadi sebuah
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kadangkala perubahan tersebut
bersifat konstruktif, akan tetapi suatu saat menjadi sebaliknya,
yaitu bersifat destruktif. Akibatnya, sejarah menjadi sebuah memori
yang berbeda dalam penafsiran setiap individu walaupun konteks
permasalahannya sama. Di samping itu, situasi yang kompleks
tersebut dapat ditinjau pula dari segi insiden-insiden dan urutanurutan insiden yang menentukan hubungan sebab-akibat, antara lain
faktor-faktor variabel ekonomi, sosial, politik, keagamaan dan kontak
kebudayaan. (Sartono Kartodirjo,1988 :24)
Kontak kebudayaan mengakibatkan perubahan institusional
yang dinamis, juga menimbulkan destrukturalisasi dan diferensiasi
norma-norma, nilai-nilai, dan simbol-simbol. Analisisnya harus
mencakup pula unsur-unsur yang esensial dari gerakan sosial seperti
tujuan-tujuan ideologi, kohesi golongan, organisasi, dan taktik.
Dan akhirnya, transformasi politik yang terjadi selama abad ke-19
dianalisis menurut segi; peralihan dari otoritas tradisional ke otoritas
legal rasional, dan penyelenggaraan otoritas kharismatik gerakan
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itu sendiri. Perkembangan sejarah yang tampak dalam dinamika
masyarakat muncul karena adanya kekuatan-kekuatan sejarah berupa
kekuatan alam (misalnya sumber-sumber ekonomis), pertumbuhan
penduduk, kepentingan-kepentingan sebuah kelas, grup, dan individu,
penemuan teknologi baru, ideologi, kepercayaan, pengaruh-pengaruh
dari luar, dan sebagainya (Kuntowijoyo, 2003 : 46).
Abad ke-19 adalah periode pergolakan atau revolusi sosial yang
menyertai terjadinya perubahan sosial sebagai akibat dari pengaruh
kuat kolonialisme Barat. Tergusurnya keseimbangan larva masyarakat
tradisional tentu saja menimbulkan rasa frustrasi dan tersingkir. Jika
perasaan-perasaan itu dikomunikasikan, maka akan berkembang
menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu
bisa meledak jika difokuskan di bawah satu pemimpin yang mampu
mengarahkan potensi agresif itu pada sasaran-sasaran tertentu yang
dianggap bermusuhan atau menuju perwujudan gagasan-gagasaan
tentang perubahan di bawah kendali pemimpin agama atau lebih
dikenal dengan gerakan milenari.
Persoalan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh
kekuatan revolusioner setelah revolusi menentukan momentumnya
dengan pergantian kekuasaan. Pengalaman kita menunjukkan bahwa
revolusi tidak memiliki basis ideologi dan konsep rekonstruksi
serta restrukturisasi yang jelas. Akibatnya, ketika kekuasaan politik
jatuh, maka kekuatan revolusioner justru terjebak dalam tindakan
membagi-bagi kekuasaan, lalu mereka saling bertikai. Kemudian
yang berhasil berkuasa justru berusaha mengukuhkan kekuasaannya
dengan berbagai cara. Kekuatan revolusioner pun terpecah dan
tercabik-cabik oleh nafsu kekuasaan yang tidak pernah merasa puas.
Akibatnya, tujuan dan cita-cita dari sebuah revolusi menjadi bias
karena banyaknya kepentingan yang beredar.
Secara umum, sudah diketahui bahwa gerakan-gerakan
sosial sebagai suatu proses merupakan hal yang sangat kompleks.
Pendekatannya bisa dilakukan melalui berbagai jalur metodologis atau
perspektif teoretis, dan yang terpenting adalah jalan atau perspektif
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ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural-antoropologis. Untuk
tujuan-tujuan analitis, maka sejumlah aspek dari fenomena-fenomena
yang kompleks itu dapat diisolasikan walaupun harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan distorsi dalam konteks
yang bersangkutan. Kita dapat mengandaikan bahwa pertemuan
beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah.
Sebelum mencapai titik pertemuan, maka faktor-faktor tersebut
mengalami perkembangannya sendiri berdasarkan pertimbangan
teoretis. (Asyari, 2005)
Berpikir sejarah mengharuskan kita mempertemukan dua
pandangan yang saling bertentangan: pertama, cara berpikir yang
kita gunakan selama ini adalah warisan yang tidak dapat disingkirkan;
kedua, jika kita tidak berusaha menyingkirkan warisan itu, maka kira
harus menggunakan kritik modern untuk peristiwa masa lalu atau
lebih dikenal dengan dengan pendekatan presentisme (Wineburg,
2006:17). Dalam konteks pemahaman terhadap istilah “revolusi”, maka
kita harus memadukan kedua pandangan tersebut dengan harapan
dapat menemukan makna revolusi secara detiil dan mendalam.
Dengan demikian, tampak bahwa istilah “revolusi” dan “revolusi
Indonesia” telah mengalami pasang surut dalam pemaknaannya di
dalam masyarakat kita. Pada masa kemerdekaan 1945-1949, istilah
“revolusi” dan “revolusi Indonesia” dipergunakan secara luas untuk
menyebut perjuangan dan pergolakan pada masa itu. Revolusi yang
menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah
sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan unsur yang sangat kuat
dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua
usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru dan
tatanan sosial yang lebih adil kemudian tampak membuahkan hasil
pada masa-masa sesudah Perang Dunia II (M.C. Ricklefs, 2005:428).
Perlu diingat bahwa dalam hubungan ini proses sekulerisasi dan
modernisasi sudah berlangsung pada saat munculnya kebangkitan
gerakan nasionalis Indonesia dan pecahnya revolusi Indonesia. Apabila
perbedaan itu dilihat bukan dalam aspek fungsionalnya, melainkan
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dalam aspek rasionalitasnya, maka kita dapat menyingkapkan
perbedaan-perbedaan esensial antara harapan-harapandan ideologi
nasional dalam doktrin-doktrin politik. Di sisi lain, konstitusi
yang berlaku tidak mampu memenuhi tuntutan perubahan yang
cepat dan kompleks sehingga penguasa yang muncul cenderung
ingin terus berkuasa dan menjadikan konstitusi sebagai alat untuk
mempertahankan kekuasaannya. Revolusi seakan-akan mati suri
karena tidak ditopang oleh konstitusi yang memadai guna memenuhi
tuntutan perubahan yang cepat dan kompleks sehingga budaya dan
konflik politik hanya berorientasi pada kekuasaan.
Dari sudut pandang Islam klasik, revolusi memiliki konotasi
buruk, yaitu menggulingkan tatanan yang didirikan oleh orang
beriman. Istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk revolusi
yang berarti (1) fitnah (godaan, hasutan, perselisihan menentang
Allah); (2) ma’siyah (ketidakpatuhan, pembangkangan, perlawanan,
pemberontakan); (3) riddah (berpaling atau memunggungi). Dalam
perkembangan berikutnya, revolusi dimaknai sebagai pemberontakan
terhadap Islam, yang mereka beri nama kharij (jamak dari khawarij)
yang berarti keluar. Sedangkan dalam wacana Islam kontemporer
yang mendasarkan pada ilmu-ilmu sosial, revolusi dimaknai sebagai
pemberontakan menentang otoritas yang terpilih. Istilah modern
untuk revolusi dalam bahasa Arab adalah tsaurah yang makna akar
katanya berarti menghamburkan debu. Namun demikian, secara
umum revolusi diartikan sebagai perubahan yang cepat pada budaya
politik yang ada.
Dalam teori revolusi, Karl Marx mengatakan bahwa
perkembangan masyarakat di tingkat kekuatan produksi material
masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan
produksi di tempat mereka bekerja. Bentuk perkembangan kekuatan
produksi itu lantas berubah menjadi pengekangan (penindasan).
Konflik antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi
lama itulah yang menjadi gerakan revolusi. Marx mengasumsikan
bahwa kapitalisme akan memunculkan kesejahteraan dan penderitaan.
Kesejahteraan dalam kelas borjuis semakin mengecil dan penderitaan
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dalam kelas buruh kian membesar. Ketegangan antara borjuis dan
proletariat akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan
sadar-kelas. Ketegangan tersebut lantas mengarah pada revolusi yang
disebut “revolusi sosial”.
Revolusi memang mempunyai makna sentral bagi persepsi
bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada periode 1945-1949 merupakan revolusi yang
dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang
kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya
maka revolusi adalah pengalaman emosional luar biasa dengan rakyat
yang berpartisipasi langsung (Legge, 1993:1). Ada sebuah kenangan
yang tak terlupakan di benak bangsa Indonesia akan suka duka pada
masa revolusi tahun 1945-1949 tersebut.
Penyelidikan-penyelidikan
akademis
tentang
revolusi
berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai masa yang
pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang
mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara
kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan diplomasi mereka
yang mendukung dan menentang revolusi sosial, generasi muda dan
generasi tua, golongan kiri dan golongan kanan, kekuatan Islam dan
kekuatan sekuler, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebuah revolusi
bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan kontradiktif dan
mewarnai proses revolusi tersebut.
Bahkan bagi para ahli sejarah Indonesia modern, revolusi
memainkan peranan yang simbolik sebagai wadah beragam
pandangan mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan
bangsa ini. Beberapa ahli sejarah yang memandang revolusi sebagai
produk alami, menganggap revolusi sebagai perjuangan kemerdekaan
terhadap lamanya kekuasaan kolonial dan perlawanan kekuasaan yang
terorganisasi sebelum Perang Dunia II. Para ahli sejarah itu, dengan
rasa simpati, bahkan memusatkan perhatiannya pada para pemimpin
kebangsaan yang lebih tua.
Para penulis lebih mencurahkan perhatian pada penelitian
terhadap aliran-aliran ideologi di dalam revolusi, misalnya nasionalis,
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sosial-demokrat, komunis, dan Islam. Mereka juga mempelajari
pergeseran kekuasaan yang menyertai perjuangan ini, atau mengkaji
kemungkinan-kemungkinan yang muncul untuk perubahanperubahan sosial yang mendasar. Sedangkan penulis lain justru
mengamati jalannya peristiwa-peristiwa di tingkat lokal dan mengkaji
cara agar isu-isu nasional bisa terjalin dengan tekanan-tekanan dari
keadaan lokal.
Gagasan-gagasan revolusi akhir-akhir ini terus muncul akibat
dari gagalnya kaum reformis dalam menata bangsa dan negaranya.
Untuk menjembatani hal tersebut, maka kita tentu tidak ingin
menggagas sebuah revolusi tanpa perhitungan yang matang agar
dapat menghindarkan diri dari revolusi dengan stigma politik yang
penuh darah serta hilangnya nyawa seperti dalam Revolusi Perancis
dan Revolusi Rusia.

B. Gagasan tentang Revolusi
Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam
tata kehidupan secara cepat. Umumnya, revolusi ditandai dengan
penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik
kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan
berusaha saling menjatuhkan. Dari sejarah, kita tahu bahwa tanpa
revolusi, maka dinamika masyarakat akan berjalan lamban. Juga
tidak akan ada loncatan historis guna membangun peradaban baru
dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, sains dan
teknologi, serta keagamaan.
Perbedaan paham bahwa suatu “revolusi belum selesai” atau
“revolusi sudah selesai” pernah mewarnai perkembangan sejarah
revolusi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendapat
dan pemikiran antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini bukan
sekadar pemaknaan terhadap paham tentang proses revolusi, namun
justru secara lebih jauh melihat implikasi yang diakibatkannya.
Revolusi bukanlah sekadar slogan atau propaganda politik, tetapi
sebuah doktrin politik jika yang mengucapkannya adalah seorang
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pemimpin (presiden) yang mempunyai kekuasaan. Hal itu pula yang
pernah diungkapkan oleh Soekarno. Selaku presiden yang mendoktrin
bahwa “revolusi belum selesai”, maka sangat mungkin segala
tindakan yang diambil, walaupun ternyata menerobos aturan-aturan
hukum, dapat dibenarkan. Sedangkan Muhammad Hatta sendiri
lebih berpegang pada paham “revolusi sudah selesai” dalam menilai
kebijakan-kebijakannya.
1. Revolusi Menurut Pemikiran Soekarno
Soekarno, bagi bangsa Indonesia, adalah salah satu sosok
pahlawan revolusi yang mempunyai peranan dan pemikiran yang
bervisi jauh ke depan. Ide-idenya selalu dilontarkan dalam berbagai
forum dengan penuh kharisma kepemimpinan. Pemikirannya tentang
jalannya revolusi juga mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa
Indonesia. Bahkan Bung Karno selalu menegaskan, hingga di ujung
akhir kekuasaannya, bahwa “revolusi belum selesai”. Ia pernah
mengatakan bahwa revolusi tidak akan pernah berhasil jika dipimpin
oleh ahli hukum, segala perubahan yang seharusnya cepat diambil
tidak akan terlaksana karena ahli hukum itu akan banyak berkutat
dengan persoalan keabsahan (legalitas) sehingga kita akan dikenang
sebagai generasi peragu.
Bung Karno kemudian membagi tingkatan-tingkatan revolusi.
Tahun 1945-1955, menurutnya, adalah tingkat physical revolution.
Dalam tingkatan ini, Indonesia berada dalam fase merebut dan
mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari tangan imperialis
dengan mengorbankan darah. Periode 1945-1950 adalah periode
revolusi fisik dan merupakan pelatakan dasar dasar negara khususnya
departemen luar negeri dalam membangun diplomasi Internasional
(Deplu,2004:4). Lalu tahun 1950-1955 merupakan tahun-tahun
untuk bertahan hidup atau tingkatan survival. Survival berarti tetap
hidup, tidak mati. Walaupun mengalami lima tahun revolusi fisik,
Indonesia tetap berdiri. Karena itu, tahun 1950-1955 adalah tahun
penyembuhan luka-luka, tahun untuk menebus segala penderitaan
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yang dialami dalam revolusi fisik. Tahun 1956 adalah periode revolusi
sosial-ekonomi untuk mencapai tujuan terakhir revolusi, yaitu suatu
masyarakat yang adil makmur “tata-tentrem-karta-raharja”. Tepatnya,
periode tahun 1955-sekarang (dan seterusnya) adalah periode
investment, yaitu investment of human skill, material investment, dan
mental investment. Investasi-investasi itu semuanya adalah untuk
socialist construction, yaitu untuk amanat penderitaan rakyat (Wawan,
2003:461).
Revolusi nasional merupakan upaya mendobrak segala
belenggu kapitalisme, hukum-hukum penjajah, dalam arti destruktif.
Akan tetapi, simultan dengan itu, tenaga-tenaga konstruktif bekerja,
menggembleng dan membangun negara baru, pemerintah baru,
hukum-hukum baru, alat-alat produksi baru, dan lain-lain yang serba
baru. Sementara itu, juga dipersiapkan berangsur-angsur, syarat untuk
berlakunya revolusi sosial. Revolusi nasional tidak bisa bebarengan
sekaligus dengan revolusi sosial. Revolusi nasional yang merupakan
tugas sejarah harus selesai terlebih dahulu sebelum diganti oleh fase
revolusi sosial. Berapa lama pergantian itu? Tidak satupun para pelaku
politik maupun pakar yang mampu memberikan jawaban pasti.
Bung Karno tidak bisa menjawab pasti lamanya waktu, karena
hal itu bukanlah pekerjaan kecil. Ia menegaskan, jangankan yang
berkesejahteraan sosial, menyusun masyarakat yang normal saja tidak
mungkin sebelum selesainya soal-soal nasional. Jadi waktunya bisa
bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, tapi yang jelas bukan
hitungan bulan. Revolusi Perancis, misalnya, berlangsung selama 80
tahun, dan Revolusi Rusia berlangsung selama 40 tahun. Singkatnya,
pergerakan menuju revolusi sosial bukan pergerakan kecil-kecilan.
Pergerakan itu bermaksud untuk mengubah sikap masyarakat sesuai
dengan tujuannya, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Bagi
Bung Karno, revolusi sosial adalah proses menuju suatu masyarakat
Indonesia tanpa kapitalisme. Bung Karno ingin menggunakan revolusi
sosial untuk mengakhiri kapitalisme. Selanjutnya, dengan alat revolusi
pula mencapai cita-cita kemerdekaan.
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Menurut Bung Karno, revolusi belum selesai, dan masih
berjalan terus, terus, dan sekali lagi terus. Logika revolusioner adalah
sekali kita mencetuskan revolusi, kita harus meneruskan revolusi itu,
sampai segala cita-citanya terlaksana. Ini secara mutlak merupakan
hukum revolusi yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat ditawartawar lagi. Karena itu, jangan berkata bahwa “revolusi sudah selesai”
padahal revolusi sedang berjalan, dan jangan mencoba membendung
atau menentang atau menghambat suatu fase revolusi, padahal fase
itu merupakan kelanjutan dari revolusi.
Selain itu, Bung Karno juga sangat terkenal dengan pernyataanpernyataannya yang berkaitan dengan semangat revolusi melalui
berbagai pidato, di antaranya adalah sebagai berikut.
			
“Hayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseriseri mari berjalan terus! Jangan berhenti. Revolusimu
belum selesai! Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti
akan diseret oleh sejarah. Siapa yang menentang corak
dan arahnya sejarah, tidak peduli ia dari bangsa apa pun,
ia akan digiling digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau
pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tidak
mau menyudahi kolonialismenya di Irian Barat, satu hari
akan datang, entah esok, entah lusa, yang pasti ia digiling
digilas oleh sejarah. Tetapi sebaliknya pun, kalau engkau
menentangnya, engkau pun akan digiling digilas oleh
sejarah.” (Pidato Proklamasi 17 Agustus 1951)
			
“Those three, then are the essentials of true national
revolution. First, national independence; second, national
ideology; third a national leadership.” (Pidato di Los Angeles,
1961)
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“Kita merombak, tetapi kita juga membangun...!
Kita membangun, dan untuk itu kita merombak.
Kita membongkar, kita mencabut, kita menjebol..!
Semua itu untuk dapat membangun revolusi adalah
“build tomorrow” dan “reject yesterday”. Revolusi adalah
“construct tomorrow” dan “pull down yesterday”. Hakikat
revolusi adalah perombakan, penjebolan, penghancuran,
pembinasaan dari semua apa yang kita sukai. Revolusi
adalah perang melawan keadaan yang memicu untuk
melahirkan keadaan yang baru.” (Pidato Proklamasi 17
Agustus 1960)
2. Revolusi Menurut Pemikiran Muhammad Hatta
Muhammad Hatta adalah sosok pahlawan revolusi yang
mempunyai peranan dan pemikiran yang konstruktif bagi bangsa
Indonesia. Sebagai seorang wakil presiden pada masanya, Bung Hatta
mencetuskan ide-ide yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia
dalam upaya menggelorakan semangat revolusi. Namun, pemikiran
Bung Hatta tentang revolusi sering berseberangan dengan Bung Karno
selaku presiden pada waktu itu. Bung Hatta mempunyai prinsip bahwa
“revolusi sudah selesai”. Sangat kontras dengan prinsip Bung Karno
bahwa “revolusi belum selesai”.
Di dalam pidatonya, berkenaan dengan penganugerahan gelar
Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, Muhammad
Hatta antara lain memberikan analisis singkat mengenai revolusi pada
umumnya dan revolusi Indonesia pada khususnya. Menurut Bung
Hatta, “...suatu analisis yang mendalam akan menunjukan bahwa
segala pemberontakan dan perpecahan, anarki politik avonturisme,
serta tindakan-tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat
daripada revolusi nasional yang tidak dibendung pada waktu yang tepat.
Salah besar orang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum
selesai. Revolusi adalah letusan. Masyarakat sekonyong-konyong yang
melaksanakan unwehrtung alter wehrte. Revolusi mengguncangkan
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lantai dan sendi, pasak dan tiang jadi longgar semuanya, sebab itu
saat revolusi itu tidak dapat berlaku lama, tidak lebih dari beberapa
minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang
masa konsolidasi untuk merealisasi hasil dari revolusi itu. Yang belum
selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan
cita-cita di dalam waktu, setelah fondamen dihentikan.”
Revolusi itu sendiri sebentar saatnya, masa revolusioner dalam
konsolidasi dapat berjalan lama, sampai berpuluh-puluh tahun.
Demikian dengan Revolusi Perancis, demikian dengan Revolusi Rusia,
demikian dengan Revolusi Kemalis (Turki), dan lain-lainnya. Tak
mungkin revolusi berjalan terlalu lama, sebab apabila tidak dibendung
dalam waktu yang tepat, pasak dan tiang yang jadi longgar tadi
terus berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya,
mengambil keuntungan dari situ, dan antara merdeka dan anarki,
tidak terang lagi batasnya.
Salah satu contoh perbedaan antara Bung Karno dengan
Bung Hatta yang paling konkret adalah dalam sikapnya terhadap
upaya nasionalisasi perusahaan asing (Belanda) di Indonesia setelah
kemerdekaan. Bung Karno menghendaki perusahaan-perusahaan
Belanda yang dianggapnya sebagai alat kapitalisme asing itu
dinasionalisasikan atau diambil-alih bangsanya tanpa ganti rugi,
(disita) menjadi milik republik. Menurutnya, pengambilalihan seperti
itu lumrah saja dalam sebuah revolusi. Nasionalisasi perusahaan
Belanda itu diperlukan guna membangun negara.
Bung Hatta justru tidak sependapat. Menurutnya, jika
nasionalisasi dengan cara sita begitu saja, maka kemerdekaan bangsa
Indonesia tidak akan tercapai, karena kita hidup di tengah dunia yang
dilingkari oleh negara-negara imperialis dan kapitalis. Oleh karena itu,
jika kita ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut maka
kita harus memberi ganti rugi, lalu dengan apa kita bisa menggantinya,
sementara keuangan negara pada saat itu sedang tekor.
Pandangan Bung Hatta ini jelas dilandasi oleh pahamnya
bahwa “revolusi sudah selesai”. Hal itu kembali ditegaskan dalam
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bukunya, Lampau dan Datang (1956). Menurutnya, revolusi telah
memuncak dengan penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 (saat
ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar). Bung Hatta bahkan
menyindir Bung Karno di buku tersebut (meskipun tidak menyebut
namanya). Bung Hatta juga memberi contoh Revolusi Perancis,
Revolusi Rusia, dan Revolusi Turki. (Noer,1950:490)
Bung Hatta menilai bahwa segala pemberontakan, anarki
politik, avonturisme, serta tindakan ekonomi yang mengacaukan
yang terjadi di Republik Indonesia merupakan akibat dan revolusi
yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Apabila revolusi tidak
dibendung pada waktu yang tepat, maka pasak dan tiang yang jadi
longgar tadi terus berantakan dan akhirnya seluruh bangunan
ikut berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya,
mengambil keuntungan dari situ. Dan di antara merdeka dan anarki,
tidak terang lagi batasnya. Karena itu Bung Hatta menegaskan bahwa
“revolusi sudah selesai”.
3. Revolusi Menurut Pemikiran Sjahrir
Sjahrir, dalam pandangan George Mc.Turnan Kahin,
merupakan tokoh yang berpengaruh di hari-hari menjelang
proklamasi kemerdekaan dan sesudahnya. Ia digambarkan sebagai
arsitek terjadinya pergeseran sistem di bulan November 1945, yaitu
dari sistem presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD yang
pertama menjadi sistem perlementer. Suatu pergeseran yang dicapai
bukan melalui perubahan UUD, melainkan dengan diterimanya
konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem
perlementer. Kemudian, selaku perdana menteri, Sjahrir adalah orang
yang bertanggung jawab mengemudikan republik yang masih sangat
muda ini dalam melewati bahaya yang mengelilinginya ditengahtengah kegundahan para tokoh yang sangat meragukan kemampuan
kepemimpinannya, dan ternyata ia berhasil membuktikan yang pada
akhirnya mampu meraih pengakuan baik dari dalam maupun luar
Negeri bagi berdirinya sebuah Negara yang lebih dikenal dengan Negara
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republik Indonesia. Sifat dan strategi politik yang dijalankan Sjahrir
sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa
politik yang terjadi pada bulan Agustus 1945, dan pila dilihat dalam
manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada
kedudukan sebagai perdana menteri, Selain itu juga dalam cara ketika
pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan
luar negeri. Sejumlah azas pedoman dapat kita lihat dalam tindakantindakannya selama periode itu, di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, yang penting baginya adalah bahwa perjuangan
kemerdekaan Indonesia harus anti-fasis. Itu merupakan konsekuensi
perspektif yang sudah ia kembangkan mengenai arah perkembangan
peristiwa-peristiwa di dunia pada dasawarsa 1930-an. Pembebasan
Indonesia dan perkembangannya sebagai sebuah negara republik
yang demokratis dan sosialis mendapatkan tempat dalam perspektif
tersebut.
Kedua, kesadaran akan potensi otoriter yang terkandung dalam
proses revolusi. Dengan memperhitungkan ketidakjelasan situasi dan
kemungkinan terjadinya kekacauan setelah kekalahan Jepang, maka
Sjahrir menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan setertib
mungkin dan melalui apa yang dapat dianggap sebagai suatu otoritas
Indonesia yang terbentuk sebagaimana mestinya.
Ada dua prinsip yang saling berseberangan dalam menyikapi
perbedaan penilaian terhadap kegiatan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta
semasa pendudukan Jepang. Kegiatan aksi Sjahrir dilakukan secara
diam-diam sambil terus berhubungan dengan para pemimpin yang
lebih tua dan terkemuka, terutama dengan memusatkan kegiatannya
pada upaya membangun gerakan perlawanan bawah tanah yang
menentang penguasa Jepang. Sedangkan Soekarno-Hatta memakai
jalan kerja sama secara terbuka dengan pemerintah pendudukan
Jepang, dan sedapat mungkin memperlunak perlakuan Jepang.
Bahkan, bila dimungkinkan, memanfaatkan jabatan resmi mereka di
bawah kekuasaan Jepang untuk membela perjuangan kebangsaan.
Pada akhir Oktober 1946, Sjahrir menerbitkan buklet kecil,
Perjuangan Kita, yang disebarkan selama hari-hari pertama bulan
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November. Buklet ini sangat memengaruhi pemikiran politik di
Indonesia, terutama di kalangan buruh yang dulu ikut gerakan bawah
tanah, juga di kalangan pemuda berpendidikan. Dalam buklet ini ia
menyerukan para pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggung
jawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya, terutama
menghindari kekerasan anti-asing dan anti-indo, dan mengerahkan
kekuatan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintah yang
demokratis, non-fasis, serta non-feodalistis. (Kahin, 1955:207)
Orang Indonesia harus membedakan aspek bagian luar dari
revolusi mereka, yaitu nasionalisme, dan aspek sosial yang merupakan
bagian dalamnya. Ada bahaya besar jika dalam memusatkan aspek
nasionalisme, revolusi itu berdasarkan demokrasi, maka aspek sosial
bagian dalam itu akan dilupakan. Dengan melihat warisan feodal yang
terus hidup dengan kuat, maka penyerapan aspek nasionalistis untuk
menghilangkan aspek demokrasi internal yang akan menggiring ke
arah fasisme adalah feodalisme dan supernasionalisme. Yang harus
ditekankan dan menjadi tujuan utama revolusi Indonesia bukanlah
nasionalisme, tetapi demokrasi.
Akhirnya, Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak
semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang atau
Belanda, dan mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada
mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu, dan tujuan
akhirnya adalah demokrasi. Ia menyatakan, “Revolusi kita harus
dipimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner, dan
bukan oleh kelompok-kelompok yang pernah menjadi antek-antek
fasis, fasis kolonial, atau fasis militer Jepang.”
Perjuangan demokrasi revolusioner itu dimulai dengan
membersihkan diri dari soda-soda fasis Jepang, mengungkung
pandangan orang-orang yang jiwanya masih termakan oleh pengaruh
propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang telah
menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang harus
disingkirkan dari kepemimpinan revolusi kita, yaitu orang-orang yang
pernah bekerja dalam organisasi propaganda Jepang, polisi rahasia
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Jepang, umumnya dalam usaha pasukan kelima Jepang. Semua
orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan harus
dibedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekadar
memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kolaborator politik
dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dianggap
sebagai fasis sendiri atau alat dan kaki tangan Jepang, yang sudah
tentu berdosa dan berkhianat kepada perjuangan revolusi rakyat.
Ada banyak definisi mengenai revolusi, namun semua definisi
itu mengandung unsur perubahan besar yang menyangkut negara. Ada
yang mengandung unsur paksaan (force), unsur kekerasan (violence),
dan ada yang tidak selalu mengandung unsur-unsur tersebut. Definisi
yang paling sederhana adalah: “A change brought about not necerfurily by
force and violence, whereby one system of teoality is terminated and another
originated” (perubahan yang diadakan tidak selalu dengan paksaan
dan kekerasan, yang mengakhiri suatu sistem legalitas yang satu, dan
yang membentuk suatu sistem legalitas yang lain). Meskipun sedikit
berbeda dengan definisi di atas, namun definisi berikut ini mungkin
lebih mendekati kenyataan. “Revolutions are forcible interventions,
either to replace government, or to change the processes of government“
(revolusi adalah tindakan memaksa untuk mengganti pemerintah
ataupun untuk mengganti proses-proses pemerintahan).
Dengan menggunakan definisi tersebut, maka apa yang terjadi
pada 17 Agustus 1945 jelas merupakan suatu revolusi. Karena pada
saat itu suatu sistem legalitas yang satu diganti dengan sistem
legalitas yang lain, yakni sistem legalitas Kemaharajaan Jepang yang
dilaksanakan oleh tentara pendudukannya di Indonesia diganti dengan
sistem legalitas Indonesia merdeka, yang sehari kemudian ditegaskan
sebagai Republik Indonesia. Atau dengan definisi lainnya, pemerintah
yang satu diganti dengan pemerintah yang lain, yakni pemerintah
balatentara Dai Nippon diganti dengan pemerintah Republik
Indonesia. Caranya ternyata dengan paksaan dan kekerasan karena
mendapat hambatan dan kemudian ancaman (di daerah-daerah) dari
pihak yang legalitasnya diganti.
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Dengan demikian, tampak bahwa dalam kasus revolusi
Indonesia, sistem legalitas yang diganti bukan sekadar pemerintah,
melainkan bentuk kenegaraan di bawah lingkungan Kemaharajaan
Jepang dengan negara Republik Indonesia. Pergantian sistem legalitas
yang satu dengan yang lain terjadi seketika itu via proklamasi, tanpa
adanya vacuum satu hari sebagaimana dikatakan oleh para ahli.
Adapun pembukaan UUD 1945 yang meliputi Pancasila sebagai dasar
filsafat negara merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan
prokamasi.
Proklamasi adalah titik kulminasi dari cita-cita kemerdekaan
nasional yang telah hidup di dalam alam pikiran rakyat Indonesia
selama berabad-abad dan merupakan nilai di dalam kehidupan nasional
serta kehidupan kenegaraan kita dewasa ini. Segala milik nasional kita
dewasa ini akan ikut lenyap tanpa adanya kemerdekaan. Oleh karena
itulah semboyan utama semasa perang kemerdekaan (komponen fisikmiliter dari revolusi Indonesia) adalah “merdeka atau mati”. Pada masa
sekarang, kemerdekaan itu dirasakan sebagai vanzelfsprekend (sesuatu
yang seolah-olah “dengan sendirinya” ada), apalagi oleh generasi muda
yang tidak mengalami masa-masa ketika kemerdekaan itu mendapat
ancaman besar yang mungkin melenyapkan eksistensinya, andaikata
tidak dipertahankan secara mati-matian oleh rakyat bersenjata.
Menurut Chalmers Johnson, ada enam jenis revolusi, yaitu:
1) Jacquerie (pemberontakan massal petani)
2) Millenarian Rebellion (Jacquerie plus pimpinan
kharismatik)
3) Anarchistic Rebellion (usaha untuk memulihkan masyarakat
yang tercerai berai)
4) Facobin-Communist Revolution (revolusi sosial yang
spontan seperti di Perancis dan Rusia)
5) Conspiration Coup d’Etat (konspirasi dalam melakukan
kudeta terhadap negara)
6) Militerized Mass Insurrection (revolusi nasional dan sosial
yang diperhitungkan, yang menggunakan perang gerilya).
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Kategorisasi tersebut belum tentu dapat diterima sepenuhnya.
Namun, mungkin kita dapat memasukkan Militerized Mass
Insurrection untuk menganalisis Revolusi Indonesia.
Ada juga beberapa definisi mengenai sebab-sebab pecahnya
suatu revolusi, tetapi pada umumnya dibedakan menjadi sebab jangka
pendek dan sebab jangka panjang. Harry Eckstein menyebutkan
beberapa di antaranya, yaitu:
1. Preconditions (the circumstances that make it possible for
the precipitant to produce violence) atau keadaan lingkungan
yang memungkinkan pencetusan untuk menghasilkan
kekerasan.
2. Precipitant (an event that actually initiates violence) atau suatu
kejadian yang benar-benar menggerakkan kekerasan.
Lalu, Chalmer Johnson mengajukan sebab-sebab pecahnya
revolusi sebagai berikut.
1. Dysfunctions (conditions that put a sosial system out
of equilibrium) atau kondisi-kondisi yang merusak
keseimbangan di dalam suatu sistem sosial.
2. Accelerators (of dysfunctions), or triggers (occurrences that
catalyze or throw into relief the already existent revolutionary
level of dysfunctions. They do not of themselves cause revolution,
but when they do occur in a system already bearing the
necessary of dysfunction... they will provide the sufficient cause
of the immediate, following revolution) atau kejadian-kejadian
yang mengkatalisasi atau menajamkan tahap revolusioner
dari disfungsi. Kejadian-kejadian itu pada dirinya tidak
menyebabkan revolusi, tetapi jika terjadi dalam suatu sistem
yang telah mencapai tahap yang diperlukan dari disfungsi...
maka kejadian-kejadian itu akan menjadi sebab munculnya
revolusi yang segera menyusulnya.
Dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya suatu revolusi
muncul karena sebab-sebab jangka panjang dan jangka pendek.
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Bagi revolusi Indonesia, prakondisi yang merupakan sebab jangka
panjangnya adalah:
1. Cita-cita kemerdekaan yang senantiasa hidup di hati rakyat
Indonesia dan diperjuangkan melalui cara-cara parlementer
modern sejauh keadaan mengizinkan oleh pergerakan
nasional Indonesia pada zaman Hindia Belanda dan pada
zaman pendudukan Jepang.
2. Janji-janji pihak Jepang yang menajamkan segera
kemerdekaan bangsa Indonesia.
3. Kapitulasi pihak Jepang pada 15 Agustus 1945 yang
menyebabkan “power deflation” di pihak kekuasaan Jepang
dan “loss of authority” pemerintahan balatentara Jepang di
mata rakyat Indonesia.
Adapun sebab jangka pendek bagi pecahnya revolusi Indonesia
adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi itu memunculkan
tindakan-tindakan memaksa terhadap pihak Jepang, melalui kekerasan
ataupun tidak, agar mereka menyerahkan kedaulatannya kepada
Republik Indonesia. Hal itu tampak jelas jika kita mengikuti peristiwaperistiwa yang terjadi di seluruh Indonesia setelah proklamasi.
Menurut Liford Edward, suatu revolusi dapat dianggap berakhir
jika telah tercapai suatu persetujuan kerja (working agreement) antara
pelbagai pihak yang terlibat di dalam revolusi tersebut. Adanya
persetujuan itu akan menghasilkan keseimbangan baru karena
prinsip-prinsip utama yang telah ditegaskan oleh revolusi tidak lagi
menjadi bahan sengketa.
Bagi revolusi Indonesia, implementasi dan Persetujuan Den
Haag sebagai basil Konferensi Meja Bundar merupakan kompromi
besar antara pelbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik kaum
republiken, federal, maupun Belanda. Masa sesudahnya yaitu
pengakuan kedaulatan 29 Desember 1949, seperti yang diungkapkan
oleh Bung Hatta, adalah masa konsolidasi. Dengan demikian, jelas
kiranya bahwa proklamasi merupakan titik tolak besar di dalam
kehidupan nasional kita, garis pemisah tajam antara zaman penjajahan
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dan zaman kemerdekaan, dan merupakan pemicu revolusi Indonesia
yang berjalan selama empat tahun lebih dan disusul dengan masa
konsolidasi yang hingga kini masih berjalan terus.
Revolusi Indonesia sudah dilakukan dan mendapat reaksi hebat
di seluruh pelosok Nusantara. Salah satu simbol revolusioner yang
lebih luas serta mengandung persamaan dan persaudaraan adalah
cara panggilan “Bung” yang diperkenalkan oleh Soekarno yang segera
populer di seluruh Indonesia. Gagasan yang dikandungnya mungkin
paling dapat dianggap sebagai sintesis dan “saudara revolusioner”,
“saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara republiken”. Simbol
revolusioner tersebut menjadi pemantik gerakan revolusi sosial di
berbagai daerah.
Setelah kita memahami konsep revolusi secara utuh, pertayaan
kita kemudian adalah, apakah proses perjuangan bangsa Indonesia
dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan, baik dari Belanda,
Portugis, Jepang, maupun dari bangsanya sendiri merupakan bagian
dari revolusi? Untuk menjawab pertanyaan di atas ada baiknya kita
simak secara detail perkembangan ketatanegaraan Indonesia, baik
masa kolonial, kemerdekaan, sampai pada masa reformasi.

BAB V
KETATANEGARAAN INDONESIA
MASA KOLONIALISME

Pada periode abad ke-19 sampai awal abad ke-20, bangsa
Indonesia berada dalam penguasaan bangsa Belanda. Oleh karena
itu, sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu adalah sistem
ketatanegaraan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dalam sistem
ini, kekuasaan tertinggi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan
kerajaan Belanda. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu
Pemerintah Hindia-Belanda banyak menggunakan jasa pihak pribumi,
mulai dari kalangan atas sampai pada masyarakat kalangan bawah. Ini
semua hanyalah strategi atau taktik yang sengaja dikembangkan guna
mengeruk kekayaan alam yang ada di negeri Hindia Belanda.

A. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda
Sebelum tahun 1854, sistem pemerintahan yang diterapkan
di negara Hindia Belanda bertolak belakang dengan penerapan
sistem pemerintahan di Negeri Belanda. Sistem pemerintahan yang
diterapkan di Negeri Belanda bersifat desentralistis, sedangkan
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pemerintahan di Hindia Belanda bersifat sentralistis. Hal ini
mengandung pengertian bahwa sistem pemerintahan sepenuhnya di
bawah kendali pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena Belanda
khawatir kehilangan daerah jajahan karena Belanda menganggap
Indonesia sebagai “Wingwes” (dalam bahasa Indonesia dikenal
dengan daerah yang menguntungkan,ladang golden). Bangsa Belanda
mempunyai semboyan “Indie Verloren, rampspeod geboren“ yang berarti
bahwa kehilangan Indonesia berarti malapetaka bagi negara Belanda.
Pada tahun 1854, ketika parlemen negeri Belanda memperoleh
hak pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, baik
pemerintahan di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda, tuntutan
desentralisasi terus nyaring disuarakan, tapi tidak membuahkan hasil.
Tuntutan parlemen Belanda baru berhasil pada tahun 1903, di mana
daerah Hindia Belanda berdasarkan UU (bestururhervormingwet)
tahun 1922 dibagi dalam wilayah provinsi dan wilayah (gewest).
Provinsi memiliki otonomi, sedangkan daerah gewesten tidak memiliki
otonomi. Tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Daerah
Hindia Belanda yang diberi otomi meliputi: (1) Jawa Barat (1926),
(2) Jawa Timur (1929), (3) Jawa Tengah (1930), dan dua daerah
residen kerajaan, yakni kerajaan Surakarta dan Yogyakarta menjadi
gubernemen, demikian pula sejak tahun 1926, Maluku juga menjadi
daerah gubernemen. (A. Daliman, 2001:87)

B. Pejabat dan Perangkat Pemerintahan
1. Pemerintahan Pusat
a. Gubernur Jenderal
Gubernur Jenderal diangkat dengan keputusan raja
berdasarkan usul menteri tanah jajahan. Biasanya setelah lima
tahun Gubernur Jenderal akan meletakkan jabatan. Gubernur
Jenderal harus seorang warga negara Belanda asli, berumur
minimal 30 tahun. Tugas Gubernur Jenderal di antaranya,
menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai dengan
Undang–undang dan petunjuk Raja. Setiap kebijakan Gubernur
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Jenderal dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan
tahunan mengenai perkembangan tanah jajahan kepada raja
Belanda.
Gubernur Jenderal mempunyai kekuasaan yang sangat
besar dalam pemerintahannya. Kekuasaan itu di antaranya
sebagai berikut.
1) Gubernur Jenderal adalah Panglima tertinggi Hindia
Belanda.
2) Gubernur Jenderal mengadakan perjanjian dengan raja–
raja pribumi.
3) Gubernur Jenderal mempunyai wewenang kekayaan dan
keuangan menurut Anggaran Belanja Hindia.
4) Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk mengangkat
sepertiga dari jumlah anggota Dewan Rakyat, dan lain
sebagainya.
b. Dewan Hindia Belanda
Dewan Hindia Belanda berkedudukan di Batavia yang
diketuai oleh Gubernur Jenderal sendiri. Wakil ketua dan
anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Raja
yang terdiri dari minimal 4 atau maksimal sebanyak 6 orang.
Anggotanya harus berasal dari orang Belanda, meskipun
kemudian diusahakan satu atau beberapa orang anggotanya
selain warga negara Belanda. Kewajiban Dewan Hindia Belanda
adalah memberi nasihat (advies) kepada Gubernur Jenderal.
Dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak,
Gubernur Jenderal wajib meminta nasihat pada Dewan Hindia
Belanda. Kalau tidak dilakukan, maka risiko akan diberikan
teguran oleh Raja Belanda akan sangat besar karena teguran
lisan maupun tulisan dari kerajaan Belanda secara moral
merupakan tamparan yang akan berdampak bagi kelangsungan
karir Gubernur Jenderal. Walaupun nasihat tersebut
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sebenarnya tidak mengikat karena keputusan sepenuhnya ada
pada Gubernur Jenderal. Contohnya adalah jika Hindia akan
mengadakan perjanjian dengan raja pribumi, maka Gubernur
Jenderal wajib meminta nasihat atau pertimbangan pada
Dewan Hindia Belanda.
c. Departemen-departemen
Untuk mempermudah dalam menjalankan roda
pemerintahan pada masa Daendels, ia mengangkat seorang
Administrator Jenderal Perdagangan dengan 4 orang asisten
Administrator. Sementara Raffles memiliki seorang Akuntan
Jenderal dengan 2 orang sub-akuntan. Dengan adanya
perubahan sistem administrator pemerintahan menjadi
komisaris Jenderal, diangkat seorang Direktur Jenderal
keuangan dengan 2 orang direktur di bawahnya dengan tugas
untuk mengadministrasi wilayah kekuasaan koloni, kekayaan,
produksi, dan perdagangan.
Pada tahun 1934 Hindia Belanda memiliki 8 departemen,
6 Departemen Sipil dan 2 lainnya adalah Departemen
Militer. Departemen-departemen tersebut adalah sebagai
berikut. Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan,
Departemen Kehakiman, Departemen Pendidkan dan
Kebudayaan, Departemen Ekonomi, Departemen Pekerjaan
Umum, Departemen Angkatan Perang dan Departemen
Angkatan Laut. Departemen-departemen tersebut dipimpin
oleh seorang Direktur (bukan Menteri) kecuali Departemen
Pertahanan dan Angkatan Laut yang masing-masing dipimpin
olek Scout-bij-Nacht (Letnan Jenderal dan Laksamana).
Dalam hal pertanggungjawaban, direktur departemen
diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.
Sedangkan Departemen Pertahanan dan Angkatan Laut yang
masing-masing dipimpin oleh Scout-bij-Nacht (Letnan Jenderal
dan Laksamana) diangkat dan bertanggung jawab pada Raja
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Belanda. Selain direktur yang mengepalai Departemen, dalam
sistem ketatanegaraan pada masa kolonialisme Belanda terdapat
pula jabatan Algemene Secretarie (Sekretaris Umum), Sekretaris
Jenderal didampingi oleh sekretaris-sekretaris gubernemen,
dan mengangkat pejabat penghubung antar-departemen.
d. Dewan Rakyat (Voolksraad 1918-1942)
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga legislatif
atau lembaga semacam DPR bentukan pemerintahan kolonial
Belanda yang dinamakan Volksraad. Dibentuknya lembaga ini
merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang
mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I
(1914-1918). Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember
1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917) dengan dilakukannya
penambahan bab baru, yaitu Bab X dalam Regeerings
Reglement 1954 yang mengatur tentang pembentukan
Volksraad. Pembentukan tersebut baru terlaksana pada tahun
1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum.
Kaum nasionalis moderat, seperti Mohammad Husni Thamrin,
menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita
Indonesia merdeka melalui jalan parlemen.
Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia
sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan
basa-basi politik pemerintahan kolonial. Lewat pemilihan
yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan
Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik. Pemilihan orang
untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan
berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, di mana
setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih”
(Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak memilih
sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian setiap provinsi
mempunyai “Dewan Provinsi”, yang sebagian anggotanya
dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah

80

Jalan Meneguhkan Negara

provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi
yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubenur
Jenderal (Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasib dalam
www.parlemen.net, diakses tanggal 20 Oktober 2011).
Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1918)
beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan
sebagai berikut. Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orang
Indonesia Asli melalui “Wali Pemilih” dari “Dewan Provinsi”
berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “Wali Pemilih” dan
5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal). Jumlah terbesar,
atau 23 orang, anggota Volksraad mewakili golongan Eropa dan
golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh
Gubernur Jenderal (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat).
Muncul beberapa usul anggota untuk mengubah susunan
dan pengangkatan Volksraad ini agar dapat dijadikan tahap
menuju Indonesia merdeka, namun selalu ditolak. Salah
satunya adalah “Petisi Sutardjo” pada tahun 1935 yang berisi
“permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan
pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam
suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan
datang,” atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan
Politik Indonesia. Petisi ini juga ditolak pemerintah kolonial
Belanda.
Tugas Volksraad (atau lembaga semacam DPR pada saat ini)
lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal
daripada “menyuarakan” kehendak masyarakat. Karena itu,
Volksraad sama sekali tidak memuaskan bagi bangsa Indonesia.
Bahkan, “parlemen gadungan” ini juga tidak mempunyai hak
angket dan hak menentukan anggaran belanja negara sehingga
tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya.
Sesuai dengan perkembangan politik di Indonesia, perubahan
sedikit demi sedikit terjadi di lembaga ini. Perubahan yang
signifikan terjadi pada saat aturan pokok kolonial Belanda di

Ketatanegaraan Indonesia Masa Kolonialisme              81

Indonesia, yaitu RR (Regeling Reglement, 1854) menjadi IS
(Indische Staatsregeling). Perubahan ini membawa pengaruh
pada komposisi dan tugas-tugas Volksraad.
Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sejak 1931.
Sebelumnya, semua anggota Volksraad yang dipilih melalui satu
badan pemilihan bulat, dipecah menjadi tiga badan pemilihan
menurut golongan penduduk yang harus dipilih. Selain itu,
diadakan pula sistem pembagian dalam dua belas daerah
pemilihan bagi pemilihan anggota warga negara (kawula)
Indonesia asli.
Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asli semakin
bermunculan agar mereka lebih terwakili. Sampai 1936,
komposisi keanggotaan menjadi: 8 orang mewakili I.E.V. (Indo
Eurupeesch Verbond); 5 orang mewakili P.P.B.B.; 4 orang mewakili
P.E.B. (Politiek Economische Bond); 4 orang V.C. (Vederlandisch
Club); 3 orang mewakili Parindra; 2 orang mewakili C.S.P
(Christelijk Staatkundige Partj); 2 orang mewakili Chung Hwa
Hui (Kelompok Cina); 2 orang mewakili IKP (Indisch Katholieke
Partj); 4 orang masing-masing mewakili golongan Pasundan
VAIB (Vereeniging Ambtenaren Inl. Bestuur) dan Partai
Tionghoa Indonesia; 5 orang mewakili organisasi dan masingmasing organisasi memperoleh 1 orang perwakilan—kelima
organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1 orang (Persatuan
Minahasa); 1 orang (Persatuan Perhimpunan Katoliek di Jawa);
1 orang (Persatuan Kaum Kristen); 1 orang (Perhimpunan
Belanda); 1 orang (Organisasi Wanita I.E.V).
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa
penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian
penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan
keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan
bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan
(Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasib dalam dalam
www.parlement.net. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2011).
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e. Sistem Keuangan Hindia Belanda
Sejak tahun 1912, Hindia Belanda merupakan badan
hukum yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. Keuangan Hindia
Belanda terpisah dari keuangan negeri Belanda. Maka Hindia
Belanda dapat mengurus keuangan, anggaran pendapatan, dan
pengeluaran sendiri. Sumber pendapatan Hindia Belanda berasal
dari: 1) Pajak-pajak, retribusi, dan pendapatan dari kekayaan,
2) pendapatan dari produk-produk perusahaan Gubernemen
(pemerintah), dan 3) monopoli-monopoli pemerintah.
Dalam tahun 1875 penerimaan pemerintah dari pajak
sekitar 20% dari total pendapatan dan dari penjualan produk
50%. Menurut perkiraan tahun 1916 diharapkan penerimaan
yang berasal dari pajak mencapai 40%, pendapatan dari produkproduk hanya 12% dan dari monopoli sekitar 20% dari total
pendapatan.
f.

Peradilan dan Hukum

Pada tahun 1838, di negeri Belanda telah diundangkan
hukum dagang dan hukum perdata. Hal ini terdorong oleh
adanya kegiatan perdagangan hasil bumi orang-orang Belanda
dengan perantara pedagang Cina. Politik hukum pemerintahan
kolonial Belanda dapat diperlihatkan dalam Pasal 131 Indische
Staatsregeling yang menyangkut hukum orang-orang Indonesia.
Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukum perdata dan dagang
serta hukum acara perdata dan pidana harus dimasukkan dalam
kitab undang-undang. Golongan bangsa Eropa harus menganut
perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan
golongan bangsa Indonesia dan timur asing dapat dikenakan
ketentuan hukum orang Eropa apabila dikehendaki.
Pada tahun 1855, sebagian dari kitab Undang-Undang
Hukum Perdata telah memuat hukum kekayaan, begitu
juga hukum dagang bagi orang-orang Cina. Adapun dalam
membentuk kitab undang-undang bagi orang Indonesia,
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pemerintah kolonial Belanda selalu menggunakan hukum adat
sebagai bahan pertimbangan hukum. Pada tahun 1819 didirikan
Hoog Gerechtschof (Mahkamah Agung), yang kemudian
memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di Jawa. Pada
tahun 1869, berdasarkan keputusan raja, para pegawai pamong
praja dibebaskan dari pengadilan pribumi. Pada tahun 1918
berlaku hukum pidana Hindia Belanda yang didasarkan pada
kitab undang-undang untuk pengadilan bagi orang Eropa dan
pribumi tidak ada perbedaan hukum.
2. Pemerintahan Lokal
Pada tahun 1922 di tanah Jawa mulai diberlakukan undangundang penyesuaian, yaitu suatu undang-undang yang dimaksud
untuk menyesuaikan pemerintah wilayah sehubungan dengan
berlakunya undang-undang desentralisasi tahun 1903 dan keputusan
desentralisasi tahun 1905. Dengan undang-undang desentralisasi
dibentuklah Dewan Lokal yang memiliki otonomi. Dengan adanya
Dewan Lokal maka pemerintah lokal perlu dibentuk dan disesuaikan.
Maka terbentuklah provinsi, kabupaten, kotamadya, dan Hamite
Golongan. Sementara di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia,
peran pemerintah pusat sepenuhnya berada di bawah kendali
kekuasaan raja-raja lokal.
a. Organisasi Administrasi Pemerintahan di Jawa dan
Madura
Sejak tahun 1930 Jawa dan Madura dibagi dalam tiga
provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan
dua Gubernemen yang terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta.
Tiap provinsi di bawah seorang Gubernur yang memiliki dua
fungsi, satu pihak ia menjabat sebagai Pemerintah Pusat dan
lain pihak sebagai Kepala Eksekutif Pemerintah Provinsi itu
sendiri. Setiap provinsi di Jawa dan Madura terbagi menjadi
Karesidenan yang masing-masing dikepalai oleh seorang
Residen. Sebagai kepala Afdeling, Residen bertugas untuk

84

Jalan Meneguhkan Negara

memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di
afdeling, terutama dalam menjaga dan memelihara keamanan
dan ketertiban.
Residen memiliki bawahan pejabat-pejabat eropa seperti
Asisten Residen dan Kontrolir, namun mereka ini bukanlah
pejabat independen dan hanya sebagai asisten Residen. Asisten
Residen bukanlah mengepalai wilayah tertentu, ia hanyalah
sebagai pejabat pelengkap dengan tugas khusus antara bidang
pertahanan dan polisi.
Tiap keresidenan terdiri dari 2 sampai sekitar 6 kabupaten
dan masing-masing dikepalai oleh seorang Bupati. Pada tahun
1938, seluruh Jawa terbagi menajdi 17 kabupaten. Di bawah
kabupaten terdapat distrik dengan dikepalai oleh seorang kepala
distrik (Wedana) yang membawahi sub-bagian yang disebut
subdistrik yang di bawah pimpinan seorang kepala subdistrik
(asisten Wedana). Di dalam masing-masing subdistrik terdapat
komunitas pribumi yang lebih dikenal dengan Desa.
b. Organisasi Administrasi di Luar Jawa
Sistem administrasi pemerintahan di daerah-daerah luar
Jawa pada dasarnya sama dengan Jawa, yang berbeda hanyalah
bentuknya. Pertimbangan-pertimbangan geografis dan lainnya
menyebabkan sulit untuk dapat membentuk gubernemengubernemen dan provinsi seperti halnya di Jawa.
Sejak tahun 1938 terdapat tiga wilayah Gubernemen:
Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar yang terbagi dalam 17
keresidenan. Sumatera terdiri dari 10 keresidenan, Kalimantan
terdiri dari 2 keresidenan, Sulawesi terdiri dari 2 Keresidenan
dan masing-masing 1 Keresidenan untuk Maluku, Bali, Lombok,
dan Sumbawa.
Tiap Residensi dibagi lagi ke dalam dua bagian atau lebih,
yang masing-masing bagian dikepalai oleh seorang Asisten
Residen. Masing-masing bagian dibagi lagi dalam sub-sub
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bagian yang dikepalai oleh inspektur atau oleh seorang pejabat
Eropa yang diangkat dari pejabat yang statusnya lebih rendah.
Tiap sub-bagian wilayah dapat terdiri dari satu atau lebih negara
atau kerajaan, daerah-daerah pedalaman yang diperintah oleh
raja atau pembesar pribumi. Daerah ini sering disebut pula
Swapraja.
Apabila di Jawa hanya mencakup sekitar 7% wilayah
Hindia Belanda serta terdiri dari Kesultanan Yogyakarta dan
Kesunanan Surakarta, maka di luar Jawa, meliputi sekitar 66%
dan terdiri dari berbagai daerah Swapraja. Sedang dewan-dewan
perwakilannya ada yang mengambil model Dewan Kotamadya
dan sebagian lagi lebih mirip dengan Dewan Kesatuan Golongan.
Beberapa di antara Kesatuan Golongan yang baru mencakup
daerah atau bagian terbesar dari suatu residensi. Di luar Jawa
terdapat berbagai kelompok lokal, yang kadang-kadang memiliki
peranan yang lebih besar dan mencakup wilayah yang luas jika
dibandingkan desa-desa di Jawa. Ordonansi pedesaan yang baru
untuk daerah-daerah di luar Jawa yang berlaku sejak 1 Januari
1939 di satu pihak membedakan antara desa yang tradisional
dengan desa-desa yang telah maju dan lain pihak menyediakan
prasarana-prasarana informasi dari satu tingkat ke tingkat
yang lain. Ordonansi baru (1939) tersebut dimaksudkan untuk
menyempurnakan ordonansi pedesaan yang lama telah dicoba
untuk diterapkan bagi seluruh desa-desa di Jawa.

C. Ketatanegaraan Masa Pendudukan Jepang
1. Pemerintahan di Bawah Kendali Militer
Setelah Jepang merebut daerah Hindia Belanda dari kekuasaan
Belanda, Jepang memerintah Indonesia dengan menggunakan
Undang-undang nomor 1 tahun 1942. Dalam Undang-undang ini salah
satu poin terpenting menyatakan berlakunya kembali semua peraturan
perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan
kekuasaan Militer Jepang. Dalam menjalankan roda pemerintahan,
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selain menggunakan UU No. 1 tahun 1982, Jepang juga menggunakan
kekuatan militer, di mana militer dianggap sebagai kekuatan yang
sangat loyal pada pemerintah dan negara. Agar mempermudah dalam
menjalankan tugas dan misi negara, kekuatan militer Jepang dibagi
dalam tiga kekuatan utama, yakni sebagai berikut.
1) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Kedua
puluh lima), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera
dengan pusat pemerintahan berada di daerah Bukittinggi.
2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara
Keenam belas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan
Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan
Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi,
Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di
Makassar.
Pemerintahan pendudukan militer di Jawa sifatnya hanya
sementara, sesuai dengan Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang
dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima tentara keenam
belas. Undang-undang tersebut menjadi pokok dari peraturanperaturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang.
Kekuasaan tertinggi yang sebelumnya di bawah kendali Gubernur
Jenderal dipindahtangankan pada panglima tentara Jepang di Jawa.
Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan
pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat
pemerintah sipil yang sebelumnya pro pada pemerintah Belanda
beserta para pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terus
berjalan dan kekacauan dapat dicegah, sedangkan pimpinan pusat
tetap dikendalikan sepenuhnya oleh tentara Jepang.
Selain membagi kekuatan militer dalam tiga kategori atau zona
kekuasaan, Militer Jepang juga berusaha mencari simpati dengan
membangun mentalitas dengan cara menanamkan semangat atau
jalan ksatria yang lebih dikenal dengan seiskin atau semangat bhusido
(jalan ksatria yang berani mati, rela berkorban, siap menghadapi
bahaya, dan menjunjung tinggi keperwiraan).
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Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang
adalah sebagai berikut. 1) Seinendan, yaitu barisan pemuda yang
berumur 14 – 22 tahun; 2) Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan tau
seinendan putri; 3) Bakutai, yaitu pasukan berani mati; 4) Keibodan,
yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 – 35 tahun.
Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut
Borneo Konon Hokokudan; 5) Hisbullah, yaitu barisan semimiliter
untuk orang Islam; 6) Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang
anggotanya berusia 18 – 25 tahun; 7) Jawa Sentotai, yaitu barisan
benteng perjuangan Jawa; 8) Suisyintai, yaitu barisan pelopor; 9)
Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk
oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23
Oktober 1943; 10) Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada
bulan Desember 1944; 11) Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang
dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.
2. Strategi Pengembangan Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan
yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan
mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk
mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap
menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang
mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh
pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo
Kaisya. Dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur),
Jepang membuat kebijakan-kebijakan di antaramya sebagai berikut.
1) Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan
sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang); 2) Sistem
tonarigumi (organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK
untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang); 3) Monopoli hasil
perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang
dikeluarkan oleh Gunseikan; 4) Adanya pengerahan tenaga untuk
kebutuhan perang.

88

Jalan Meneguhkan Negara

3. Pembenahan Pendidikan dan Kebudayaan
Agar bangsa Jepang mendapat simpati dari rakyat Indonesia,
Jepang berusaha menanamkan pengaruh di bidang pendidikan dan
kebudayaan. Program-program tersebut di antaranya sebagai berikut.
1) Untuk mengembangkan bidang budaya, diterbitkan koran
berbahasa Jepang dan dibuka kursus bahasa Jepang.
2) Bahasa Belanda dilarang digunakan. Sebagai gantinya,
bahasa Jepang dan bahasa Indonesia wajib digunakan di
sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Selain itu, Jepang juga
mengajarkan penggunaan aksara Kanji, Hiragana, dan
Katakana.
3) Rakyat diwajibkan mengikuti tradisi menghormat matahari
dengan seikeirei atau menghadap ke timur pada setiap pagi
ketika matahari terbit.
4) Pada tanggal 1 April 1943 didirikan Pusat Kebudayaan
Keiman Bunka Shidosko.
4. Organisasi Pergerakan Zaman Jepang
Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang
membentuk organisasi sendiri. Akan tetapi, Jepang sendiri
membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia dengan
maksud dipersiapkan untuk membantu Jepang. Organisasi-organisasi
ini pada akhirnya berbalik melawan Jepang. Organisasi tersebut adalah,
Gerakan 3A, Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Himpunan Kebaktian
Rakyat Jawa (Jawa Hokokai), Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan
Pusat), dan Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI).
5. Reaksi Kaum Pergerakan Nasional terhadap Jepang
Kaum pergerakan dan kaum intelektual nasional akhirnya sadar
bahwa Jepang ternyata jauh lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia
karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat. Sejak awal

Ketatanegaraan Indonesia Masa Kolonialisme              89

tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti
dengan kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap
Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Peta. Salah satu contoh
pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang
adalah pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945. Setelah
perlawanan tersebut, muncul perlawanan lainnya dari berbagai daerah,
seperti perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Sukamanah,
Tasikmalaya.
Adapun dari kalangan intelektual, muncul organisasi-organisasi
bawah tanah yang menyebarluaskan pandangan anti-Jepang. Mereka
menanamkan bahwa bagaimanapun, Jepang tetap adalah juga
penjajah seperti halnya Belanda. Bangsa Indonesia menurut mereka,
hanya akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka. Tokoh gerakan
ini adalah Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

BAB VI
KETATANEGARAAN INDONESIA
PASCAKEMERDEKAAN
Sejarah politik pascakemerdekaan Indonesia dibagi ke dalam
periodisasi atau rezim kekuasaan, yakni: Periode awal kemerdekaan
atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan dengan
konstitusi yang digunakan UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember
1949); Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949
- 17 Agustus 1950); Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli
1959); Perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang menandai kembali berlakunya UUD 1945; hingga terbunuhnya
para jenderal dan penghancuran partai komunis di tahun 1965 yang
dominasi TNI-AD pada massa Soeharto yang lebih dikenal dengan
Orde Baru sampai 1998. Sedangkan periodisasi Orba sampai reformasi
akan dibahas sendiri pada bab berikutnya.

A. Periode Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 - 27
Desember 1949)
Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945,
dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah
memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan
Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan
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perkataan lain, Bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan
tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang
berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri
oleh bangsa Indonesia (Joeniarto, 2001:20)
Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin
bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana
layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI
menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat
yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Atas inisiatif Soekarno
dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota
baru yang terdiri dari para pemuda seperti Chairul Saleh dan Sukarni.
Namun, karena para pemuda menganggap bahwa PPKI bentukan
Jepang, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat.
1. Pengesahan UUD 1945
Rapat pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon, Jakarta.
Sebelumnya, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo,
K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku
Mohammad Hassan, untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan
UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh
BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan
kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi para pemeluk-pemeluknya”. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk
agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam UUD.
Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta,
dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapat pleno kemudian dimulai pada pukul 11.30 di bawah
pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan UUD ini
rapat berlangsung lancar, yakni sekitar dua jam rapat telah berhasil
menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara
Republik Indonesia. Rancangan yang dimaksud adalah Piagam
Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI, dan dengan sedikit perubahan
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disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh
yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan
Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia
memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan
menentukan arahnya sendiri.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil
Otto Iskandardinata yang mengusulkan bahwa pemilihan dilakukan
secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masingmasing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai
dengan UUD yang baru saja disahkan. Dalam musyawarah untuk
mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menetapkan
Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama
Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dengan demikian, secara konstitusi Negara Republik Indonesia,
Soekarno resmi sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama.
3. Pembagian Wilayah Indonesia
Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian
wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan
Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi,
Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Sumatera, serta Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Surakarta.
4. Pembentukan Kementerian
Setelah rapat menetapkan wilayah, Panitia Kecil yang dipimpin
oleh Mr. Ahmad Soebardjo menyampaikan laporannya. Diajukan oleh
Panitia Kecil tersebut adanya 13 kementerian. Sidang kemudian
membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian
sebagai berkut.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Kehakiman
Departemen Keuangan
Departemen Kemakmuran
Departemen Kesehatan
Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
Departemen penerangan
Departemen Sosial
Departemen Pertahanan
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum

Kemudian rapat memutuskan adanya 12 departemen dan 4
kementerian negara.
5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan
rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang
akan mengantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang
anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia.
Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta, menjadi anggota
KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun
susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut.
Ketua KNIP

: Mr. Kasman Singodimejo

Wakil Ketua I

: Sutarjo Kartohadikusumo

Wakil Ketua II

: Mr. J. Latuharhary

Wakil Ketua III

: Adam Malik

Adapun tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi
pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN.
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6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 22 Agustus 1945
yang telah menetapkan berdirinya KNIP dan BKR, maka pada tanggal
23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya
BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.
Kebanyakan anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL,
dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi.
Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk membentuk
tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah Sekutu membebaskan para
serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakantindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno
kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo
dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara
nasional. Berdasarkan maklumat presiden RI, maka pada tangal 5
Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Terpilih sebagai
pimpinan TKR Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap
Jepang di Blitar), Karena Soepriadi tidak aktif menduduki jabatannya,
maka diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Yang
terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/ Banyumas.
Pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima
Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Oerip Soemohardjo
tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan
pangkat Letnan Jenderal.
Dalam perkembangannya, TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
berubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada tanggal
7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi TRI (Tentara
Republik Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1946. Terakhir kemudian
TRI berubah nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada
tanggal 3 Juni 1947, yakni tentara yang bukan semata-mata alat
negara, melainkan alat rakyat dan alat bangsa Indonesia. Dengan
demikian, sampai pertengahan tahun 1947 pemerintah telah
berhasil menyusun, mengkonsolidasi, dan sekaligus menyatukan alat
pertahanan dan keamanan.
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Dalam periode politik yang penting ini, berlaku baik sistem
Presidensialisme maupun Parlementarisme. Pada masa-masa
awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi
kemerdekaan, khususnya antara bulan Agustus sampai November
1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh
Presiden Soekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD
1945 yang berlaku saat itu. Sehingga menimbulkan kesan adanya
diktator konstitusional dari Presiden, karena DPR dan MPR berada
di tangan Presiden. Kesan munculnya “Totaliterisme baru” jelas tidak
menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara
Sekutu pemenang Perang Dunia II, yang justru ingin diraih simpatinya
oleh negara kita.
Berdasarkan pertimbangan itu, maka Wakil Presiden
mengeluarkan Maklumat Nomor X, tanggal 16 Oktober 1945 yang
mencakup dua hal, yakni: Pertama, izin pembentukan partai-partai.
Negara (State Party) yang merupakan partai tunggal akhirnya
dibatalkan. Kedua, yang menjadi tujuan dari Maklumat Wakil Presiden
itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
sebagai pengganti MPR. Tujuannya adalah “division of power” sehingga
DPR dan MPR tidak lagi dirangkap Presiden. Kemudian, mulai
tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada Badan
Pekeja KNIP sehingga dalam praktiknya yang terjadi adalah sistem
parlementer di mana BP KNIP berperan sebagai Parlemen. (Burhan D.
Magenda dalam Gloria Juris vol.7.; 2007:119)
Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala
pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang
sosialis, Sutan Sjahrir dianggap sebagai figur yang tepat untuk
dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya
partai sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi
sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI
dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir
dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang
telah berperang selama pemerintahan Jepang.
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Sementara Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis
untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi
Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu,
Den Haag mengumumkan dasar rencananya, akan tetapi Ir. Soekarno
menolak hal ini. Sebaliknya, Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4
Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan
syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Alasan lain dengan
perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer
karena Indonesia ingin menunjukkan pada negara lain bahwa Indonesia
adalah negara merdeka yang demokratis. Negara demokrasi menurut
negara-negara barat pada masa itu selalu identik dengan multipartai
dan sistem parlementer. Ini adalah strategi yang sengaja dimunculkan
oleh tokoh-tokoh pada saat itu agar kemerdekaan Indonesia segera
mendapat pengakuan dari negara-negara barat.
Berlangsungnya sistem Parlementarisme dalam konteks UUD
1945 yang Presidensial itu memang menimbulkan instabilitas karena
nasib kabinet ditentukan oleh BP KNIP dan bukan oleh Presiden.
Presiden hanyalah menjadi Kepala Negara dan bukan kepala eksekutif,
yang justru dijabat oleh Perdana Menteri. Sampai saat pembentukan
Republik Indonesia Serikat Desember 1949, ada tiga Perdana Menteri,
yakni Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Hatta. Sutan Sjahrir dan
Amir Sjarifuddin masing-masing dua kali menjadi Perdana Menteri
sedang Hatta memimpin kabinet Presidensial, tapi yang tetap
bertanggung jawab kepada BP KNIP.

B. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember
1949 - 17 Agustus 1950)
Naiknya Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana
Menteri bila dilihat dari perspektif sejarah sebenarnya suatu solusi
konstruktif dari sistem presidentil menurut UUD 1945. Hal ini
membebaskan Presiden dari tugas-tugas rutin tapi tetap aktif
dalam tugas kenegaraan. Sementara tugas pemerintahan, termasuk
berhadapan dengan DPR, sepenuhnya dijalankan oleh wapres yang
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sekaligus sebagai perdana menteri. Sayangnya, format kabinet ini
tidak berlangsung lama seiring hasil KMB dan berlakunya Negara
Republik Indonesia Serikat.
Perjalanan negara Republik Indonesia tidak luput dari
rongrongan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.
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. Bahkan, Belanda kemudian
melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang
dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II
atas kota Yogyakarta pada tahun 1948.
Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik
Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan
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 Republik Indonesia Serikat;
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
dan
3. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara
serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu,
disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD
tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi
Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan
tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD
yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi
tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh
yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
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Mengenai 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.” Dengan berubah menjadi negara serikat
(federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian
yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah
negara bagiannya. Negara-negara bagian itu adalah: Negara Republik
Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera
Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat pula satuan-satuan
kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung,
Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan
Tenggara, dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, di bidang militer juga telah tercapai persetujuan,
yaitu: (1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional.
Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS;
(2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS;
negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri;
(3) Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata untuk
kedaulatan bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk
RIS dengan inti angkatan perang RI. (4) Pada masa permulaan RIS
menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.
Pada tanggal 30 Juli 1949 Konferensi antara Indonesia
dilanjutkan di Jakarta dan dipimpin oleh PM Hatta. Konferensi ini
membahas masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah
disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk
panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana
tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah
berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di
dalam Konferensi Antar Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai
keseluruhan siap menghadapi KMB. Delegasi Indonesia terdiri dari Dr.
Mohammad Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Mr. Supomo, dr. J. Leimena,
Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto,
Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kol.
T.B. Simatupang, dr. Mr. Sumardi. Sedangkan dari BFO dipimpin oleh
Sultan Hamid II dari Pontianak.
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Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag dan
berlangsung sampai tanggal 2 November 1949. Hasil kesepakatan
tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi.
Berdasarkan hasil sidang KNIP yang berlangsung tanggal 6 Desember
1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31
meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dapat dinyatakan
diterima untuk diratifikasi atau disahkan.
Sebagai realisasi dari KMB, pada tanggal 15 Desember 1949
diadakan pemilihan Presiden RIS. Calon yang diajukan adalah Ir.
Soekarno dan terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember
1949. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember Presiden RIS diambil
sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama
di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik
oleh Presiden. Akhirnya pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang
dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Netherland untuk
menandatangani akte “penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah
Belanda.
Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan Negeri
Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah “penyerahan”
kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. Istilah penyerahan
perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu
menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara
ini telah memiliki kedaulatannya secara de jure pada tanggal 17
Agustus 1945. “Penyerahan” kedaulatan berarti secara formal
pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan
demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945
telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terusmenerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku
tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara
bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi
RIS adalah sistem parlementer. Dengan berdirinya RIS pada tanggal 27
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Desember 1949, maka negara kita hanya merupakan salah satu negara
bagian saja dari RIS. Begitu pula dengan UUD 1945, hanya merupakan
Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. Sedangkan
RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949. Adapun yang menjadi negaranegara bagian selain RI berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS adalah
Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera
Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan.
Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS
juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni
sebagai berikut.
1. Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh
parlemen sebagaimana lazimnya.
2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh
Presiden.
3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen.
4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada
kabinet.
5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai
kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS.
6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak
dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang
dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
Usia RIS baru enam bulan, mulai timbul berbagai pergerakan
di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan
RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa
dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai
sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat
mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.
Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara
bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian,
yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara
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Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya
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 diperlukan suatu UUD Negara
Kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi
UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. 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. Dengan demikian, sejak
tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan
terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Pada tanggal 17 Agustus 1950 pembentukan Negara Kesatuan
terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara
Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Kesepakatan antara RIS dan
RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan,
tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang-lebih 2
bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang
UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli
1950. Kemudian setelah diadakan pembahasan di masing-masing
DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan
Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani
rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai UndangUndang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah
dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Mengenai
dianutnya 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
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kesatuan.” UUDS 1950 ini merupakan kombinasi antara unsurunsur dari UUD 1945 maupun dari Konstitusi RIS. Menurut UUDS
1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR.
Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang
darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga
disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat
mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Walaupun demikian,
kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan, masih
bertanggung jawab pada DPR yang mempunyai hak untuk menjatuhkan
kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara
individual.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS
1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam Pasal 83 ayat (1)
UUDS 1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat
diganggu-gugat.” Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menterimenteri 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. Presiden dan wapres tidak memiliki fungsi pemerintahan seharihari, tetapi hanyalah sebagai simbol, misalnya dengan menyetujui
perdana menteri baru. Sistem parlementerisme ini memiliki dua
kelemahan pokok, yakni: Pertama, fragmentasi parlemen Indonesia,
di mana tidak ada kursi mayoritas yang menguasai separuh kursi
parlemen sehingga mudah terjadi goncangan politik karena perbedaan
kebijaksanaan politik. Kedua, memarginalkan lembaga-lembaga
negara seperti TNI/ABRI. Lembaga-lembaga TNI yang sebelumnya
ikut aktif dalam kegiatan nasional tiba-tiba dipolitisasi dan berada di
bawah kontrol sipil sehingga menimbulkan gejolak politik.
Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara.
Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan Pasal 134 yang
menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersamasama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik
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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. Faktor penyebab ketidakberhasilan
tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai
politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan
pemerintahan.
Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dilakukan
melalui cara penetapan Undang-Undang Perubahan Konstitusi RIS,
yakni Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950. Pasal I berbunyi
bahwa konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950 RI. Sedangkan Pasal
II berisi tentang penetapan berlakunya UUDS 1950, yakni pada tanggal
17 Agustus 1950. Jadi UUDS 1950 hanyalah bagian dari UndangUndang Federal No. 7 tahun 1950 yang terdiri dari Mukadimah,
Batang Tubuh yang mencakup 146 pasal dan 1 pasal penutup. UUDS
ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950, dan mulai berlaku pada
tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, mulai saat itu bergantilah
susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan, di
mana Soekarno tetap menjadi Presiden RI negara kesatuan dan Hatta
menjadi wakil presiden.
Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan RI sampai
tahun 1959, demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Liberal.
Sistem pemerintahannya juga liberal. Semenjak tahun 1950 Indonesia
dibagi menjadi 10 daerah provinsi yang otonom. Dalam kurun waktu
ini telah terjadi jatuh bangun kabinet hampir setiap tahun. Sampai
berakhirnya UUDS tahun 1950, terdapat 7 kabinet yang memerintah.
Kabinet tersebut adalah kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951),
Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April
1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955), Kabinet
Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959).
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1. Kabinet Natsir
Kabinet ini berlangsung sejak September 1950 sampai bulan
Maret 1951, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir.
Kabinet ini didukung oleh Masyumi yang mengisyaratkan perlunya
lembaga DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian,
Partai Masyumi memandang perlunya diselenggarakan Pemilu,
sebagaimana tertuang dalam program kabinet Natsir sebagai berikut.
a. Mengadakan Pemilu untuk memilih Konstituante.
b. Memajukan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan
rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer.
d. Menyelesaikan masalah Irian Barat (sekarang Irian Jaya),
dan memulihkan keamanan dan ketertiban.
Semenjak kegagalannya dalam memperjuangkan Irian Barat,
kabinet ini mulai digoncang oleh kekuatan oposisi, terutama PNI.
Perbedaan paham antara presiden dan Perdana Menteri Natsir telah
mempercepat jatuhnya kabinet ini. (Natsir, 2008:12)
2. Kabinet Sukiman
Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1951-April 1952,
yang dipimpin oleh Sukiman dari kalangan Masyumi. Kabinet baru
ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI dan sejumlah partai
kecil lainnya. Kabinet ini mulai goyah setelah munculnya perbedaan
pandangan antara Masyumi dan PNI. Sukiman dekat dengan presiden.
Kabinet ini juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan militer.
Krisis moral yang ditandai dengan korupsi juga terdengar oleh rakyat.
Begitu pula dengan programnya terhadap masalah Irian Barat belum
membuahkan hasil. Kabinet inipun jatuh setelah Masyumi dan PNI
menarik dukungannya kepada kabinet.
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3. Kabinet Wilopo
Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1952-Juni 1953, yang
dipimpin oleh Mr. Wilopo. Dalam kabinet Wilopo, di mana Masyumi
ikut andil di dalamnya, berupaya agar pemilu segera dilaksanakan.
Rancangan Undang-Undang Pemilu yang selesai dibahas oleh DPRS
pada tanggal 1 April 1953, kemudian disahkan menjadi UndangUndang Pemilu No.7 tahun 1953. Namun, meskipun kabinet ini
didukung oleh para ahli sehingga dikenal sebagai Zaken Kabinet,
kabinet ini jatuh juga setelah dianggap gagal dalam menangani
pergolakan-pergolakan di daerah.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet ini berlangsung sejak bulan Juli 1953-Juli 1955.
Kabinet yang merupakan koalisi NU dan PNI ini dipimpin oleh Ali
Sastroamidjojo. Pada masa inilah Konferensi Asia Afrika tahun 1955
berhasil diselenggarakan. Dalam masa pemerintahan ini, kabinet Ali I
merencanakan Pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan
terhitung sejak Januari 1954, sehingga terkesan pemerintah tidak
serius. Padahal dalam program kabinet Wilopo, Pemilu direncanakan
akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1954.
Dengan demikian, kabinet Ali akan berjalan sekitar dua tahun
sejak 1 Agustus 1953. Padahal, menurut Natsir, kabinet Ali sifatnya
darurat saja sebelum dibentuk pemerintahan baru berdasarkan hasil
Pemilu. Kabinet Ali pun menetapkan tanggal Pemilu, yakni pada
tanggal 29 September 1954 untuk memilih anggota konstituante.
Kemudian dibentuklah Panitia Pemilihan Indonesia di bawah
pimpinan Hadikusumo pada tanggal 4 November 1953. Namun,
sebelum kabinet Ali berhasil menyelenggarakan Pemilu, kabinet ini
telah jatuh karena NU sebagai kendaraan politiknya telah menarik diri
dari kabinet karena adanya perseteruan dengan PNI.
5. Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet ini berlangsung sejak bulan Agustus 1955 sampai
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bulan Maret 1956 di bawah pimpinan Burhanudin Harahap. Pada
masa kabinet ini, di mana Masyumi menjadi kepala pemerintahannya,
pemilu berhasil dilaksanakan. Pemilu pada tanggal 29 September 1955
untuk memilih 257 anggota DPR, sementara Pemilu 15 Desember
1955 dimaksudkan untuk memilih 514 anggota konstituante. Pemilu
ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun
1953. Pemilu diikuti oleh 118 peserta, baik partai, perseorangan,
maupun golongan, dan 91 peserta untuk konstituante.
Dalam pemilu 1955, muncul 4 kekuatan besar yang
memenangkan Pemilu. Keempat partai tersebut adalah:
a. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
b. PNI (Partai Nasional Indonesia)
c. NU (Nahdlatul Ulama)
d. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Adapun sebesar jumlah kursi, baik di DPR maupun konstituante
secara garis besar adalah sebagai berikut.
a. Perolehan Kursi di DPR
1) Masyumi: 57 kursi; 2) PNI: 57 kursi; 3) NU: 45 kursi; 4)
PKI: 39 kursi; 5) Peserta lain: 81 kursi.
b. Perolehan Kursi di Konstituante
1) Masyumi: 119 kursi; 2) PNI: 112 kursi; 3) NU: 91 kursi;
4) PKI: 81 kursi; 5) Peserta lain: 118 kursi.
Hasil Pemilihan Umum ternyata tidak memuaskan pihak
manapun, terutama Masyumi dan PNI, yang sebelumnya berharap
akan menjadi pemenang dengan memperoleh dukungan yang
mutlak. Ternyata dengan dilangsungkannya pemilu tidak kemudian
meredam konflik politik maupun pergolakan. Di daerah terus
mengalami pergolakan, sementara di parlemen muncul golongan-
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golongan. Karena banyak pihak yang menarik dukungan pada kabinet
Burhanudin Harahap, maka pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet ini
menyerahkan mandat kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap
adalah kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas
pertimbangan kekuatan parlemen sementara.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet ini berlangsung sejak Maret 1955-Maret 1957, di bawah
pimpinan Kabinet Ali Sastroamidjojo sebagi Perdana Menterinya.
Kabinet ini mendapatkan dukungan yang kuat dalam parlemen,
yakni dengan dukungan mayoritas mutlak, kecuali PKI. Dilihat
dari pandangan aliran, maka kabinet ini membawa dua aliran besar
dalam masyarakat Indonesia, yakni Islam dan Nasionalisme Sekuler.
Namun demikian, kabinet ini tidak berumur panjang karena Masyumi
dan partai-partai lain sering berbeda pendapat, terutama dalam
menanggapi masalah-masalah penting.
Faktor lain yang memperpendek usia kabinet ini adalah
sikap oposisi dari Presiden Soekarno sejak awal pembentukannya.
Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat dengan
inti pendukung PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kabinet Ali II merupakan
kabinet yang pertama dan terakhir yang pembentukannya didasarkan
atas imbangan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu. Dengan jatuhnya
kabinet Ali II ini, peranan partai-partai politik dalam pemerintahan
merosot drastis. Harapan bangsa yang cukup besar terhadap kabinet
hasil pemilihan umum pertama ini tinggallah harapan belaka.
7. Kabinet Juanda
Kabinet ini berlangsung lebih dari dua tahun, yakni sejak bulan
April 1957-Juli 1959. Kabinet ini dibentuk langsung oleh Soekarno
sebagai kabinet darurat ekstraparlementer. Kabinet ini diberi nama
Kabinet Karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda. Pada
tanggal 9 April 1957, dilantiklah Kabinet Karya ini. Banyak anggota
kabinet yang diangkat tidak atas latar belakang partai. Banyak orang
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yang menganggap tindakan presiden ini tidak sesuai dengan undangundang. Kabinet ini juga jatuh ketika presiden merencanakan dekrit
pada bulan Juli 1959.
Pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat
menyadarkan elit bangsa bahwa sistem parlementer memberi peluang
terhadap ketidakstabilan politik. Dalam peringatan Sumpah Pemuda
tahun 1957, Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan
yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai-partai politik.
Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan
yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan
dalam tubuh pemerintahan. Untuk menyelamatkan negara dari
perpecahan, maka partai-partai politik tersebut harus dibubarkan.
Dalam pemikiran Presiden Soekarno, model pemerintahan yang baik
adalah Demokrasi Terpimpin.

D. Perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli
1959 (Masa Demokrasi Terpimpin)
Sejak dekrit 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan UUD
1945. Masa ini disebut dengan masa Orde Lama (ORLA). Pada masa itu
dipaksakan doktrin seolah-olah negara berada dalam keadaan revolusi
dan presiden sebagai kepala negara otomatis menjadi pemimpin besar
revolusi.
Badan Konstituante yang sudah terpilih melalui pemilihan
umum dilantik pada tanggal 10 November 1956. Tugas badan ini
bersama-sama dengan pemerintah menetapkan Undang-Undang
Dasar yang tetap, dan sedianya untuk menggantikan UUDS 1950. Besar
harapan rakyat terhadap kinerja badan ini untuk segera menghasilkan
UUD baru yang mampu memberikan suatu sistem politik yang stabil.
Namun, nampaknya harapan ini pun harus runtuh di tengah jalan.
Setelah Badan Konstituante bersidang hampir dua setengah
tahun lamanya, tetapi ternyata belum juga dapat menghasilkan sebuah
Undang-Undang Dasar. Perbedaan pendapat yang sangat mencolok,
menyulitkan badan ini untuk menyetujui sebuah kesepakatan.
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Pertentangan pendapat di antara partai-partai politik itu sendiri tidak
hanya di parlemen, melainkan juga di badan-badan pemerintahan.
Pertentangan semakin meluas dalam badan-badan swasta dan di
kalangan masyarakat luas. Dalam hal perbedaan ini paling tidak dapat
digolongkan menjadi dua kubu, yakni sebagai berikut.
1. Kelompok yang menghendaki kembalinya kepada UndangUndang Dasar 1945. Kelompok ini dimotori oleh Soekarno
dan A.H. Nasution.
2. Kelompok yang menghendaki Undang-Undang Dasar yang
sesuai dengan Piagam Jakarta yang secara tidak terperinci
memasukkan prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini dimotori
oleh Prawoto Mangkusaswito dan Hamka yang tergabung
dalam solidaritas kelompok Islam.
Untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah
ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi jenis ini
dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.
Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin ini, maka diperlukan
Undang-Undang Dasar baru, karena UUDS 1950 sistemnya
menggunakan asas Demokrasi Liberal. Dengan demikian, UUDS 1950
mutlak harus diganti.
Setelah Badan Konstituante dianggap tidak dapat bekerja
dengan baik, maka Kabinet Juanda tepatnya pada tanggal 10
Februari 1959 menyelenggarakan sidang kabinet, dan menghasilkan
suatu keputusan untuk melaksanakan ide Demokrasi Terpimpin,
yakni melalui cara kembali kepada UUD 1945. Kabinet kemudian
mengeluarkan keputusan resmi pada tanggal 19 Februari 1959 dengan
nama: Putusan Dewan Menteri mengenai pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam rangka memutuskan keputusan Dewan Menteri
tersebut, maka pemerintah meminta diselenggarakannya sidang pleno
Badan Konstituante. Tanggal 22 April 1959, sidang Konstituante
dilaksanakan. Presiden Soekarno yang mengatasnamakan pemerintah,
menganjurkan kepada sidang badan ini untuk menerima berlakunya
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kembali UUD 1945. Amanat ini dikenal dengan judul “Res Publica,
sekali lagi Res Publica”. Sesudah diselenggarakan sidang ini, maka
Badan Konstituante bersidang untuk menentukan sikapnya terhadap
anjuran Presiden Soekarno. Setelah melalui pembahasan, maka
akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan
kembali UUD 1945.
Sidang berlangsung sampai 3 kali, yakni pada tanggal 30 Mei
1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959. Dari ketiga kali sidang tersebut,
ternyata tidak dapat memperoleh suara yang diperlukan. Perbedaan
pandangan antara yang setuju dan yang tidak setuju sangat kuat
sehingga suaranya seimbang, dan tidak dapat memenuhi jumlah yang
diharuskan karena banyak pula peserta yang tidak hadir dan tidak
memilih. Dengan hasil yang selalu buntu ini, banyak pernyataan dari
para anggota Konstituante yang tidak mau lagi menghadiri sidangsidang berikutnya.
Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang
dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai politik. Partai
politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat
di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh
pemerintahan. Melihat keadaan demikian, Konstituante yang semula
menjadi harapan rakyat untuk menciptakan stabilitas politik, sudah
tidak diharapkan lagi untuk menyusun sebuah UUD menggantikan
UUDS 1950. Keadaan demikian sangat mengganggu stabilitas
politik dan pemerintahan dan dianggap sangat membahayakan bagi
kelangsungan ketatanegaraan RI. Oleh karenanya dibutuhkan model
pemerintahan yang baik, yakni model demokrasi terpimpin.
Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada
tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
sebagai berikut.
1. Dibubarkannya Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.
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Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1959, ternyata diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR secara
aklamasi menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD
1945. Dengan demikian, maka dimulailah babak baru ketatanegaraan
RI di bawah payung Demokrasi Terpimpin. Dengan Dekrit Presiden 5
Juli 1959, berarti Kabinet Parlementer yang sebelumnya memerintah
di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner
dan diganti oleh Kabinet Presidensial yang langsung dipimpin oleh
Presiden Soekarno.
a. Politik dan Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin (Dekrit 5
Juli 1959)
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka
berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi
Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem Kabinet Parlementer
ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Sistem
pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945 dan alat-alat
perlengkapannya juga disusun menurut UUD 1945.
1. Presiden dan Menteri-Menteri
Semenjak saat itu, presiden tidak hanya berfungsi sebagai
Kepala Negara, melainkan juga berfungsi sebagai Kepala
Pemerintahan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
negara yang tertinggi di bawah MPR. Maka pada tanggal 10
Juli 1959 Presiden Soekarno disumpah kembali menurut UUD
1945. Mulai saat itu presiden memerintah berdasar kepada
UUD 1945.
Demikian pula dengan kabinet yang disusun berdasarkan
UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden, dan menteri-menteri itu
merupakan pembantu presiden sehingga bertanggung jawab
kepada presiden. Pada waktu itu, presiden adalah mandataris
MPR dan harus bertanggung jawab kepada MPR.
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2. Pembentukan DPR-GR
Penerapan Demokrasi Terpimpin semakin memperlebar
masalah di antara golongan-golongan yang pro dan kontra
terhadap Demokrasi Terpimpin. Hal ini semakin diperparah
ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955
pada tanggal 20 Maret 1960. Presiden kemudian membentuk
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Alasan
pembubaran DPR ini ialah karena badan legislatif pilihan rakyat
ini berani menolak RAPBN yang diajukan pemerintah Soekarno.
Keanggotaan DPRGR ditunjuk langsung oleh presiden dan
ditetapkan pada tanggal 14 Juni 1960.
Anggota DPRGR seluruhnya berjumlah 283 orang.
Pengangkatan anggota DPRGR ini tidak mencerminkan partai
politik saja, tetapi juga mewakili golongan-golongan. Adapun
tugas DPRGR ini adalah:
a. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
b. Melaksanakan pembaharuan.
c. Saling membantu antara DPRGR dan pemerintah.
3. Pembentukan MPRS
Dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli
1959, presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2
Tahun 1959 tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS). Dilanjutkan dengan ditetapkannya
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1960 tentang susunan
keanggotaan MPRS. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut,
keanggotaan MPRS terdiri dari utusan-utusan daerah dan
golongan-golongan.
Jumlah keanggotaan MPRS ditetapkan oleh presiden. Hal
ini mengakibatkan MPRS tunduk kepada presiden. Kenyataan
ini dibuktikan oleh sidang-sidang yang dilakukan oleh MPRS
yang menetapkan pengangkatan seumur hidup Presiden
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Soekarno. Tindakan ini jelas-jelas telah melanggar UUD
1945. Bahkan sampai berakhirnya jabatan Presiden Soekarno
sekalipun pelaksanaan pemilu sebagai tuntutan UUD 1945,
tidak pernah dilaksanakan.
4. Pembentukan DPAS
Untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden
juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS). Berdasarkan penetapan presiden, keanggotaan DPAS
diangkat oleh presiden. Jumlah anggota DPAS 44 orang yang
diangkat dari partai-partai politik, golongan-golongan karya,
utusan-utusan daerah, dan tokoh-tokoh nasional.
5. Pembentukan Kabinet Kerja
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia kembali kepada UUD 1945, dan mulailah diterapkan
Demokrasi Terpimpin. Soekarno memimpin langsung
pemerintahan. Dengan demikian, ia tidak hanya sebagai kepala
negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Untuk mengisi
kekosongan kabinet, presiden menunjuk Juanda sebagai
Perdana Menteri. Presiden memberi nama kabinet itu adalah
kabinet kerja.
Adapun program pokok kabinet kerja adalah:
a. Upaya pemerintah mengenai sandang pangan rakyat.
b. Mengupayakan keamanan dan ketenteraman rakyat
dan negara.
c. Memperjuangkan Irian Barat.
6. Manifesto Politik
Dalam rangka melaksanakan program Kabinet Kerja,
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Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yang tugasnya
adalah meneruskan revolusi Indonesia, melaksanakan
pembangunan, dan memperjuangkan Irian Barat. Dalam pidato
presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita”, dijelaskan bahwa revolusi belum selesai.
Maka untuk melanjutkan revolusi itu harus ada pemimpin
yang menjadi bapak dari seluruh bangsa. MPRS berikutnya
menetapkan uraian pidato presiden tersebut menjadi GBHN
yang dikenal dengan Manifesto Politik yang berdasarkan USDEK
(UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Jadi Manifesto
Politik adalah GBHN-nya Demokrasi Terpimpin.
7. Sistem Demokrasi Terpimpin
Dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1959, presiden
juga mengatakan bahwa prinsip dasar Demokrasi Terpimpin
adalah:
a. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada
kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara.
b. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang
layak dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam pidato tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno
mengemukakan beberapa definisi tentang Demokrasi
Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa Demokrasi
Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945,
yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan
dalam permusyawaratan dan perwakilan. Definisi lain
menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi
kekeluargaan, yakni demokrasi yang mendasarkan sistem
pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan
pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang bapak yang
tidak diktaktor, tetapi memimpin dan mengayomi.
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Demokrasi Terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya
semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan. Hal ini
dapat dilihat dari kebijaksanaan presiden, antara lain:
a. Membubarkan Masyumi karena dianggap penghalang
revolusi.
b. Memasyarakatkan ajaran NASAKOM (Nasionalis,
Agama, dan Komunis) demi persatuan dan kesatuan.
c. Memasyarakatkan ajaran RESOPIM (Revolusi,
Sosialisme, Indonesia, dan Pemimpin Nasional) untuk
menegakkan Demokrasi Terpimpin.
d. Pembatasan pendirian partai-partai politik untuk
menstabilkan pemerintahan.

BAB VII
KETATANEGARAAN
PASCA-DEMOKRASI TERPIMPIN
DAN MASA ORDE BARU

A. Sejarah Lahirnya Orde Baru
Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD
1945 sejak 5 Juli 1959–19 Oktober 1998 ternyata mengalami berbagai
pergeseran, bahkan terjadi beberapa penyimpangan. Oleh karena itu,
pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah
menjadi dua periode, yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan
periode Orde Baru (1966-1998). Terlepas dari pro kontra keabsahan
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), sejarah telah membuktikan
bahwa tonggak lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto
dimulai semenjak ia menerima Surat Perintah 11 Maret. Dengan
keluarnya Supersemar, Presiden Soekarno sudah kehilangan sebagian
besar kekuasaannya. Jenderal Soeharto yang diberi wewenang untuk
mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan-tindakan sebagai
berikut.
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1. Pembubaran PKI
Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengeluarkan
keputusan No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI beserta ormasormasnya. Pembubaran PKI adalah tuntutan rakyat sebagaimana
tertuang dalam Tritura. Supersemar telah menjadi senjata yang ampuh
untuk membubarkan PKI yang selama itu berseteru dengan AD.
2. Membersihkan Kabinet dari Unsur PKI
Melalui pengumuman Presiden No.5 tanggal 18 Maret 1966
yang tertanda Jenderal Soeharto atas nama presiden dilakukan
penangkapan beberapa menteri Kabinet Dwikora yang dianggap
tersangkut dengan PKI. Di antara para menteri yang ditangkap
terdapat pula menteri luar negeri Dr. Subandrio.
3. Penataan Lembaga-Lembaga Pemerintahan
Tindakan ini dimaksudkan untuk menertibkan kembali fungsifungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan unsur yang diharapkan.
Untuk mewujudkan tujuan ini, AD melancarkan gerakan kembali ke
UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya adalah
menata MPRS dengan membersihkan anggotanya dari unsur-unsur
PKI. Setelah dilakukan penataan terhadap MPRS, lembaga tertinggi
ini melakukan sidangnya yang ke IV yakni dari tanggal 20 Juni-5
Juli 1966. Sidang ini dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan
menghasilkan ketetapan-ketetapan penting, di antaranya sebagai
berikut.
a. Tap. No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar.
b. Tap. No. XII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan politik luar
negeri Indonesia.
c. Tap. No. XIII/MPRS/1966 tentang pemberian wewenang
kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.
d. Tap. No. XVIII/MPRS/1966 tentang pencabutan Tap. No.
III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai
presiden seumur hidup.

Ketatanegaraan Pasca-demokrasi Terpimpin dan Masa Orde Baru              119

e. Tap. No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan
ormas-ormasnya serta larangan setiap organisasi politik
maupun ormas untuk menyebarkan ajaran komunismarxisme-leninisme.
f.

Dengan dikukuhkannya Supersemar dalam ketetapan
MPRS, maka Presiden Soekarno tidak dapat
mencabutnya, melainkan justru sebaliknya dituntut untuk
mendukungnya.

4. Pembentukan Kabinet Ampera
Berdasarkan pada kekuatan Tap. No. XIII/MPRS/1966, maka
Jenderal Soeharto kemudian membentuk Kabinet Ampera. Kabinet
ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dengan demikian, dualisme
kepemimpinan tidak dapat dihindarkan. Terdapat tiga tokoh utama
dalam kabinet ini, yaitu Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX,
dan Adam Malik. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan
Dwi Dharma dan programnya Catur Karya. Dwi Dharma adalah
menciptakan:
a. Kestabilan politik, dan
b. Kestabilan ekonomi.
Sedangkan program Catur Karya adalah:
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan sandang,
b. Menyelenggarakan Pemilu,
c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan
d. Meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan
kolonialisme.
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Adapun susunan Kabinet Ampera adalah sebagai berikut.
Susunan Kabinet Ampera
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Presiden
Perdana Menteri merangkap
Menteri Utama Bidang
Pertahanan dan Keamanan
Menteri Utama Bidang Politik
Menteri Utama Ekonomi dan
Keuangan
Menteri Utama Ekonomi dan
Keuangan
Menteri Utama Perindustrian
dan Pembangunan Anggota
Kabinet

Ir. Soekarno
Soeharto

Adam Malik
K.H. Idham Chalid
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sanusi Haryadinata

Selain 6 menteri Utama seperti
yang telah disebutkan di atas,
kabinet Ampera didukung oleh
24 menteri lainnya
Pada sidang umum MPRS 1966, Presiden Soekarno selaku
mandataris MPRS diminta untuk memberi pertanggungjawaban atas
peristiwa-peristiwa nasional selama Demokrasi Terpimpin, khususnya
masalah peristiwa G 30 S/PKI dan kebangkrutan ekonomi. Pada tanggal
22 Juni 1966, presiden menyampaikan pidato pertanggungjawaban
di hadapan sidang MPRS yang diberi judul Nawaksara. Sidang MPRS
tidak puas dengan pidato presiden karena pidato yang panjang lebar
itu sama sekali tidak menyebut-nyebut masalah G 30 S/PKI. Oleh
sebab itu MPRS meminta kepada presiden untuk melengkapi pidato
tersebut.
Pada tanggal 10 Januari 1967, presiden melengkapi pidato
Nawaksara pertanggungjawabannya. Namun, isinya tidak memuaskan
berbagai kalangan. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR

Ketatanegaraan Pasca-demokrasi Terpimpin dan Masa Orde Baru              121

mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar menggelar
Sidang Istimewa. Melihat situasi yang sudah tak terkendali, akhirnya
pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno melimpahkan
kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto sebagai
pemegang Supersemar.
Meskipun Presiden Soekarno sudah menyerahkan kekuasaan,
namun MPRS tetap menggelar Sidang Istimewa pada tanggal 22
Februari 1967. Dalam sidang tersebut, MPRS mengeluarkan Ketetapan,
yakni Tap. MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya sebagai berikut.
a. Mencabut
Soekarno.

kekuasaan

pemerintahan

dari

Presiden

b. Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan
politik sampai diselenggarakannya Pemilu.
c. Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

B. Situasi Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru
Perubahan sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menjadi
Orde Baru, berdampak pula pada perubahan arah dan kebijakan
pembangunan ekonomi Indonesia. Segera setelah presiden dilantik
membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Pembangunan.
Kabinet Presidensial ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan
program yang dikenal dengan Pancakrida. Program tersebut adalah
sebagai berikut.
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
2. Menyusun dan merencanakan Repelita
3. Menyelenggarakan Pemilu
4. Memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan
menumpas PKI hingga ke akar-akarnya.
5. Menjalankan pembersihan dan penyempurnaan aparatur
negara secara menyeluruh.
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Memasuki tahun kedua Pelita I, pemerintah bersama DPR-GR
telah rampung dalam menata perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemerintahan. Misalnya Undang-Undang yang mengatur
hubungan pusat dan daerah telah diselesaikan. Pemerintah berhasil
pula merintis hubungan tata kerja yang rasional antara lembagalembaga tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak kesulitan
dalam melakukan koordinasi dalam penataan kepemerintahan.
Dewan Pertimbangan Agung, misalnya, berhasil mengajukan usulusul terhadap pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan juga telah
memberikan koreksi terhadap masalah penggunaan keuangan negara.
Begitu juga di bidang hukum, pemerintah maupun masyarakat mulai
sadar terhadap ketentuan hukum.
1. Pemilihan Umum
Salah satu program kerja Kabinet Pembangunan I sesuai dengan
amanat MPRS adalah menyelenggarakan Pemilu. Partai politik yang
dapat mengikuti pemilu adalah partai politik yang pada saat Pemilu
sudah dan masih diakui, serta mempunyai wakil, baik di DPR maupun
DPRD. Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 dan
diikuti oleh 10 peserta. Adapun 10 peserta berikut perolehan kursinya
adalah sebagai berikut.
Peserta Pemilu 1971 dan Perolehan kursi di DPR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sekber Golkar
NU
Parmusi
PNI
DSII
Parkindo
PKRI
Perti
IPKI
Murba

236 kursi
58 kursi
24 kursi
20 kursi
10 kursi
7 kursi
3 kursi
2 kursi
0 kursi
0 kursi
360 kursi
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Jumlah anggota DPR kesuluruhan adalah 460 orang di mana
25 anggota melalui pengangkatan non ABRI, dan 75 anggota yang
disediakan untuk ABRI.
Jumlah keanggotaan MPR sebanyak 920 anggota yang terdiri
dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan.
Meskipun tedapat petikan berita bahwa pada pemilu 1971 kebebasan
dalam memberikan suara tidak terjamin, namun yang patut menjadi
perhatian adalah bahwa pemilu 1971 itu tidak menampakkan adanya
kerusuhan-kerusuhan yang mewarnai pemilu tersebut.
Berdasarkan ketetapan MPR No. VII/MPR/1973, maka
diselenggarakanlah pemilu kedua dalam masa Orde Baru pada
tahun 1977. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diikuti oleh
10 peserta partai politik, maka pada pemilu 1977 diikuti oleh 3
peserta partai politik saja. Hal ini terjadi karena pemerintah Orde
Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan melakukan
penggabungan partai politik. Penggabungan partai politik ini
didasarkan pada kesamaan visi dan misi atau kesamaan tujuan dan
program-programnya. Penggabungan ini memunculkan 3 kekuatan
partai politik sebagai berikut.
Partai Politik Peserta Pemilu 1977
1
2

3

PPP (Partai Persatuan
Pembangunan)
PDI (Partai Demokrasi
Indonesia)
Golongan Karya

Gabungan dari : PSII, PERTI, NU,
dan Permusi
Gabungan dari : PNI, IPKI,
Parkindo, Partai Murba, dan Partai
Katolik.
Sebelumnya Sekber Golkar, tidak
mengalami penggabungan.

Dalam pemilu 1977, Golkar tetap unggul dengan memperoleh
suara mayoritas di DPR. Adapun perolehan suara ketiga peserta
pemilu ini adalah sebagai berikut.
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Perolehan Kursi DPR pada Pemilu 1977
1
2
3

PPP
PDI
Golkar
Jumlah

99 kursi
29 kursi
232 kursi
350 kursi

Sedangkan 100 kursi melalui pengangkatan di mana 75 kursi
dari ABRI dan 25 dari non-ABRI.
Sesuai dengan ketetapan MPR No. VII/MPR/1978, maka pada
tahun 1982 kembali diselenggarakan Pemilu. Dalam keanggotaan DPR
perolehan kursi tiap peserta adalah sebagai berikut.
Perolehan Kursi DPR pada pemilu 1982
1
2
3

PPP
PDI
Golkar

94 kursi
24 kursi
246 kursi

Jumlah

364 kursi

Jumlah anggota DPR yang melalui pengangkatan turun
menjadi 96 kursi, di mana 75 kursi dari ABRI dan 21 dari non-ABRI.
Ini disebabkan oleh masuknya Timor Timur yang diberi jatah 4 kursi
dan diambil dari jatah pengangkatan non-ABRI.
Selama masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali,
di mana Golkar selalu dominan. Bahkan setelah Orde Baru runtuh
pun Golkar dapat tetap bertahan di papan atas dengan perolehan
yang sangat fantastis. Berikut ini dapat digambarkan rentetan pemilu
di Indonesia sejak tahun 1955 sampai pemilu 2004 beserta jumlah
pesertanya.
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Rentetan Pemilu di Indonesia 1955-2004
Tahun Pemilu

Jumlah Peserta

Partai Pemenang

1955
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004

172 peserta Parpol/non parpol
10 partai
3 partai
3 partai
3 partai
3 partai
3 partai
48 partai
24 partai

PNI
Sekber Golkar
Golkar
Golkar
Golkar
Golkar
Golkar
PDIP
Golkar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Golkar dapat mendominasi
suara. Karena dominasi kursi Golkar itulah Presiden Soeharto yang
membesarkan Golkar dapat terpilih dalam 6 kali pemilu menjadi
presiden. Posisinya lebih diperkuat oleh adanya anggota Dewan dari
Fraksi ABRI yang selalu setia mendukungnya.

C. Strategi Politik Orde Baru
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Orde Baru menerapkan
berbagai strategi politik dalam menyelenggarakan kekuasaannya.
Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Penyederhanaan Partai Politik
Penyederhanaan partai politik dari 10 menjadi 3 partai saja,
sangat menguntungkan Golkar. Suara rakyat tidak terlalu terpecah
pada partai-partai lain. Golkar yang saat itu sedang populer, langsung
mendominasi suara. Tindakan ini juga dilakukan untuk mempermudah
konsolidasi pemerintah terhadap partai politik.
2. Pendekatan ABRI
Sepanjang sejarah Indonesia, ABRI adalah kekuatan sosial politik
yang tidak dapat diabaikan. Untuk selalu memperoleh dukungan dari
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milter, maka Soeharto melakukan pendekatan terhadap militer. Dengan
dukungan militer yang kuat, maka pamor dan wibawa pemerintah di
mata rakyat sangat besar. Adapun yang dijalankan oleh pemerintahan
Soeharto adalah dengan menempatkan ABRI pada posisi sentral, baik
dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan. Di DPR RI tanpa
harus ikut Pemilu ABRI sudah memperoleh jatah 75 kursi, suatu
jumlah yang cukup besar dalam ukuran fraksi. Di samping itu, banyak
anggota ABRI yang duduk dalam kabinet, bahkan pimpinan dalam
bidang perekonomian seperti halnya menjadi Direktur Pertamina dan
menguasai bisnis-bisnis militer. Bahkan setelah pensiun pun mereka
sudah dipersiapkan dalam pekerjaan lain seperti Gubernur, Bupati,
Walikota, dan posisi lain yang cukup bergengsi. Dengan demikian,
pemerintahan Orde Baru sangat kokoh dan sulit digoyahkan oleh
kekuatan lain.
3. Pembangunan Demokrasi
Pada masa Orde Baru, demokrasi adalah konsep yang dijadikan
sebagai Panglima. Meskipun demokrasi tidak berjalan dengan baik,
namun pemasyarakatan Demokrasi Pancasila telah menarik simpati
rakyat. Pemerintah dalam hal ini mengemukakan konsep pelaksanaan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Sebagai realisasinya, maka pada
tanggal 12 April 1976 pemerintah menyampaikan konsep mengenai
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikenal dengan
Eka Prasetya Pancakarsa. Konsep ini kemudian dikukuhkan oleh MPR
pada Sidang Umum 1978 dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978
tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Gagasan ini mendapat tanggapan yang baik dari rakyat. Adapun
untuk pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen ini, maka
diadakanlah penataran-penataran P4 di berbagai lembaga, baik
pemerintah maupun non-pemerintah. Pendekatan demokrasi juga
semakin diperkokoh dengan adanya gagasan Asas Tunggal Pancasila.
Artinya tidak ada asas lain dalam keorganisasian apapun kecuali
Pancasila. Dengan demikian, kekuatan sosial politik lain yang tidak
setuju dengan asas Pancasila sulit untuk berkembang.
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4. Pembangunan Ekonomi
Ketika Soeharto diangkat sebagai presiden, maka bidang
ekonomi adalah program kedua setelah bidang politik. Pada tangga
15 Juni 1968, Presiden Soeharto menunjuk sebuah tim yang terdiri
dari 8 ahli dan teknokrat yang memiliki latar belakang Pendidikan
Barat. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi
dan mengatur perkembangan trend ekonomi. Mereka juga diminta
untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi dalam memberikan
arah pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran para pakar tersebut
dituangkan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Lima Tahun
(Repelita). Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program
ekonomi, mendapat sambutan yang baik dari berbagai komponen
bangsa yang menjadi faktor pendukung legitimasi Orde Baru.
Pada masa awal Pemerintahan Soeharto, program pemerintah
dalam bidang ekonomi adalah penyehatan kehidupan ekonomi dengan
melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kenaikan harga
yang melambung pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat
inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan dengan segera, melainkan mau tidak mau
harus menstabilkan perekonomian nasional. Untuk mengupayakan
stabilisasi dan rehabilitasi, maka MPRS mengeluarkan Ketetapan No.
XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan yang pada dasarnya adalah suatu
gagasan yang strategis dan tepat untuk menanggulangi kemorosotan
ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1955.
Selanjutnya MPRS menggariskan tiga macam program yang
wajib diselesaikan oleh pemerintah secara bertahap, yaitu:
a. Program penyelamatan ekonomi
b. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
c. Program pembangunan ekonomi
Adapun skala prioritas dari program stabilisasi dan rehabilitasi
adalah dengan melakukan:
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a. Upaya pengendalian inflasi
b. Pencukupan kebutuhan pangan
c. Rehabilitasi prasarana ekonomi
d. Pencukupan kebutuhan sandang
Untuk melaksanakan program yang digariskan oleh MPRS,
maka pemerintahan Soeharto mengambil kebijakan-kebijakan
ekonomi sebagai berikut.
a. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
menekan laju inflasi dan mendongkrak nilai rupiah yang
terpuruk. Sampai tahun 1970, upaya pemerintah dalam
menekan laju inflasi cukup berhasil. Keberhasilan ini dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut.
Laju Inflasi Tahun 1966-1970
Tahun
1966
1967
1968
1969
1970

Laju inflasi
639%
113%
85%
10%
9%

b. Meningkatkan Produksi dan Distribusi
Kebijakan pemerintah dalam bidang produksi adalah
dengan menetapkan upaya peningkatan produksi sandang
pangan, terutama yang berkaitan dengan sembilan bahan
pokok. Pemerintah juga meningkatkan produksi ekspor serta
memperbaiki sarana dan prasarana produksi. Sedangkan dalam
bidang distribusi ditetapkan program untuk memperlancar
distribusi dengan cara melakukan penertiban, pengawasan, dan
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penguasaan 9 bahan kebutuhan pokok; peningkatan kemampuan
Angkatan Darat, Laut, dan Udara; serta memperlancar
komunikasi, baik nasional maupun internasional.
c. Rekapitulasi Utang Luar Negeri
Utang luar negeri Indonesia sebagai warisan Orde Soekarno
cukup besar. Utang RI berjumlah lebih dari US$ 2.000.000.000
yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak
produktif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Soeharto
berhasil melakukan perjanjian penundaan pembayaran utangutang tersebut. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Paris
di mana utang RI yang seyogianya dibayar pada tahun 1962,
ditunda sampai tahun 1978.
Di samping itu, pemerintah juga berhasil dalam menarik
pinjaman-pinjaman asing dengan persyaratan yang lunak atau
berupa pinjaman lunak. Negara-negara kreditor yang bersedia
memberikan pinjaman kepada RI di antaranya adalah negaranegara yang tergabung dalam IGGI (Inter Goverment Grauf of
Indonesia). Organisasi ini bertugas memperhitungkan berapa
bantuan yang dapat diberikan kepada Indonesia dan berhak
mengawasi penggunaannya. Dengan bantuan IGGI, pemerintah
dapat melakukan penataan masalah ekonomi.
d. Pemberantasan Korupsi dan Penyelundupan
Sejak masa pemerintahan Soekarno, penyelundupan dan
korupsi adalah permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pada
masa awal Orde Baru, korupsi telah menjalar ke berbagai
lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. Penyakit
sosial masyarakat ini telah merusak berbagai bidang kehidupan.
Tidak heran apabila rakyat kita tetap miskin di tengah melimpah
ruahnya kekayaan alam negeri ini karena habis dikorupsi.
Seyogianya bagi negara Indonesia yang kaya, maka pejabatnya
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juga kaya, dan rakyatnya juga kaya. Ini adalah tugas pemimpin
rakyat yang berpihak pada rakyat.
Begitu pula dalam hal penyelendupan yang semakin meluas
sejak tampilnya Orde Baru. Sampai tahun 1975, pemerintah
belum serius dalam menangani masalah penyelundupan.
Baru pada tahun 1976 pemerintah berupaya memberantas
penyelundupan yang dampak negatifnya sangat luas. Namun,
sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto masalah
penyelundupan tersebut tidak dapat teratasi

D. Ketatanegaraan pada Masa Pemerintahan Orde Baru
1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat )
Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, MPR diberi kekuasaan tak
terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari
seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN,
mengangkat presiden dan wakil presiden. Susunan keanggotaannya
terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan
yang diangkat.
Dalam praktik ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan
antara lain :1) Presiden, sebagai presiden seumur hidup; 2) Presiden
yang dipilih sampai 7 (tujuh) kali berturut turut; 3) Memberhentikan
sebagai pejabat presiden; 4) Meminta presiden untuk mundur dari
jabatannya; 5) Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden;
6) Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah
Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang
paling banyak menduduki kursi di MPR.
2. Presiden
Presiden berkedudukan di bawah MPR, mempunyai kekuasaan
yang luas yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis: 1) Presiden
memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR,
meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet;
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2) Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi
(consentration of power and responsiblity upon the president); 3)
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power),
juga memegang kekuasaan legislatif (legislative power) dan kekuasaan
yudikatif (judicative power); 4) Presiden mempunyai hak prerogatif
yang sangat besar; 5) Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri,
yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul; 6) Tidak ada aturan
mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden
serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, DPR mempunyai kekuasaan
utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama
Presiden dan mengawasi tindakan presiden), memberikan persetujuan
atas RUU yang diusulkan presiden, memberikan persetujuan atas
PERPU, memberikan persetujuan atas Anggaran, meminta MPR untuk
mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
4. DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
DPA berkedudukan sebagai badan penasihat Presiden. DPA
berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden
dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.
5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
BPK berperan sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai
kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan
hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
6. MA (Mahkamah Agung)
MA merupakan badan kehakiman tertinggi yang di dalam
menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan
pemerintah.

BAB VIII
KETATANEGARAAN MASA
REFORMASI
A. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru 1998
Tampilnya Orde Baru dalam panggung politik nasional adalah
sejarah bangsa yang tidak dapat dihindarkan. Ketika pemerintahan
Presiden Soekarno dianggap gagal dalam membangun sektor ekonomi,
maka pemerintahan Soeharto juga yang berlangsung selama 32 tahun
mengalami hal yang serupa. Berikut rentetan-rentetan peristiwa
sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang atas gerakan moral
mahasiswa maka Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR.
1. Krisis Ekonomi
Pada masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, rakyat
tidak menyadari bahwa negara sedang menuju kepada kebangkrutan.
Rakyat terpesona dengan angka-angka statistik yang menunjukkan
adanya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, tanpa menyadari
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pemerintahan yang bergaya
militer telah membungkam aspirasi nasional dan protes-protes sosial
yang selama itu muncul. Demokrasi Pancasila dengan konsep P4-nya
adalah bemper pemerintahan untuk melegitimasi kekuasaannya.
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Padahal dalam sudut pandang demokrasi saja pemerintah telah
melanggar Undang-Undang Dasar. Hal ini dibuktikan salah satunya
dengan pembungkaman demokrasi yang membatasi jumlah partai
politik yang dilegitimasi dengan tiga paket Undang-Undang politik.
Begitu pula dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh utang luar
negeri yang jumlahnya triliunan dolar USA, telah berdampak pada
rapuhnya fondasi perekonomian nasional.
Ekonomi nasional semakin ambruk manakala pemerintah
tidak punya iktikad baik untuk menyejahterakan rakyat. Berbagai
krisis muncul yang menambah beratnya beban republik. Krisis moral,
pendidikan, politik, keagamaan, dan ekonomi semakin memperburuk
citra RI di mata internasional. Bahkan Indonesia mendapat predikat
sebagai negara paling korup di dunia. Namun, betapa tidak, korupsi,
kolusi, nepotisme (KKN) terjadi hampir di seluruh instansi, ekonomi
kerakyatan terabaikan, utang luar negeri semakin menggunung,
dukungan rakyat semakin berkurang, sehingga melemahkan legitimasi
pemerintah di mata rakyat. Dampaknya ketika terjadi krisis moneter
internasional pada akhir tahun 1997, ekonomi nasional tidak mampu
menahan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar
rupiah terus merosot drastis, dan bahkan menyentuh angka di atas
Rp 15.000 per dollar AS. Situasi krisis yang memuncak inilah yang
menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Gelombang Reformasi
Sebenarnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan
Soeharto telah berlangsung cukup lama. Namun, karena sikap
pemerintah yang otoriter, maka rakyat lebih memilih diam, meskipun
terdapat beberapa kelompok rakyat yang secara terang-terangan
menentang kepemimpinan Soeharto. Bahkan sikapnya yang
menentang itu harus dibayar mahal dengan dipenjara seperti yang
menimpa Ketua PUDI Sri Bintang Pamungkas dan Ketua PRD Budiman
Sujatmiko. Namun, ketika gerakan reformasi berhasil menggulingkan
pemerintahan Soeharto, kiprah mereka dalam menentang Orde Baru
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tidak pula menjadi perhatian. Ini mengindikasikan bahwa reformasi
berjalan belum sepenuhnya benar.
Dalam mengatasi defisit APBN dan membengkaknya utang luar
negeri yang diakibatkan oleh adanya krisis moneter, maka pemerintah
menerapkan berbagai kebijakan ekonomi, seperti melakukan likuidasi
terhadap 16 bank, dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kabijakan melikuidasi bank-bank nakal disambut baik oleh rakyat.
Namun, kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
memunculkan aksi protes di mana-mana. Harga barang-barang dan
sembilan bahan pokok melambung tinggi, inflasi tidak terkendali,
sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dampak
kenaikan BBM sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, baik petani
maupun buruh. PHK terjadi di mana-mana karena banyak perusahaan
yang merugi dan gulung tikar. Dalam kondisi yang serba buruk ini,
aksi protes mahasiswa dan masyarakat dalam wujud demonstrasi
terjadi di mana-mana, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Demonstrasi
ini menuntut beberapa hal sebagai berikut.
a. Turunnya pemerintahan Soeharto
b. Dibubarkannya Partai Golkar
c. Diselenggarakannya pemilu
d. Reformasi total
e. Turunkan harga BBM
Sebagai kekuatan moral dari gerakan reformasi adalah
kalangan mahasiswa. Namun, dalam aksinya secara spontan bersama
masyarakat, didukung pula oleh kalangan intelektual. Tampil di
barisan paling depan misalnya Prof. Dr. H.M. Amien Rais sebagai
pemimpin gerakan reformasi, di samping golongan-golongan lain
yang juga menentang kepemimpinan Soeharto. Gerakan reformasi ini
ternyata harus dibayar mahal oleh putra-putra bangsa. Dalam Peristiwa
Semanggi, di mana terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan
mahasiswa, gugurlah empat mahasiswa Universitas Tri Sakti pada
tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tragis ini disusul dengan “Peristiwa
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Gejayan Kelabu” di Yogyakarta yang juga mengakibatkan gugurnya
seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kalimantan
bernama Moses Gatotkaca.
Gugurnya mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi, tidak
menyurutkan mahasiswa dan masyarakat untuk terus melanjutkan
aksi demonstrasi menuntut perubahan. Gelombang demonstrasi
semakin meluas, baik di Jawa maupun Luar Jawa, huru-hara di manamana, aksi boikot, pembakaran gedung-gedung, dan kerusuhan lain
terus berlanjut. Target pertama dari para demonstran adalah turunnya
presiden Soeharto.
3. Pengunduran diri Presiden Soeharto
Sejak awal bulan Mei 1998, suasana republik tidak terkendali.
Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi berusaha menduduki
gedung DPR/MPR dan berusaha menyegelnya. Mereka menuntut
agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Menanggapi
tuntutan tersebut, pada tanggal 18 Mei 1998 Presiden Soeharto
bermaksud untuk membentuk Komite Reformasi dan merombak
Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Presiden
memanggil beberapa tokoh untuk membicarakan pembentuka Komite
Reformasi. Namun, Komite Reformasi tidak terbentuk karena ditolak
oleh tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian tergabung dalam aliansi
atau Dewan Reformasi. Mereka mengajukan Petisi Lima Puluh yang
berisi 50 tuntutan Reformasi.
Karena situasi yang sudah serba sulit, akhirnya pada tanggal
21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR
dan menyatakan diri berhenti dari jabatan presiden. MPR kemudian
menetapkan B.J. Habibie sebagai presiden RI menggantikan
Soeharto. Presiden Habibie kemudian dilantik di Istana Merdeka pada
tanggal itu juga di bawah sumpah jabatan. Pengunduran diri Presiden
Soeharto dari jabatannya ini menandai berakhirnya pemerintahan
Orde Baru yang berkuasa selama hampir 32 tahun. Pemerintahan
kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang memerintah tanpa
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wakil dan membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi
Pembangunan yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan
pemilu tahun 1999.

B. Sistem Ketatanegaraan
Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen
UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh pengalamanpengalaman politik masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966)
maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara
detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang
dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi
kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang
diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen
memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis
Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya
susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.
Presiden Soekarno bahkan mengangkat seluruh anggota
MPR tanpa proses Pemilu. Presiden Soeharto telah merekayasa
undang-undang susunan dan kedudukan MPR, sehingga majelis itu
tidak berdaya dalam mengawasi Presiden, dan bahkan tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal. UUD 1945
juga mengandung ketidakjelasan mengenai batas periode masa jabatan
Presiden. MPRS pernah mengangkat Presiden Soekarno sebagai
presiden seumur hidup. MPR Orde Baru berkali-kali mengangkat
Presiden Soeharto, sampai akhirnya, atas desakan berbagai pihak,
menyatakan berhenti di era awal reformasi, tanggal 21 Mei 1998.
Keinginan untuk menghindari kediktatoran, baik terbuka maupun
terselubung, dan membangun pemerintahan yang demokratis, menjadi
latar belakang yang penting yang mendorong proses perubahan UUD
1945 pada era reformasi.
Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga
negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya.
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Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan
pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan
untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerahdaerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan
Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya
disintegrasi. Pada akhirnya, keinginan yang teguh untuk membangun
kesejahteraan rakyat, yang telah lama menjadi harapan dan impian,
terasa demikian menguat pada era reformasi. Itulah, antara lain, latar
belakang keinginan dan aspirasi yang mengiringi perubahan UndangUndang Dasar 1945 (Ihza Mahendra, 2006).
Perubahan mendasar terhadap konstitusi kenegaraan Republik
Indonesia sudah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan Pertama
dimulai pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun
2002. Perubahan-perubahan itu meliputi materi dan substansi dari
materi itu sendiri. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi
pasca-amandemen membawa konsekuensi logis terhadap struktur
dan mekanisme dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka
UUD 1945 itu di antaranya adalah: a) penegasan dianutnya cita
demokrasi dan nomokrasi; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip
checks and balances; (c) pemurnian sistem pemerintah presidensial;
dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2003). Perubahanperubahan yang terjadi dalam konstitusi kita pasca-perubahan/
amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.
1. Negara Demokrasi
Sistem Ketatanegaraan Indonesia hasil amandemen dengan
tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi
dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan
rakyat diselenggarakan secara langsung melalui sistem perwakilan
yang diimplementasikan dalam tiga cabang kekuasaan. Tiga cabang
kekuasaan yang dimaksudkan adalah Majelis Permusyawaratan
Rakyat (terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
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Daerah); presiden dan wakil presiden; dan kekuasaan Kehakiman
(yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung).
Dalam menentukan kebijakan pokok dan pengaturan hukum
berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi kontrol)
terhadap jalannya pemerintahan disalurkan melalui lembaga
perwakilan, yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Demikian halnya
dengan kedaulatan rakyat di daerah, kontrol terhadap pemerintahan
disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct
democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memlih anggota
lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
2. Negara Hukum
Selain sebagai negara demokrasi, dalam Konstitusi hasil
amendemen ditegaskan bahwa negara Indonesia juga sebagai Negara
Hukum (Rechtstaat), walaupun faktanya Indonesia sudah mengarah
ke Negara Kekuasaan (Machtstaat), hukum yang seharusnya menjadi
panglima dan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan nilainilai kebenaran masih sebatas harapan yang jauh dari kenyataan.
Salah satu contoh yang paling sederhana adalah kasus BLBI, Bank
Century, kasus pajak, kasus M. Nazarudin, dan masih banyak kasus
besar lainnya, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif yang masih
menyisahkan masalah hukum. Sementara kasus Nenek Mina yang
hanya mencuri kakao untuk dijadikan pembibitan, langsung di proses
oleh aparat hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Hukum
harus menjadi Panglima dan penentu segalanya sesuai dengan prinsip
nomokrasi (nomocracy) dan doktrin ‘the Rule of Law, and not of Man’.
Dalam kerangka ‘the rule of Law’ tersebut, diyakini adanya pengakuan
bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law),
adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the
law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam
kenyataan praktiek (due process of law) (Jimly Asshiddiqie, 2003).
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Pedoman atau aturan yang bisa dijadikan pijakan, baik oleh
penyelenggara negara atau masyarakat dalam mewujudkan negara
hukum secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”
Sebelum ini, rumusan naskah asli UUD 1945 tidak mencantumkan
ketentuan mengenai negara hukum ini, kecuali hanya dalam penjelasan
UUD 1945 yang menggunakan istilah ‘rechtstaat’.
Untuk mengatasi kekurangan itulah, dalam perubahan ketiga
UUD 1945, ide negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) itu
diadopsi secara tegas ke dalam rumusan pasal UUD, yaitu Pasal 1
ayat (3) tersebut di atas. Sementara itu, ketentuan mengenai prinsip
kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan dan juga pada Pasal
1 ayat (2). Cita-cita kedaulatan tergambar dalam pembukaan UUD
1945, terutama dalam rumusan alinea IV tentang dasar negara yang
kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.
Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas
sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.” Sedangkan dalam rumusan Pasal
1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan
yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
3. Pemisahan Kekuasaan
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas
selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya
kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara
dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah kekuasaan
rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga
tinggi negara yang berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang
dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of
power). Akan tetapi, dalam Undang-Undang dasar hasil perubahan,
prinsip kedaulatan rakyat tersebut dibagikan secara horizontal
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dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaankekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara
yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan
prinsip ‘checks and balaces’.
Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis
Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga
perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk
melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga
legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan.
Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan
Wakil Presiden. Untuk memberikan nasihat dan saran kepada Presiden
dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) yang dulunya bernama Dewan Pertimbangan Agung.
Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat
tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya
dikembangkan dalam dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan
daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dibedakan
hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan
Rakyat. Maksudnya adalah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar
dapat dijelmakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
terdiri dari dua pintu. Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang
terdiri dari dua lembaga perwakilan itu sederajat dengan Presiden dan
Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi dan saling mengontrol
satu sama lain sesuai dengan prinsip ‘check and balances’.
Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan
tersebut antara lain perubahan ketentuan Pasal 5, terutama ayat
(1) juncto Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara jelas
menentukan bahwa fungsi legislatif ada pada Dewan Perwakilan
Rakyat, sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif. Di samping
itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi
dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggung jawab atau
menyampaikan pertanggungjawaban jabatannya.
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Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang
diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar seperti ditentukan dalam Pasal 24
ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan
dan prinsip ‘check and balances’ antara cabang kekuasaan legislatif dan
yudikatif.
Ketiga ketentuan itu memastikan tafsir berkenaan dengan
terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya sebagai lembaga
tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presiden berdasarkan
pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and balances’.
4. Format Trikameral
Dalam konstitusi hasil amandemen, kita mengenal format
tiga kamar (trikameral) yang meliputi tiga lembaga, yakni Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Setelah amandemen keempat UUD 1945, keberadaan MPR
yang sebelumnya disebut sebagai lembaga tertinggi negara, bila
dilihat dari peran dan fungsinya telah mengalami perubahan
yang sangat mendasar, akan tetapi keberadaannya tetap ada
sehingga sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem
bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistem tiga kamar
(trikameral). Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka
struktur parlemen Indonesia itu mengenai hal-hal sebagai
berikut.
a. Susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural
karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan
yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional
(functional representation) dari unsur keanggotaan
MPR. Dengan demikian, anggota MPR hanya terdiri
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
mencerminkan prinsip perwakilan politik (political
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representation) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah
(regional representatif).
b.

Fungsi MPR
mengalami perubahan mendasar
(perubahan fungsional). Majelis ini tidak lagi
berfungsi sebagai ‘supreme body’ yang memiliki
kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena
itu kewenangannya pun mengalami perubahanperubahan mendasar. Kewenangan MPR berubah
menjadi: (a) menetapkan Undang-Undang Dasar dan/
atau Perubahan UUD; (b) melantik Presiden dan Wakil
Presiden; (c) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden; serta (d) menetapkan Presiden dan/atau
Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana mestinya.

c. Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (separation
of power) secara tegas antara fungsi legistatif dan
eksekutif dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) juncto
Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama UUD 1945
yang dipertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 ayat
(5) perubahan kedua UUD 1945. Dalam perubahanperubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan
membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR,
meskipun Presiden sebagai kepala pemerintahan
eksekutif tetap diakui haknya untuk mengajukan
sesuatu rancangan Undang-Undang. Dengan perubahan
ini berarti UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR
berdasarkan prinsip ‘supremasi parlemen’ dan sistem
pembagian kekuasaan (distribution of power) oleh
lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di
bawahnya.
d. Diadopsinya prinsip pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dalam satu paket secara langsung oleh
rakyat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) perubahan
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ketiga UUD 1945 yang sekaligus dimaksud untuk
memperkuat dan mempertegas anutan sistem
pemerintahan presidensial dalam UUD 1945. Dengan
sistem pemilihan langsung oleh rakyat itu, maka konsep
dan sistem pertanggungjawaban Presiden tidak lagi
dilakukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,
tetapi juga langsung kepada rakyat.
Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa dalam
hubungannya dengan pengorganisasian kedaulatan rakyat,
kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu, sepanjang
menyangkut fungsi legislatif, dilakukan oleh MPR yang terdiri
atas dua kamar dewan, sedangkan dalam bidang eksekutif
dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket
kepemimpinan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu dikenal sebagai
lembaga tertinggi negara, di masa depan berubah menjadi
nama dari lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang terdiri
atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
yang secara bersama-sama kedudukannya sederajat dengan
Presiden dan Wakil Presiden, serta dengan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.
2) Dewan Perwakilan Rakyat
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 Perubahanan Keempat,
fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) yang
menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang.” Selanjutnya dinyatakan, “setiap
rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika Rancangan
Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu” (ayat 3).
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Kemudian dinyatakan pula “Presiden mengesahkan
rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk
menjadi Undang-Undang” (ayat 4), dan “dalam hal rancangan
Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tigapuluh hari semenjak
rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan
Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan
wajib diundangkan” (ayat 5).
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah menurut ketentuan
UUD 1945 pasca-perubahan dikritisi banyak kalangan. Lembaga
ini semula didesain sebagai kamar kedua parlemen Indonesia
di masa depan. Akan tetapi, salah satu ciri bikameralisme yang
dikenal di dunia ialah apabila kedua kamar yang dimaksud samasama menjalankan fungsi legislatif sebagaimana seharusnya.
Padahal, jika diperhatikan, DPD sama sekali tidak mempunyai
kekuasaan apapun di bidang ini. DPD hanya memberikan
masukan, pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan
yang berhak memutuskan adalah DPR, sehingga DPD lebih
tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR, karena
kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR.
		
5. Sistem Pemerintahan Presidensial
Kelebihan sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945
justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat
dipraktikkan dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat
mengakomodasi peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat
yang dilengkapi pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak
negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensial tersebut.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat lima prinsip
penting, yaitu:
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a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen,
melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang
memilihnya.
b. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi
penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di
bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal
dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala
pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan
tanggung jawab politik berada di tangan Presiden (concentration
of power and responsibility upon the President).
c. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum
konstitusi. Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut
pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk
disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu
sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang
didasarkan atas tuduhan pelanggaran atau kesalahan, terlebih
dulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan
di Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhan bersalah itu dapat
dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, barulah
atas dasar itu, MPR bersidang dan secara resmi mengambil
putusan pemberhentian.
d. Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dan karena itu bertanggung jawab
kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen.
Di samping itu, para Menteri itulah yang pada hakikatnya
merupakan para pemimpin pemerintahan dalam bidang
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masing-masing. Karena itu, kedudukannya sangat penting
dalam menjalankan roda pemerintahan.
e. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya
dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan
untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula
bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat
oleh orang yang sama lebih dari dua kali masa jabatan.
f.

Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam
lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula
independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Lembagalembaga eksekutif yang dimaksud adalah Bank Indonesia
sebagai bank sentral, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan
Agung sebagai aparatur penegak hukum, dan Tentara Nasional
Indonesia sebagai aparatur pertahanan negara. Pimpinan
lembaga tersebut diangkat setelah mendapat persetujuan dari
DPR. Sementara itu, presiden dapat memberhentikan pimpinan
lembaga tersebut tanpa persetujuan DPR apabila terbukti secara
hukum telah melakukan pelanggaran hukum.

6. Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen (MA, MK, dan KY)
a. Mahkamah Agung
Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman
atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan
pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga
Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip ‘independent
of judiciary’ diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh
diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan
lainnya, terutama pemerintah.
Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga tercantum
dalam penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-
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cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan ketiga UUD
1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat
tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar
Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan setingkat atau
sederajat dengan Mahkamah Agung. Lembaga tersebut adalah
Mahkamah Konstitusi (constitutional court) (Jimly Asshiddiqie,
2003: 8).
b. Mahkamah Konstitusi
Dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar, Mahkamah
Konstitusi ditentukan memiliki lima kewenangan, yaitu:
1) Melakukan pengujian atas konstitusionalitas UndangUndang.
2) Mengambil putusan atau sengketa kewenangan antar
lembaga negara yang ditentukan menurut UndangUndang Dasar.
3) Mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami
perubahan sehingga secara hukum tidak memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan
alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dari jabatannya.
4) Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil
pemilihan umum.
5) Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran
partai politik.
Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang yang
memiliki integritas dan memenuhi persyaratan kenegarawanan,
serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai
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masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri
yang berasal dari 3 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, 3 orang yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3
orang ditentukan oleh Presiden.
c. Komisi Yudisial
Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan
kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab
IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya
tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal
24B ditegaskan:
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan
mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keleluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial
diatur dengan Undang-Undang.
Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami
bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini
adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan
kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri,
yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat
dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut terhadap
pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah
berkembang selama ini. Akan tetapi, jika majelis semacam ini

150

Jalan Meneguhkan Negara

dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit
diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas
kehormatan hakim agung itu sendiri, karena kedudukannya
yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.
7. Badan Pemeriksa Keuangan
Dalam perubahan amandemen ketiga UUD 1945, keberadaan
badan pemeriksa ini mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Tugas BPK diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab VIIA Badan Pemeriksa
Keuangan yang terdiri atas Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.
Pasal 23E menentukan bahwa “(1) Untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan
pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan
keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
kewenangannya; (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.”
Walaupun hasil pemeriksaan keuangaan BPK diserahkan juga ke
DPRD, tetapi BPK tidak mempunyai hubungan dengan DPRD, laporan
yang diserahkan hanya terbatas pada laporan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja karena pelaksanaan
APBN itu terdapat juga di daerah-daerah.
Pasal 23F menentukan bahwa “(1) Anggota badan pemeriksa
keuangan dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan
DPD, dan diresmikan oleh Presiden; (2) Pimpinan badan pemeriksa
keuangan dipilih dari dan oleh anggota.” Pasal 23 G menentukan
bahwa “(1) Badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibukota
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi; (2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan UndangUndang.” (htp//Setneg.go.id)
Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setidaknya ada dua
perkembangan baru yang terjadi dengan Badan Pemeriksa Keuangan,
yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasi secara struktural
dan menyangkut perluasan jangkauan tugas pemeriksaannya
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secara fungsional. Sebelumnya, organisasi BPK hanya memiliki
kantor perwakilan di beberapa provinsi saja karena kedudukan
kelembagaannya memang hanya terkait dengan fungsi pengawasan
oleh DPR RI terhadap kinerja pemerintahan di tingkat pusat saja.
				

DAFTAR PUSTAKA

Amos, Abraham. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta:
Grafindo Persada.
A. Hassan. 1984. Islam dan Kebangsaan. Bangil: Lajnah Penerbitan
Pesantren Persis Bangil.
Adam, Asviwarman. 2007. Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta:
Ombak Press.
Alam, Wawan Tunggul. 2003. Demi Bangsaku Pertentangan Soekarno
Vs. Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Alfian. 1971. Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan
Rakyat. Jakarta: Leknas LIPI.
Amin, SM. 1967. Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin.
Jakarta: Bulan Bintang.
Asshiddiqie, Jimly. 2003. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak
asasi Manusia. Makalah dengan judul Struktur Ketatanegaraan
Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945. Makalah
seminar nasional Pembangunan Hukum. Denpasar, Bali.
Ashidiqqie, Jimly, dalam http://Mahkonstitusi.go.id., diakses tanggal
20 Oktober 2011.

154

Jalan Meneguhkan Negara

As’yari, Musa dalam Sarbini. 2005. Islam Tepian Revolusi; Idiologi
Pemikiran dan Gerakan. Yogyakarta: Pilar Media.
Basri, Hasan. 1993. Peringatan Mohammad Natsir/Mohammad Roem 70
Tahun. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Block, March. 1961. Social Society. Chicago: University of Chicago.
Budiardjo, Miriam. 1955. Dasar-Dasar Ilmu Politlk. Jakarta:
Gramedia.
Burhan, D. Magenda. 2007. GLORIA JURIS, Volume 7, Nomor 9, Mei
-Agustus.
Departemen Luar Negeri RI. 1995. Sejarah Diplomasi Indonesia
dari Masa ke Masa (Periode 1945-1950). Jakarta: PT Upakara
Sentosa.
Departemen Penerangan RI. 1965. Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi
dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara
Revolusi. Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional.
Dahm, B. 1969. Soekarno and the Struggle for Indonesia Independence.
Ithaca and London: Cornell University Press.
Daliman. Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX,2001. Diktat
Perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Sejarah FISE
Universitas Negeri Yogyakarta.
Feith, Herbert. 1964. The Deline of Conctitutional Democracy in Indonesia.
Ithaca: Cornell University Press.
Feith, Herbert. 1970. Indonesia Political Thinking: 1945-1965 Ithaca
and London: Cornell University Press.
Gouda, Frances. 2002. Indonesia Merdeka karena Amerika. Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta.
Gunther, John. 1955. Inside Africa. London: Hamiston Hamilton.
Hakiem, Lukman. 2008. M.Natsir di Panggung Sejarah Republik.
Jakarta: Republika Press.
Harsojo. 1999. Pengantar Antropologi. Jakarta: Putra Bardain.

Daftar Pustaka              155

Hatta, Moh. 1974. Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945. Jakarta:
Yaperna.
Hatta, Muhammad. 1983. Kumpulan Pidato. Jakarta: Inti Ida Ayu
Press.
Joeniarto. 1984. Sejarah Ketatanegaraan
Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Republik

Indonesia.

Joeniarto. 2000. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta:
Bumi Aksara.
Kahin, George McTurnan. 1955. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.
Terj. Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: UNS Press dan Pustaka
Sinar Harapan.
Kartodirdjo, Sartono. 1966. The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its
Condition, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in
Indonesia. The Hague: Martinus Nijgoft.
________________. 1977. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6. Jakarta:
Gramedia.
________________. 1990. Pembangunan Bangsa, Nasionalisme,
Kesadaran dan Kebudayaan Nasional. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada Press.
________________. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi
Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
________________. 1999. Multi Dimensi Pembangunan Bangsa Etos
Nasionalisme Negara Kesatuan. Yogyakarta: Kanisius.
_________________. Pemberontakan Petani Banten 1888; Koradisi,
Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuab Studi, Kasus Mengenai Gerakan
Sosial di Indonesia. terj. Hasan Basri, Jakarta: Pustaka Jaya,.
Koentjaraningrat. 1964. Tokoh-tokoh Antropologi. Jakarta: Universitas
Indonesia Press.
_____________. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka
Cipta Press.

156

Jalan Meneguhkan Negara

Kohn, Hans. 1965. Nationalism: Its Meaning and History. New York: D
Van Nostrand Company.
Kohn, Hans. 1984. Nasionalisme Arti dan Sejarahnya. Terj. Sumantri
Mertodipuro. Jakarta : PT Pembangunan dan Erlangga.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Legge, J.D.. 1993. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan;
Peranan Kelompok Sutan Sjahrir. terj. Hasan Basri. Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti
Leirisa, R.Z. 1986. Sejarah Perekonomian Indonesia. Jakarta:
Depdikbud.
Maarif, Ahmad Syafii. 1985. Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
Maarif, Ahmad Syafii. 2002. Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka.
Yogyakarta: UNY Press.
Mahendra, Yusril Ihza, dalam http://setneg.go.id, diakses tanggal 24
Oktober 2011
Moedjanto, G. 1989. Indonesia Abad ke-20, 1 dan 2. Yogyakarta:
Kanisius.
Muhaimin, Yahya. 1971. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia
1945-1966. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mulyana, Slamet. 1986. Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Jakarta:
Temprint.
Noer, Deliar, Muhammad Hatta. 1950. Biografi Politik. Jakarta:
LP3ES.
Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1969. The Couo Attemot,
Perubahan-Perubahan Kabinet selama Demokrasi Terpimpin.
Jakarta: Sekretariat Negara.
Nugroho, Eryanto dan Reny Rawasita Parasib, dalam www.parlemen.
net, diakses tanggal 20 Oktober 2011.

Daftar Pustaka              157

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990.
Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklef, M.C. 1993. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Rukiyati. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press
Schrieke. 1964. Indonesian Sociological Studies. Bandung: Sumur
Bandung.
Siegel, J.T. 2000. A New Criminal Type in Jakarta: Counter Revolution
Today. Alih Bahasa Noor Cholis. Yogyakarta: LKiS.
Simandjuntak PNH. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Jakarta:
Djambatan.
Soekarno. 1960. Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: PP
dan K.
Syukri, A. Fanar, dalam http://ppi-Jepang.org.article.php.id., diakses
tanggal 23 September 2009.
Tholkhah, Imam. 2003. Anatomi Konflik Politik di Indonesia. Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.
W.F. Wertheim. 1956. Indonesian Society in Transition: A Study of Social
Change. Bandung: Sumur Bandung.
Wineburg, Sam. 2006. Berfikir Historis: Memetakan Masa Depan,
Mengajarkan Masa lalu. Terj.Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Zulkarnain. 2009. Jurnal Istoria Vol.7.No.1.09. Yogyakarta: Pendidikan
Sejarah.
________. 2011. Analisis dan Laporan Penelitian “Pusat Kajian
Pendidikan dan Kemasyarakatan (LSM FAKAR) dalam http://
sumbawabaratnews.com, Diakses tanggal 9 Desember 2011.

