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Abstrak 

Pancasila dapat dikatakaan sebagai falsafah dasar, pandangan hidup dan ideologi 
kenegaraan Indonesia. Dalam posisi seperti itu, Pancasila juga mengandung cita hukumnya 
(rechts idee) tersendiri, yang menempatkannya sebagai norma dasar bernegara 
(Grundnorm/Staatsfundamentalnorm), sebagai sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia. 

Pancasila sebagai norma dasar negara bisa berdiri kokoh manakala dijalankan dengan 
mengusahakan koherensi antarsila, konsistensi dengan produk-produk perundangan, dan 
korespondensi dengan realitas sosial. 

Dari serangkain eksperimen pembentukan konstitusi di Negara Indonesia,  Konstitusi 
Proklamasi  (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dalam aspek-
aspek fundamentalnya, dapat dipandang sebagai konstitusi yang paling kongruen dengan 
semangat dasar Pancasila. Konstitusi Proklamasi, baik dalam pembukaannya, maupun 
dalam pasal-pasal batang tubuhnya, dapat memerikan landasan idiil dan struktural yang 
kuat, untuk bekerja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.  

Sejalan dengan semangat gotong-royong sebagai nilai inti Pancasila, Konstitusi Proklamasi 
menganut sistematik negara kekeluargaan. Sistematik kekeluargaan dari Konstitusi 
Proklamasi itu merupakan resultante dari pergulatan ragam aspirasi dan ideologi yang ada. 
Ada tiga arus utama ideologi yang mewarnainya: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan, 
ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan, dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. 

Ketiga arus utama ideologi tersebut memiliki perbedaan perspektifnya masing-masing, 
namun menemukan titik temu itu  setidaknya dalam tiga ukuran sebagai ciri implementasi 
semangat Pancasila: unitarisme, demokrasi permusyawaratan, dan sosialisme. 

Ketiga ciri tersebut bisa dijakadikan ukuran minimal untuk menilai apakah Pancasila 
sebagai grundnorm/staatsfundamentalnorm dijabarkan secara konsisten dalam batang 
tubuh UUD atau tidak. Dengan demikian kita bisa memberikan penilaian, apapakah 
konstitusi-konstitusi Indonesia lainnya, selain Konstitusi Proklamasi, masih bisa dikatakan 
sesuai dengan Pancasila atau tidak.  
___________ 

Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia 
mengandung cita hukumnya (rechts idee) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus 
dipandang sebagai norma dasar bernegara (Grundnorm/Staatsfundamentalnorm) yang 
menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 

Di lihat dari segi itu, Konstitusi Proklamasi  (UUD NRI 1945) dapat dipandang sebagai 
konstitusi yang paling kongruen dengan semangat dasar Pancasila. Konstitusi Proklamasi, 
baik dalam pembukaannya, maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya, dapat memerikan 

PUSANEV_B
PHN



landasan idiil dan struktural yang kuat, untuk bekerja setingkat demi setingkat 
merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.  

Dalam Pembukaan Konstitusi Proklamasi terkandung empat pokok pikiran sebagai hasil 
elaborasi dan transformasi Pancasila.  

1. “Negara”—begitu bunyinya—yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam “Pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan. Negara 
yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala 
paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut 
pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa 
Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara yang 

berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan 
perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-
Undang Dasar harus berdasar atas Kedaulatan Rakyat dan berdasar 
permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat 
Indonesia. 

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkadung dalam “Pembukaan” ialah negara 
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 
Oleh karena itu Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang 
mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara 
budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat 
yang luhur.  

 

Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut, Pembukaan Konstitusi Proklamasi juga 
menggariskan empat fungsi negara (sistem pemerintahan negara), yang tertuang dalam 
alinea keempat:   

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 
2. memajukan kesejahteraan umum; 
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; 
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Keempat pokok pikiran dan fungsi negara tersebut merupakan pancaran dari keyakinan 
filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh 
pasal-pasal pada batang tubuh UUD. 

 

Konstitusi Proklamasi sebagai Konstitusi Luas 

Dalam kaitan ini, perlu diketahui adanya dua paham mengenai konstitusi: paham konstitusi 
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Menurut paham konstitusi dalam arti sempit, 
preambul (pembukaan) konstitusi itu secara hukum tidak merupakan bagian dari konstitusi; 
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ia “sekadar berjalan mendahului konstitusi”. Preambul konstitusi hanya memuat proses 
faktual mengenai terjadinya konstitusi, serta keyakinan yang berkaitan dengan cita-cita 
bangsa, namun tidak mempunyai watak normatif.  

Menurut paham konstitusi dalam arti luas, preambul merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari konstitusi. Lebih dari itu, prinsip-prinsip non-hukum yang dituangkan 
dalam preambul merupakan apriori-hukum (rechts apriorie) yang mendahului dan 
sekaligus menjadi hukum positif. Dalam paham ini, fungsi preambul dipandang sebagai 
apriori hukum yang memberi makna hukum sekaligus watak normatif pada ketentuan 
hukum yang dituangkan dalam batang tubuh konstitusi dalam bentuk sebagai pasal. Sebagai 
konsekuensinya, ketentuan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada apriori 
hukum adalah bukan hukum, dan secara yuridis batal karena hukum. Para pendiri Negara 
Republik Indonesia yang menyusun Konstitusi Proklamasi menganut paham konstitusi 
dalam arti luas.1  

Ditinjau dari pengertian konstitusi secara luas, batang-tubuh Konstitusi Proklamasi pada 
garis besarnya yang bersifat prinsipil merupakan konstitusi yang paling kongruen dengan 
semangat dasar Pancasila yang terkandung dalam Preambul. Dalam penyusunan Konstitusi 
Proklamasi, para pendiri bangsa memang telah mempelajari berbagai konstitusi yang ada, 
seperti konstitusi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, Rusia, China 
dan lain-lain.  Namun demikian, keterbukaan mereka terhadap asupan dari pelbagai 
konstitusi negara lain itu, tak menyurutkan tekadnya untuk menyusun konstitusi yang cocok 
dengan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri; dan dijaga konsistensinya dengan 
nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara.  Jika dasar dari semua sila Pancasila 
adalah “gotong-royong”, maka dasar dari semangat penyusunan Konstitusi Proklamasi pun 
senafas dengan itu, yakni berlandaskan “sistematik negara kekeluargaan”.  

 
Konstitusi Proklamasi sebagai Titik-Temu 
Sistematik kekeluargaan dari Konstitusi Proklamasi itu merupakan resultante dari 
pergulatan ragam aspirasi dan ideologi yang ada.  Konsepsi negara kekeluargaan ini tidaklah 
bercorak tunggal; tidak hanya mencerminkan gagasan negara integralistik dari Soepomo;  
melainkan merupakan perpaduan dari banyak unsur: paham kesatuan kawula dan gusti 
dalam konsepsi tradisi (khususnya Jawa), konsepsi kekeluargan Hakkoo Itjiu Jepang,2 
perspektif sosialisme Islam tentang ketidakterpisahan individu dan masyarakat (fardhu ‘ain 
dan fardhu kifayah), perspektif sosialisme pelayanan kasih Kristiani (Christian 
Compassion), corak populisme radikal ala Soekarno, demokrasi sosial ala Hatta, dan paham 
integralisme ala Soepomo.  
 
Sistematik negara kekeluargaan juga mencerminkan sintesis dari trilogi ideologi arus utama: 
ideologi-ideologi berhaluan keagamaan, ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan, dan 

																																																													
1 Untuk diskusi lebih lanjut tentang kedudukan dan fungsi Pembukaan Konstitusi Proklamasi (UUD 
1945), lihat Abdul Kadir Besar (2002). 

2 Hakkoo Itjiu adalah konsepsi Dai Nippon tentang ‘delapan penjuru dunia di bawah satu atap’, yang 
menempatkan Tenno Heika (kaisar Jepang) bukan saja sebagai sumbu lingkaran ruang dan waktu 
tempat masyarakat kekeluargaan Jepang berputar, tetapi juga pusat bagi seluruh penjuru dunia dan 
bagi keluarga besar persaudaraan manusia (Simanjuntak, 1994: 125). 
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ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Seperti pernah dikemukakan oleh Muhamamad 
Yamin (1956), ketiga haluan ideologis tersebut memiliki titik-titik perbedaan, namun 
memiliki kesepahaman dalam mengusung konsepsi negara kekeluargaan. Dalam Konstitusi 
proklamasi, titik temu itu  setidaknya menjelma dalam tiga ukuran sebagai ciri implementasi 
semangat Pancasila: Unitarisme, Demokrasi Permusyawaratan, dan Sosialisme.  
 
Prinsip unitarisme dipandang lebih sejalan dengan pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 
1945, “Negara”—begitu bunyinya—yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pokok pikiran ini mencermikan kehendak 
mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi perbedaan paham perseorangan dan 
golongan. Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa 
Indonesia seluruhnya.  
 
Bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercaya bisa menjamin persatuan 
integralistik yang kuat bagi negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary). 
Pengalaman politik devide et impera yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat 
keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang mengesampingkan 
perbedaan, yang membuat Indonesia bisa meraih dan mempertahankan kemerdekaan. 
Semangat persatuan yang bulat-mutlak itu dirasa lebih cocok diwadahi dalam bentuk negara 
kesatuan. Selain itu, pengalaman traumatis pembentukan negara federal Indonesia sebagai 
kelanjutan siasat devide et impera Belanda memunculkan stigma dalam sejarah Indonesia, 
bahwa aliran unitarisme dipersamakan dengan pergerakan nasional yang progresif dan non-
kooperatif terhadap pemerintahan kolonial; sedangkan aliran federalisme dipersamakan 
dengan gerakan anti-nasional yang konservatif dan kooperatif terhadap pemerintahan 
kolonial dan pro-kerjasama dengan kapital asing (Wolhoff, 1955: 92-97). Faktor-faktor 
tersebut ditambah dengan kesulitan secara teknis untuk menentukan batas-batas negara 
bagian bagi desain negara federal Indonesia, kian memperkuat dukungan pada bentuk 
negara kesatuan. 
 
Meski demikian, para pendiri bangsa menyadari benar, bahwa penerapan bentuk negara 
kesatuan tersebut haruslah kongruen dengan watak kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh 
karenanya, negara kesatuan itu haruslah memberi ruang gotong-royong  (pelibatan aspirasi 
dan partisipasi daerah) dalam pengelolaan negara melalui asas desentralisasi dan 
dekonsentrasi. 
 
Prinsip demokrasi permusyawaratan dipandang sejalan dengan pokok pikiran ketiga 
Pembukaan UUD 1945, “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 
permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip 
fundamental yang tersusun dalam kerangka etis cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan 
cita hikmat-kebijaksanaan.   
 
Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan 
bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan negara. Cita permusyawaratan hendak 
menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, 
sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan 
mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan 
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merefleksikan orientasi etis, berlandaskan nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, 
permusyawaratan dan keadilan. Hal ini mengandung konsekuensi seperti yang 
dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa  “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa 
Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Selanjutnya 
dikatakan, “Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan 
demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”. 
 
Perwujudan terpenting dari institusi permusyawaran dalam demokrasi Pancasila adalah 
keberaan Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR). MPR ditempatkan sebagai mandataris 
kedaulatan rakyat yang harus bisa mengakomodasi perwakilan dari semua kekuatan politik. 
Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, Majelis itu harus dibentuk sedemikian rupa sehingga 
dapat mewakili segala unsur kekuatan kebangsaan senafas dengan semangat kekeluargaan 
dalam demokrasi permusyawaratan. Mendelegasikan kedaulatan rakyat hanya pada 
perwakilan kepartaian melalui DPR berisiko menjadikan kedaulatan rakyat bisa di bawah 
kendali kepentingan perseorangan dan/atau golongan kuat (the ruling class). Negara yang 
hendak mengatasi paham perseorangan dan golongan harus memberi  peluang aliansi kelas 
dan aneka golongan dalam lembaga perwakilannya. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 asli, 
MPR ditetapkan terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan 
golongan. Dengan demikian, menurut Soepomo, “panitia berkeyakinan bahwa seluruh 
rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan negara.”  
 
Para penyusun UUD 1945 menganut konsepsi kedaulatan (sovereignty) yang menyerupai 
teori Jean Bodin (1539-1596). Teori kedaulatan dari Bodin menekankan perlunya negara 
memiliki rumusan “kedaulatan tertinggi” sebagai ekspresi tertinggi rakyat secara 
keseluruhan; bukan ekspresi sebagian dari kekuatan rakyat.3  Hal ini berbeda dengan teori 
kedaulatan dari James Madision yang memandang kedaulatan rakyat sebagai suatu yang 
harus dibagi secara terpisah ke dalam beberapa cabang kekuasaan (separation of power).4  
 

																																																													
3 Contoh negara yang menerapkan konsepsi kedaulatan yang memusat (fusion of power) seperti ini 
adalah Inggris. Di Inggris, kedaulatan rakyat memusat di Parlemen. Parlemen terdiri dari 3 unsur: 
Raja/Ratu di Parlemen sebagai unsur eksekutif, House of Commons (yang dipilih langsung) dan 
House of Lords (yang ditunjuk) sebagai unsur legislatif, dan juga mengandung unsur judicial karena 
pada awalnya law lords yang berada di House of Lords merupakan “Appellate Committee” (peninjau 
keputusan peraturan perundang-undangan); meskipun dalam perkembangan lebih lanjut, kedudukan 
unsur judicial di parlemen ini berubah.  

4 Meskipun konsepsi kedaulatan menurut UUD 1945 menyerupai Inggris dalam hal adanya lembaga 
tertinggi negara sebagai locus of sovereignty, asas pemusatan kekuasaan (fusion of powers) secara 
penuh seperti dalam parlemen di Inggris tidak diterapkan (dalam MPR) di Indonesia. Indonesia juga 
tidak menganut “pembagian kekuasaan secara ketat” (pure separation of powers) seperti halnya di 
Amerika Serikat. Asas yang digunakan dalam sistem pemerintah negara Indonesia adalah 
“pembagian kekuasaan secara tidak ketat” (partial separation of powers).  Tipe murni (ideal 
type) dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan Inggris, dalam panilaian para pendiri bangsa, 
kurang sesuai bila diterapkan di masyarakat Indonesia. Konseptualisasi sistem pemerintahan negara 
Indonesia merupakan sintesis dari unsur-unsur positif dari kedua sistem itu seraya 
menyesuaikannnya dengan konteks keindonesiaan dan semangat kekeluargaan. 
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Dengan demikian, MPR di Indonesia dapat dipandang sebagai lokus kedaulatan “tertinggi”.  
Pengertian tertinggi di sini tidaklah berarti bahwa MPR bisa berbuat sewenang-wenang dan 
menentukan segala hal, karena tugas dan fungsinya terbatas seperti yang ditetapkan oleh 
UUD. Dikatakan tertinggi, karena MPR bertindak sebagai perwakilan tertinggi dari seluruh 
elemen kekuatan rakyat dan berfungsi sebagai lembaga konstituante (organ yang 
menetapkan konstitusi), dan oleh karenanya diaggap mengendalikan kekuasaan tertinggi 
untuk menetapkan dasar-dasar negara, sistem pemerintahannya dan seluruh sistem hukum 
pada umumnya. Kedudukan MPR sebagai mandataris daulat rakyat juga merupakan 
konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh UUD 1945. Dengan 
menganut sistem demokrasi perwakilan, prosedur-prosedur sistem demokrasi langsung 
seperti inisiatif rakyat, referendum, dan recall tak dikenal oleh UUD 1945  yang asli 
(Wolhoff, 1955: 67).5 
 
Sebagai mandataris daulat rakyat, MPR diharapkan dapat mencerminkan ekspresi seluruh 
kekuatan rakyat. Hal ini tercemin dari kemampuan untuk menampung perwakilan hak 
liberal-individual (perwakilan rakyat), perwakilan hak komunitarian (perwakilan golongan), 
dan perwakilan hak teritorial (perwakilan daerah).  
 
Perwakilan rakyat (DPR) berangkat dari prinsip keadilan liberal berbasis “kesetaraan 
kebebasan individu” (the principle of equal liberty); bahwa setiap orang setara dan oleh 
karena itu setiap orang identik dengan satu pilihan dan satu nilai (one man, one vote, one 
value).  
 
Perwakilan golongan (utusan golongan) berangkat dari prinsip keadilan multikulturalisme 
yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat. Perbedaan 
golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang 
sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar 
sosialnya. Dalam kaitannya dengan akar sosial tersebut, pemenuhan hak individu bisa 
terkait dengan keadaan golongannya. 
 
Dengan mempertimbangkan hal itu, setiap orang pada dasarnya harus diperlakukan setara, 
kecuali bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan yang lebih lebar 
bagi golongan-golongan tertentu.  Untuk mengatasi kemungkinan kesetaraan liberal yang 
bisa melebarkan ketidakadilan antargolongan, perlu ada perlakuan khusus bagi golongan-
golongan yang termarjinalisasikan (the principle of difference). 
 
																																																													
5 Dalam konsitusi di beberapa negara (negara bagian) seperti  Swiss dan Amerika Serikat, di samping 
sistem demokrasi perwakilan, mengenal juga berbagai prosedur demokrasi langsung sebagai berikut: 
(1) Inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengusulkan undang-undang kepada organ-organ yang 
mengendalikan kekuasaan perundangan. (2) Referendum, yang bisa dalam 3 bentuk: a. referendum 
imperatif, yaitu ketentuan bahwa undang-undang tertentu sebelum berlaku harus disetujui terlebih 
dahulu oleh rakyat melalui suatu plebisit (pro atau kontra); b. referendum fakultatif, yaitu ketentuan 
bahwa undang-undang tertentu sebelum berlaku boleh disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui 
suatu plebisit, misalnya bila sejumlah tertentu daripada pemilih menuntutnya; c. referendum optatif 
(option), yaitu ketentuan bahwa undang-undang (peratuan sentral) tertentu baru berlaku dalam 
negara-negara bagian (daerah-daerah otonom) setelah disetujui terlebih dahulu oleh rakyatnya 
melalui suatu plebisit. (3) Recall, yaitu hak pemilih untuk memanggil kembali wakil-wakilnya dalam 
DPR setiap waktu (Wolhoff, 1955: 99). 
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Memang tidak semua perbedaan golongan harus diakomodasi karena bisa melumpuhkan 
prinsip kesetaraan liberal. Tetapi ada perbedaan yang relevan (relevant difference), yang 
memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya bahkan oleh paham 
liberalisme itu sendiri. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau dikonstruksikan oleh 
diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi khusus kelompok yang 
dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena tanpa pengakuan terhadap hak 
untuk berbeda, diskriminasi bisa berlanjut yang berakibat pada pengabaian secara 
permanen hak-hak asasi dari anggota komunitas tersebut.  

Perwakilan golongan dalam MPR bisa terdiri dari utusan golongan-golongan marjinal-
terdiskriminasikan yang kepentingan golongannya tak otomatis terwakili dalam DPR, serta 
utusan golongan-golongan strategis dalam masyarakat--terutama golongan yang (karena 
undang-undang) hak pilih dan/atau hak dipilihnya ditiadakan.6  

 
Perwakilan daerah (utusan daerah) berangkat dari prinsip bahwa kewajiban perlindungan 
negara bukan hanya diberikan pada orang, melainkan juga pada ruang (“melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”). Oleh karena itu, setiap 
daerah (baik padat ataupun jarang penduduknya) harus memiliki kesetaraan hak perwakilan 
(territorial rights).7 
 
Dengan menghimpun ketiga unsur perwakilan tersebut, MPR merupakan mandataris 
kedaulatan rakyat yang melambangkan kesatuan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia. 
MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat, seluruh golongan dan seluruh daerah. Dalam 
kedudukan seperti itu, tugas utama MPR adalah merumuskan dan menetapkan hukum 
dasar (konstitusi) dan kebijakan dasar (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi 
pedoman dasar bagi seluruh cabang-cabang kekuasaan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Dalam negara kekeluargaan, Presiden tidak mengembangkan 
kebijakan dasar sendiri, melainkah haarus mengacu pada GBHN.8  
 
Dengan adanya GBHN,  negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai “negara liberal” yang 
menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar semata, dan menjadikan fungsi 
negara sekadar “penjaga malam”. Negara Indonesia dikehendaki sebagai “negara sosial” 
(negara kesejahteraan). Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk 
pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap 
kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur 

																																																													
6 Tentang prosedur pembentukan utusan golongan, Soekiman dan Mohammad Yamin mengusulkan 
pemilihan secara langsung. Hatta berpandangan, kalau perwakilan organik tak bisa dipilih langsung. 
Soepomo mengusulkan lewat pemilihan secara tidak langsung, seperti lewat konvensi 
(permusyawaratan) golongan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang menyerahkan soal 
pengangkatan utusan golongan itu kepada Presiden. 
 
7	 Dalam institusionalisasinya di lembaga perwakilan, utusan(perwakilan) daerah ini bisa saja 
disatukan dengan utusan (perwakilan) golongan dalam suatu kamar bersama, yang bisa menjadi 
penyeimbang terhadap DPR.  	

8 Kalaupun Presiden dipilih langsung oleh rakyat, pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan 
GBHN  tetap harus dilakukan terhadap MPR.	
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pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, dan tidak ada rakyat yang 
menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. 
 
Prinsip sosialisme dipandang sejalan dengan pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945, 
“Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Seluruh 
kekuatan trilogi ideologi bersepakat bahwa sumber kesengsaraan dan kemelaratan bangsa 
Indonesia di masa kolonial adalah kapitalisme dan imperialialisme. Adapaun kapitalisme 
dan imperialisme dipandang sebagai anak kandung dari individualisme. Maka jawaban atas 
persoalan ini memerlukan antitesis dalam bentuk sosialisme. Dalam perkembangannya, 
berbagai usaha konsepsional dilakukan untuk membumikan sosialisme dalam kenyataan 
sosial-historis negeri ini, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai  sosialisme ala 
Indonesia. Sebutan Bung Karno atas sosialisme ala Indonesia ini adalah Marhaenisme.  
 
Dalam sosialisme Indonesia, perekonomian disusun berlandaskan semangat tolong-
menolong (koperasi). Tiap-tiap badan usaha, Badan Usaha milik Negara (BUMN), badan 
usaha swasta dan badan usaha koperasi, dalam menjalankan perusahaannya haruslah 
berjiwa tolong-menolong (kekeluargaan). Perhatian khusus diberikan kepada 
pengembangan badan usaha koperasi, karena dalam sistem kapitalisme dengan dasar ‘free 
competition’,  kebanyakan orang Indonesia yang hanya pandai melaksanakan segala yang 
kecil, sulit diharapkan dapat naik ke atas. Dengan melihat contoh-contoh yang terdapat di 
Inggris dan beberapa negera lain di Eropa,  hanya koperasilah yang berhasil meningkatkan 
selangkah demi selangkah ekonomi rakyat jelata (Hatta, 1982: 173-174).   
 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak menjadi milik rakyat dan dikuasai oleh negara. Bersamaan dengan itu, bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat dikuasai 
oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Menurut sosialisme Indonesia, hak milik pribadi itu boleh, tapi hak milik itu memiliki fungsi 
sosial yang harus digunakan sesuai dengan sifat-sifat sosial dari hak milik tersebut. Fungsi 
sosial dari hak milik itu adalah primer, dalam arti bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan 
(atau dibiarkan) merugikan masyarakat. Tentang hal ini, Hatta mengatakan bahwa 
elgendom (hak milik) itu bukan suatu macht (kekuasaan) tetapi suatu sociale plicht 
(kewajiban sosial).  
 
Ukuran Konsistensi Konstitusi 
Ketiga ciri tersebut (unitarisme, demokrasi permusyawaratan, dan sosialisme) bisa 
dijakadikan ukuran minimal untuk menilai apakah Pancasila sebagai 
grundnorm/staatsfundamentalnorm dijabarkan secara konsisten dalam batang tubuh UUD 
atau tidak. Dengan demikian kita bisa memberikan penilaian, apapakah konstitusi-
konstitusi Indonesia lainnya, selain Konstitusi Proklamasi, masih bisa dikatakan sesuai 
dengan Pancasila atau tidak.  
 
Dalam Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-
Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 50),  sila-sila Pancasila memang masih 
disebut (meski dengan redaksi yang berbeda), namun dalam batang tubuhnya kita dapati 
pasal-pasal yang bertentangan dengan parameter minimal.  
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Dalam Konstitusi RIS, bentuk negara tidak bercorak unitarisme, melainkan federalisme; 
pasal-pasal tentang demokrasinya memperlemah semangat demokrasi permusyawaratan, 
antara lain dengan meniadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan dalam ekonominya 
tidak berhaluan sosialisme melainkan kapitalisme, dengan meniadakan pasal utama tentang 
kesejahteraan sosial seperti yang tercantum pada pasal 33 Konstitusi Proklamasi.   
 
Dalam UUDS 50, bentuk negaranya memang menganut unitarisme, namun demokrasi yang 
dikembangkan lebih bercorak liberalisme, antara lain dengan meniadakan keberadaan MPR. 
Kecenderungan liberalisme yang bertentangan dengan sosialisme juga tampak dari 
pengadopsian sepenuhnya hak-hak liberal (sipil dan politik) dari Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasasi Manusia PBB, ketika hak sosial  (ekonomi, sosial dan budaya) dari  kovenan 
PBB belum dirumuskan.  Hampir segala pasal tentang HAM dimulai dengan kata “tiap 
orang”. Perlindungan negara terhadap hak “warga negara merdeka” dibawah bayang-bayang  
perlindungan terhadap hak  “manusia merdeka”; yang memberi jaminan kebebasan bagi 
manusia-manusia kapitalis-imperialis yang dalam bentangan panjang sejarah Indonesia 
terus-menerus menguasai perekonomian modern dan memeras, menindas rakyat Indonesia. 
 
Dengan demikian, betapapun sila-sila Pancasila terkandung dalam Pembukaan Konstitusi 
RIS dan UUDS 50, tetapi jiwa konstitusi yang sungguh-sungguh sejalan dengan Pancasila 
adalah Konstitusi Proklamasi. 
 

Sudah barang tentu, keseluhan pasal dalam Konstitusi Proklamasi itu bukanlah rumusan 
yang sempurna. Oleh karena itu, terbuka peluang bagai generasi pelanjut untuk melakukan 
penyempurnaan. Hanya saja, dalam melakukan amandemen tersebut harus pandai-pandai 
memilah dan memilih.  

Pertama-tama, Pembukaan UUD 1945 adalah tonggak (milestone) dari Pendirian Republik 
yang tak bisa diubah. Seperti diingatkan oleh Prof. Notonagoro,  “Bahwa Mukaddimah 
Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 adalah pokok Kaidah Negara jang 
fondamental jang ditegakkan oleh revolusi dan tidak boleh diubah-ubah begitu saja; Bahwa 
jang berhak merubah Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 hanjalah 
pembentuk-pembentuk Negara, ialah mereka jang turut menjusun Proklamasi, serta mereka 
jang merumuskan Piagam Djakarta, jang kemudian dipasangkan mendjadi Mukaddimah 
Undang-Undang Dasar .”  

Dalam hal melakukan perubahan atas batang tubuh UUD 1945, harus dicermati secara 
sungguh-sungguh mana pasal-pasal yang sifatnya fundamental, mana pula yang bersifat 
instrumental. Terhadap pasal-pasal yang bersifat fundamental sepatutnya tidak boleh 
dilakukan perubahan, karena akan berdampak besar bagi sistematik negara kekeluargaan.  

Untuk menjaga kesinambungan dengan akar-akar fitrah perumusan konstitusi di awal 
pendirian Republik, metode yang terbaik untuk melakukan amandemen ini adalah dengan 
cara addendum. Pada dasarnya, pasal dan ayat boleh ditambah tapi sebisa mungkin tidak 
dengan mengurangi kandungan pasal dan ayat yang telah ada. Selain itu, amandemen juga 
perlu dilakukan secara bertahap, dengan jumlah pasal yang terbatas-terukur, dan dalam 
tempo yang tidak terlalu berdekatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan 
dan stabilitas politik, serta dalam rangka memberi waktu bagi proses pelembagaan politik. 
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