
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, KEDAULATAN RAKYAT, 

SISTEM PEMERINTAHAN, DAN NEGARA HUKUM 

 

A. Demokrasi, dan Kedaulatan Rakyat 

1) Demokrasi 

Pada akhir abad 20, demokrasi menjadi isu populer diberbagai belahan 

dunia yang menjadi indikator sangat nyata adalah mulai banyaknya Negara-

negara di dunia menganut sistem demokrasi seperti halnya, Spanyol, Portugal 

pada tahun 1974, begitu pun di Negara-negara Amerika Selatan, Argentina 

tahun 1983, Bolivia, Uruguay pada tahun 1984, Brasil tahun 1985 dan Chili 

pada awal tahun 1990-an46

a. Pengertian demokrasi 

. Keberhasilan demokratisasi di akhir abad 20 

memang tidak lepas dari akseptabilitas yang tinngi dari masyarakat dunia. 

Pengertian demokrasi secara etimologi adalah demokrasi terdiri dari 

dua kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, 

dan cratein atau cratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua 

kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi)47

46 Lihat, 

 memiliki arti suatu sistem 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Prinsip-prinsip_demokrasi, diakses pada 
pukul 23.34 WIB, tanggal  9 Mei 2015  

47 Demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM., dilandasi atas dasar pengalaman buruk negara 
Kota di Yunani akibat sering peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi 
ke tirani, sehingga membuat para pemikir besar Yunani bekerja keras menentukan sistem ideal 
kenegaraan untuk bangsa Yunani, sehingga muncullah dari tirani ke demokrasi. Masykuri 
Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap 

Konsep Demokrasi 1966-1930 , Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, Hlm. 7 
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pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat48

Sedangkan pengertian secara terminologi (istilah) demokrasi

. Demokrasi pada dasarnya suatu 

model pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam menjalankan dan 

mengawasi pemerintahan. 

49 adalah,  

pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: 

pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat 

(government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for 

the people)50. Oleh karenanya beberapa pakar mengungkapkan arti istilah 

demokrasi sebagai berikut:51

a. Joseph A. Schmeter, mengungkapkan bahwa demokrasi 

merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai 

keputusan politik dimana individu-individu memperoleh 

kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas 

suara rakyat; 

 

b. Sidnet Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah, bentuk 

pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang 

penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada 

kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat 

dewasa; 

48 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) 
DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif 
Hidyatullah, Jakarta, 2008, Hlm. 36 

49 Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di athena kuno pada abad 
ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang 
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah 
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 , bersama 
perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.   

50  A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Loc.cit, Hlm. 36 
51 Ibid  
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c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa 

deokrasi langsung adalah, suatu siste pemerintahan dimana 

pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan 

mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak 

secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan 

para wakil mereka yang terpilih; 

d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi 

sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang 

menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 

mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik. 

Berdasakan uraian secara etimologis dan terminologis demokrasi diatas  

dapat disimpulkan definisi demokrasi adalah, Negara dimana dalam sistem 

pemerintahanya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam 

keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, kekuasaan 

untuk rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui 

berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan 

memberikan arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan 

kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya 

juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik 

diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti 
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dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri 

itulah yang tercakup dalam pengertian demokrasi, yaitu bahwa kekuasaan 

tertinggi ada ditangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat 

sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin 

peran rakyat dalam penyelenggaraan negara52

b. Konsepsi demokrasi 

  Secara garis besar bahwa 

demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, namun hanya dari 

pengertian saja demokrasi tidak dapat dipahami secara komprehensif, oleh 

karenanya untuk memahi konsep demokrasi akan diuraikan pada bagian 

selanjutnya. 

 

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang 

sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran 

implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara 

yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di 

dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi 

konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi 

Pancasila, demokrasi Islam, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi 

nasional, dan lain sebagainya53

52 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, 
Jakarta Timur, Hlm. 241-242  

53 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, 1988, Hlm. 167 – 191 

. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, 

yang menurut asal kata “rakyat berkuasa” atau government or rule by the 
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people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti 

kekuasaan/berkuasa)54

Hal ini berarti dapat dipahami secara seksama bahwa pada tingkat 

terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok 

mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara 

yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi 

sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu: 

(1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; 

(2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara 

dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, 

yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian 

terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol 

terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat 

untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui 

proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain 

atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya 

masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum

.  

55

Berlainan dengan itu kriteria demokrasi secara komprehensif 

dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz,  dan Henry B. Mayo, 

Carter dan Herz mengkoseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang 

. 

54 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 
1996, hlm. 50  

55 Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16 , Juli 2009, 
Hlm. 381 
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dicirikan oleh dan dijalankanya melalui prinsip-prinsip:56

dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:

 (1) pembatasan 

terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu 

dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, 

tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) 

adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) persamaan di 

depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa 

membedakan kedudukan politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan 

disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberinya kebebasan 

partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, 

masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers 

dan media massa; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk 

menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya 

pandangan itu; dan (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas 

dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif 

dan diskusi daripada koersif dan represif. 

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus 

57

56 Ibid. 
57 Ibid.  

 (1) menyelesaikan pertikaian 

secara damai dan sukarela; (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai 

dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan 

teratur; (4) pengunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan 

penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan; 
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(7) memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) pengakuan dan penghormatan 

terhadap kebebasan. 

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik 

merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa 

elemen sebagai berikut:58

a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 

 

b. Setiap pemegang jabata yang dipilih oleh rakyat harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan 

telah ditempuhnya; 

c. Diwujudakan secara langsung maupun tidak langsung; 

d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau 

kelompok yang lainya, dalam demokrasi peluang akan 

terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara 

teratur dan damai; 

e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu 

dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat 

untuk memilih dan dipilih; dan  

f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, 

dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-

hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan 

pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain. 

 

58 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 15 
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Konsep dan kriteria demokrasi  sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas niscaya tidak akan berjalan mendekati ideal pada implementasinya, 

karena tidak dapat dielakan bahwa demokrasi harus memiliki instrumen-

instrumen agar demokrasi berjalan mendekati ideal. Dalam rangka 

mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen 

demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai 

berikut:59

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab; 

 

b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang 

dipilih dengan pemilihan umum, yang bebas dan rahasia dan 

atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 

Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan/kontrol 

memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan 

penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan; 

c. Suatu organisasi politik yang mencakup satau atau lebih partai 

politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang 

berkelanjutan antara masyarakat umum dengan pemimpin-

pemimpinya; 

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, 

dan; 

59 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit, Hlm. 171  
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e. Sistem peradilan yang bebas60

Itulah pijakan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang 

mendasarkan pada persamaan hak antar sesama warga negara yang dimana 

konsepsi demokrasi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama rakyat 

yakni, kesejahteraan dan ketertiban umum. Mengutip teori Jean Jaques 

Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus 

dilalui sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan

 untuk menjamin hak-hak asasi 

dan mempertahankan keadilan. 

61

2) Macam – Macam Teori Kedaulatan 

 

 

Seperti yang telah dijelaskan diatas tentang demokrasi bahwa 

demokrasi secara pengertian etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani 

yang terdiri dari dua unsur kata .Pertama yaitu demos yang memiliki arti rakyat 

atau penduduk dalam suatu tempat. Kedua, yaitu cratos atau cratein yang 

memiliki arti cratos adalah kedaulatan ,sedangkan cratein adalah kekuasaan. 

Dalam negara demokrasi kedaulatan atau kekuasaan merupakan elemen yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan bernegara, karena bilamana tidak ada 

kedaulatan atau kekuasaan maka siapa yang akan memegang atau menjalan 

tujuan bersama dalam bernegara. Sehingga pembahasan mengenai kedaulatan 

akan dijelaskan secara rinci mengenai apa itu kedaulatan. 

 

60 Sistem peradilan bebas adalah suatu lembaga penegak hukum yang bebas dari campur 
tangan atau intervensi pemerintah atau pihak lainya.  

61 HM. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran 
Hans Kelsen, Bojonegoro, Jawa Timur, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16 Juli 2009, Hlm. 414-415  
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a. Pengertian Kedaulatan 

Mengenai apa yang disebut kedaulatan, kedaulatan meruapakan bagian 

dari konsepsi demokrasi. Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep yang 

biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di 

dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi 

yang dikaitan dengan negara (state). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu 

sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari 

kata daulat dan daulatan62

 Konsep tradisional mengenai kedaulatan itu juga dikaitkan dengan 

pengertian kekuasaan yang abstra, tunggal, utuh dan tidak terbagi ataupun tak 

terpecah-pecah, serta bersifat tertinggi dalam arti tidak berasal dari kekuasaan 

lain yang lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris istilah kedaulatan disebut 

souvereignty yang berasal dari bahasa Latin, Superanus. Perkataan ini juga 

berkaitan dengan kata supreme dan supremacy.

. Selain itu, dalam sejarah, istilah daulat (kedaulatan) 

itu juga dipergunakan untuk pengertian dinasti, rezim politik ataupun kurun 

waktu kekuasaan. Frasa-frasa seperti Daulat Bani Umaiyah, daulat Bani 

Abbasiyah, Daulat Bani Fatimiyah, dan lain-lain biasa dipakai untuk maksud 

menunjuk kepada pengertian dinasti atau rezim politik itu. Dengan 

demikian,dalam pengertian klasik, konsep kedaulatan memang dipakai untuk 

menyebut kurun waktu kekuasaan dan dinasti. 

63

62 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia,  Edisi Kedua, Cetakan 
Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 95 

  
63 Ibid,Hlm. 98  

 Dalam berbagai litertur 

politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang terminologi 
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kedaulatan (souvereignty) pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam 

dari bahasa latin, soverain, superanus, yang kemudian menjadi sovereign dan 

souvereignty dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekuasaan 

tertinggi64

b. Teori-Teori Kedaulatan  

. 

 

Memahami tentang apa itu kedaulatan maka kedaulatan adalah 

kekeuasaan tertinggi untuk menentukan hukum atau kehendak dalam suatu 

negara65. Pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu:66

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh 

Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul Six Livres de la Republique. Dalam 

bukunya beliau menguraikan konsep mengenai kedaulatan sebagai berikut:

 

Pertama, permanen yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri. 

Kedua, Asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang 

lebih tinggi. Ketiga, bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan 

merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Keempat, Tak 

terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila 

kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan 

tertinggi akan lenyap. 

67

64 Ibid.  
65 Amzulian Rifai, Teori Sifat Hakikat Negara, Cetakan ke-1, Tunggal Mandiri Publishing, 

Malang , 2010, Hlm.73 
66 Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya, Yapemdo, Bandung, 

2006, Hlm. 41-42. 
67 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia,  Edisi Kedua, Cetakan 

Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 95 
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a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kuasaan yang lebih 
tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada 
kekuasaan lain yang lebih tinggi. 

b. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada 
kekuasaan lain yang membatasinya. 

c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak 
terbagi-bagi. 

 

Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat 

kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (volunte generale) rakyat 

yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya, 

konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu:68

a. kesatuan (unite), bersifat monistis

 

69

b. bulat dan tidak terbagi (indivisibilite)
 

70

c. tidak dapat dialihkan (inalienabilite)
 

71

d. tidak dapat berubah (imprescriptibilite)
 

72

Oleh karena itu, konsep kedulatan dewsa ini haruslah dipahami sebagai 

konsep kekuasaan tertinggi yang mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi. Untuk 

mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada didalam negara maka 

ada macam-macam teori kedaulatan  

 

a. Kedaulatan Tuhan 

68 Ibid, Hlm.104 
69 Konsep kedaulatan bersifat kesatuan (unite) dalam arti bahwa semangat rakyat dan 

kemauan rakyat umum rakyat itu adalah  suatu kesatuan dimana mereka sebagai kesatuan 
berhak memerintah dan berhak menolak perintah; 

70 Konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tidak dapat dipecah-pecah (indivisible). 
Jika yang berdaulat adalah  raja, maka  rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam negara; Jika rakyat berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya 
pemegang kekuasaan tertinggi dan bukan yang lain;   

71 Akibatnya, kedaulatan tidak mungkin diserahkan atau diberikan kepada pihak lain 
(inalienable). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-
temurun;dan,  

72 Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat berubah-ubah 
(imprescriptible). Kedaulatan menurutnya ada ditangan rakyat dan selamanya tetap ada ditangan 
rakyat.  
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Dalam ide Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dianggap ada di 

tangan Tuhan. Tuhanlah yang dipandang sebagai sumber dari segala sumber 

kekuasaan manusia di dunia. Manusia hanya lah pelaksana belaka dari 

kehendak Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pengertian demikian ini dikenal ada 

dalam atau oleh semua agama besar dunia dalam sejarah. Agama Hindu, 

agama Yahudi, Kristen, maupun Islam mempunyai pengalaman yang sama 

dalam berhubungan dengan ide-ide tentang kekuasaan bernegara. Tuhan lah 

yang pertama-tama dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan manusia, 

termasuk dalam urusan bernegara73

b. Kedaulatan Raja 

 

Konsep Kedaulatan Raja sama tuanya dengan gagasan Kedaulatan 

Tuhan. Bahkan sampai abad ke-6, semua negara yang tercatat dalam sejarah 

selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat tuturn temurun, yang biasa 

disebut sebagai Raja atau Ratu. Negara pertama yang tercatat melakukan 

suksesi kepemimpinan tidak melalui hubungan darah hanya di zaman 

sepeninggal nabi Muhammad saw yang kemudian digantikan oleh Khalifah 

Abubakar Shiddiq, dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab, Usman ibn ‘Affan, 

dan terakhir Ali ibn Abi Thalib sebelum akhirnya kembali lagi ke sistem 

kerajaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Madinah selam periode 

73 Jimly Asshiddiqie, Dalam Makalahnya yang berjudul, Gagasan Kedaulatan 
Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi. Hlm. 2  
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keempat khalifah inilah yang disebut sebagai negara yang berbentuk republik 

yang murni sebagaimana yang diidealkan oleh Plato di zamannya74

Dalam konsep kedaulatan raja ini, Raja lah yang dipandang mempunyai 

kekuasaan tertinggi atas apa saja. Karena besarnya kekuasaan para raja itu, 

berkembang pula pengertian mengenai imperium yang dibedakan dari 

dominion. Seperti dikatakan oleh Montesquieu, ‘imperium’ merupakan 

konsep ‘rule over individuals by the prince’, sedangkan dominium atau 

‘dominion’ merupakan ‘rule over things by the individuals’. Namun, jika 

kedua pengertian itu berhimpun jadi satu, maka sang Raja sudah dipastikan 

menjadi tiran yang tidak dapat dikendali oleh apapun dan siapapun. Tentu, di 

zaman sekarang, pengertian yang demikian ekstrim sudah banyak 

ditinggalkan orang. Meskipun demikian, negara-negara yang berbentuk 

kerajaan masih cukup banyak di dunia sekarang ini. Akan tetapi, semua 

kerajaan-kerajaan yang masih ada itu, pada umumnya, sudah mengalami 

perubahan mendasar dalam cara bekerjanya sehari-hari. Di zaman sekarang, 

konsep kedaulatan rakyat tidak lagi dikaitkan dengan kedaulatan Tuhan, 

melainkan diintegrasikan dengan konsep kedaulatan rakyat, sehingga negara-

negara kerajaan dewasa ini berhasil membedakan dan memisahkan antara 

fungsi kepala negara dengan kepala pemerintahan. Karena itu, muncullah 

konsep monarki konstitusional (constitutional monarchy) dalam praktik. 

Negaranya adalah kerajaan, tetapi hukum tertinggi yang berlaku adalah 

konstitusi. Dengan demikian, dewasa ini, tidak ada masalah dengan 

. 

74 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 
2011, hal.87-88. 
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pengertian umum mengenai kerajaan yang menganut paham kedaulatan raja, 

karena pada saat yang sama kerajaan-kerajaan itu dapat mengadopsi gagasan-

gasan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sekaligus75

c. Kedaulatan Rakyat 

 

Teori  ini di pelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang mengemukakan 

teori bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. 

Raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah 

diputuskan atau dikekendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini antara 

lain juga diikuuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara 

itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga 

negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-

batas perundangan-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak 

membuat adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian undang-undang 

merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi 

rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan76

d. Kedaulatan Hukum 

 

Konsep terakhir ialah kedaulatan hukum yang mengandaikan bahwa 

pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah figur atau tokoh, tetapi sistem 

aturan. Manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan 

disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. 

75 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, Hlm. 5-6  
76 Ibid, Hlm. 6 
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Karena itu, teori kedaulatan hukum77 itu menurut tradisi Anglo-Amerika 

diistilahkan dengan ‘the rule nof law, not of man’, pemerintahan oleh hukum, 

bukan oleh orang; kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh 

orang per orang. Istilah-istilah terkait dengan itu yang tidak boleh dikacaukan 

penggunaannya satu sama lain adalah ‘the rule by law’, ‘the rule of man by 

using law’, ‘the rule of dictatorship’. Istilah yang benar untuk menunjuk 

kepada pengertian kedaulatan hukum atau negara hukum dalam bahasa 

Inggeris adalah rule of law, bukan rule by law yang menggunakan hukum 

sebagai sebagai alat kekuasaan. Pengertian ‘rule by law’ identik dengan 

pengertian ‘rule of dictatorship’, bukan negara hukum yang disebut 

‘rechtsstaat’ menurut tradisi Jerman dan Belanda78

Meskipun unsur-unsur pengertian ‘rule of law’

.  

79

77 Dapat dikatakan, Aristoteles lah yang pertama kali memperkenalkan ide tentang 
kedaulatan hukum (sovereignty of law) ini meneruskan pemikiran gurunya, yaitu Plato, yang 
dalam bukunya The Laws (Nomoi) memberikan tempat yang penting kepada hukum dalam 
kegiatan bernegara. Dikatakan oleh Ernest Barker (editor and translator). Lihat The Politics of 
Aristotle, Oxford University Press, London-Oxford-New York, 1958, hal. LV.  

78 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, Hlm. 9  

 menurut tradisi Inggeris 

sangat berbeda dari unsur-unsur pengertian ‘rechtsstaat’ menurut tradisi 

Eropah Kontinental, kedua konsep ini dapat kita terjemahkan dalam bahasa 

Indonesia dengan kata ‘negara hukum’. Dengan cara berpikir yang demikian 

itulah kita menyebut adanya prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, 

hukumlah yang dijadikan panglima, bukan ekonomi dan apalagi kekuasaan 

79Meskipun ide nomokrasi sudah dikembangkan sejak Plato, tetapi yang 
mempopulerkan istilah ‘rule of law’ di zaman modern adalah sarjana Inggeris, Albert Venn "A. 
V." Dicey (4 February 1835– 7 April 1922) melalui bukunya” An Introduction to the Study of 
the Law of the Constitution” (1885). Dicey memperkenalkan istilah "rule of law" ini, meskipun 
ide negara hukum itu sendiri sudah dikembangkan sejak abad ke-17, dan bahkan sejak Yunani 
kuno.  
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politik semata (machtsstaat). Dengan demikian, dalam aneka kegiatan 

bernegara, hukum lah yang menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan 

panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah 

sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. 

Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara 

dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap. Karena itu, 

pergantian orang tidak boleh secara serta merta berakibat pada pergantian 

sistem aturan. Semua orang yang menduduki jabatan dan secara hukum diberi 

kewenangan untuk bertindak atas nama negara, wajib ditaati oleh semua 

subjek hukum yang bersangkutan atau yang terkait sepanjang pejabat tersebut 

menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan dapat 

dijadikan teladan (role model) dalam sikapnya yang taat kepada aturan-aturan 

hukum itu80

Karena pada dasarnya rakyat yang berdaulat dalam negara demokrasi, 

maka rakyat yang berhak menentukan kebijakan kenegaraan yang akan 

mengikat bagi seluruh rakyat. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat 

mandat kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara tidak 

boleh menetapkan sendiri segala sesuatu yang menyangkut kebijakan 

bernegara yang akan mengikat warga negara dengan beban-beban kewajiban 

yang tidak disepakati oleh mereka sendiri, baik yang menyangkut kebebasan 

(liberty), prinsip persamaan (equality), ataupun kepemilikan (property) yang 

menyangkut kepentingan rakyat. Jika sekiranya kebijakan-kebijakan 

. 

80 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, Hlm. 10  
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kenegaraan tersebut akan membebani rakyat, maka rakyat harus menyatakan 

persetujuan melalui perantara wakil-wakilnya dilembaga legislatif. Karena itu, 

kebijakan-kebijakan kenegaraan itu harus dituangkan dalam bentuk undang-

undang sebagai produk legislatif81

B. Pengertian dan Model Sistem – Sistem Pemerintahan 

. 

1. Pengertian Sistem Pemerintahan 

Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Carl J. Friedich, sistem 

adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai 

hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional 

baik antara bagian-bagian yang akibatnya menimbulkan suatu ketergantungan 

antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja 

dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Menurut Mahfud MD, 

sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau 

hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan 

yudikatif82. Kemudian Rukmana Amanwinat menyatakan bahwa sistem 

pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak 

dengan kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks di atas 

adalah eksekutif dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang 

kekuasaan eksekutif atau the supreme head of the executive departement83

81 Jimly 2006 belum lengkap (konstitusi dan konstitusionalisme, Pengantar HTM jilid 
1 dan 2, atau perihal  undang-undang 

82 Moh. Mahfud. MD, Dasar & Struktur  Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 74 

83 Rukmana Amanwinata, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Sosial Politik 
DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001, Hlm. 20 

.   
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Disamping itu sistem pemerintahan memiliki dua arti, yaitu arti sempit 

dan arti luas. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan 

kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Pemerintahan dalam 

arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; 

jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas 

eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif 

dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan 

serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan 

kekuasaankekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat84

2. Model Sistem-Sistem Pemerintahan  

 Dengan 

demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem 

hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka 

penyelenggaraan negara. 

Dalam rangka pelaksanaan hubungan dan tata kerja antar lembaga-

lembaga negara guna tercapainya tujuan negara, lazimnya dalam teori Hukum 

Tata Negara khususnya mengenai sistem pemerintahan bahwa terdapat tiga 

model sistem pemerintahan. Pertama, sistem pemerintahan presidensial, 

Kedua, sistem pemerintahan parlementer, Ketiga, sistem pemerintahan 

campuran atau quasi presidensial dan quasi parlementer. Hal ini dipertegas 

dengan beberapa pendapat ahli yang mengemukakan model sistem-sistem 

pemerintahan seperti halnya Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan 

84  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 
1983, hlm. 171. 
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menajadi tiga kategori : presidentialism, parliamnetary system, dan semi-

presidentialism. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga 

variasi sistem pemerintahan, yaitu, sistem pemerintahan presidensial 

(presidential system), sistem parlementer (parliamnetary system), dan sistem 

pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system)85. Sistem 

parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan 

diseluruh dunia. Sistem parlementer lahir dan berkembang seiring dengan 

perjalanan ketatanegaraan Inggris86. Dalam sistem parlementer hubungan 

antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya 

pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet 

yang dibentuk harus memperoleh dukunganan kepercayaan dengan suara 

terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijakasanaan pemerintah 

atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh 

parlemen87. Pada pokoknya menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemerintahan 

parlementer memiliki karakter  sebagai berikut:88

a. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement. 

 

b. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab 
kolektif dibawah Perdana Menteri. 

c. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan 
parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. 

d. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlement yang terpilih. 
e. Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung 

oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang 
anggota parlement. 

85 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer 
Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 23  

86 Ibid, Hlm. 24-25  
87 Ibid, Hlm. 26  
88 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah 

(telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1, UI-PRESS, Jakarta, 1996, Hlm. 59  
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f. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan 
kepala pemerintahan. 

Sedangkan menurut C.F. Strong dalam sistem the parliamentary 

executive terdapat lima karakteristik yaitu:89

a. of members of the Legislature ; 

 

“...the political conception of the Cabinet as a body necessarily consisting : 

b. of the same political views, and chosen from the party 
possessing a majority in the House of Commons ; 

c. prosecuting a concerted policy ; 
d. under a common responsibility to be signified by collective 

resignation in the event of parliamentary censure, and 
e. acknowledging a common subordination to one chief minister 

Secara sederhana, sistem pemerintahan parlementer murni dapat 

digambarkan sebagai berikut:90

 

 

 

Berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut. Pada hakekatnya 

kedua pendapat tersebut tidaklah berbeda, keduanya memiliki persamaan. 

Dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden berdasarkan apa yang dijabarkan 

89  C.F. Strong, Modern Political Constitutions, Perbanyakan Fakultas Hukum Unpad, 
1973, Hlm. 111 

111. 
90  Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gaya Media Pratama, 

Jakarta, 1992, Hlm. 6 
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dalam ciri tersebut, kedudukan Presiden hanya ditemukan pada sistem 

parlementer yang berbentuk negara republik. Pada sistem parlementer 

kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara dimaksud bahwa Presiden 

hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap 

bangsa dan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki 

kedudukan seremonial tertentu seperti pengukuhan, melantik dan mengambil 

sumpah Perdana Menteri beserta para anggota kabinet, dan para pejabat tinggi 

lainnya, mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, menerima 

duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti, 

abolisi dan rehalibitasi. Selain itu pada negara-negara yang menganut sistem 

multi partai kepala negara dapat mempengaruhi pemilihan calon Perdana 

Menteri91

Kemudian setelah sistem parlementer yakni sistem pemerintahan 

presidensial. Sistem pemerintahan presidensial di mana eksekutif tidak 

bertanggung jawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif 

tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif. Dalam sistem 

pemerintahan presidensial terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

 

92

a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dan legislatif.  

 

b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil 
presiden saja.  

91  Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah 
(telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Op.Cit, Hlm. 76  

92 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 
Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 36 
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c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau 
sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.  

d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. 

e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian pula sebaliknya. 

f.  Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen 
g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah 

eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi 
h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 

berdaulat  
i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat 

 

Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan 

kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen 

satu sama lain. Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem 

Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif 

(meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang Presiden dengan 

proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki 

pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial 

memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial 

hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden93

93  

. Menurut Duchacck 

perbedaan utama antara sistem Presidensil dan parlementer pada pokoknya 

menyangkut empat hal, yaitu, terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan 

politik (fusion of ceremonial and political powers), terpisah tidaknya 

personalia legislatif dan eksekutif (separation of legislatif and eksekutif 

personels), tinggi rendahnya corak kolektif dalam sistem pertanggung 

https://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/03/sistem-pemerintahan.pdf, di akses 
pada pukul 02.55, tanggal 18 Mei 2015 
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jawabannya (lack of collective responsibility), dan pasti tidaknya jabatan 

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office)94

Secara sederhana, sistem pemerintahan presidensial murni dapat 

digambarkan sebagai berikut:

. 

95

 

 

 

 

Sedangkan sistem pemerintahan yang terakhir yakni gabungan antara 

keduanya adalah sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid 

system) adalah sistem pemerintahan yang berupaya mencarikan titik temu antar 

sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi 

ganda presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap 

dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi 

kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan dual executive system96

94 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah 
(telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Op.Cit, Hlm. 82 

95 Bintan R, Saragih, Majelis Permusyawaratan rakyat, Op.Cit, Hlm. 8  
96 Saldi Isra, Op.Cit, Hlm. 48  

.   
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Dalam sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan untuk membubarkan 

legislatif jika bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya bila presiden 

melanggar UUD, legislatif pun dapat menjatuhkan presiden. Bentuk sederhana 

dari mekanisme sistem pemerintahan kuasi ini adalah:97

 

 

 

 

Berdasarkan pola hubungan antara presiden dengan perdana menteri 

atau lembaga legislatif, pengaturan dalam konstitusi dan situasi politik sebuah 

negara mix system dapat menjadi sistem semi-presidensial dan semi-

parlementer. Jika konstitusi atau situasi politik cenderung memberikan 

kekuasaan lebih besar bagi presiden, sistem pemerintahan campuran lebih 

sering disebut dengan sistem semipresidensial. Sebaliknya jika perdana menteri 

97 Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Op.Cit, Hlm. 8 
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dan badan legislatif mempunyai kekuasaan lebih besar dari presiden, sistem 

campuran lebih sering disebut dengan sistem semi-parlementer98

C. Pengertian, dan Gagasan Negara Hukum 

. 

 

Sebelum lebih jauh membahasan apa itu negara hukum , perlu kita 

ketahui dahulu apaitu negara dan hukum.  Menurut  Kranen Burg Negara 

adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang 

diatur dalam usaha Negara untuk mencapai tujuanya, yang juga menjadi tujuan 

rakyat/ masyarakat, maka harus ada pemerintahan yang berdaulat. Selain 

menurut Kranen Burg pengertian negara banyak dikemukakan oleh para pakar 

yang sebagai berikut:99

a. Aristoteles 

 

Negara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna 
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. 

b. Jean Bodin 
Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala 
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang 
berdaulat. 

c. Hugo Grotius 
Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-
orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. 
 

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu aturan-aturan (rules) 

tentang perilaku Manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu 

aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu 

98 Ibid, Hlm. 45  
99 Max Boli Sabon, dkk, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa,  

Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta, Hlm.  25  
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kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah 

tidak mungkin memahami hukum jika hanya mempertahankan satu ajaran saja100

1. Pengertian Negara Hukum dan Sejarah Perkembangan Negara Hukum 

 

 

Negara Hukum secara peristilahan dalam Bahasa Indonesia merupakan 

terjemahan dari rule of law (bahasa Inggris) dan rechssstaat dalam rumusan 

bahasa Belanda dan Jerman.101 Rule of law juga berkaitan dengan apa yang 

disebut mengenai konsep nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan 

cratos, nomos artinya norma sedangkan cratos artinya kekuasaan atau 

kedaulatan. Karena itu, istilah nomocracy itu berkaitan erat dengan ide 

kedaulatan hukum102

100  Jimly Asshiddiqie, dan  M. Ali safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan 
pertama,  Sekretariat Jendral dan Kepanitraan  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm.  13 

101  Marjanne Termorshuizen, The Consept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal 
Hukum”, Edisi 3 , November 2004, Hlm. 78. 

102 Jimly Asshiddiqie, Dalam makalah yang berjudul, Gagasan Negara Hukum Indonesia, 
Hlm. 2  

. Prinsip nomokrasi atau kekuasaan hukum itulah yang di 

kemudian hari berkembang menjadi gagasan negara hukum. Ide ini dalam 

praktik di Eropah Kontinental yang menganut tradisi hukum sipil (civil law 

tradition) dikembangkan dalam gagasan “rechtsstaat”, sedangkan dalam tradisi 

negara-negara ‘common law’ yang dimotori oleh Inggeris menyebutnya dengan 

istilah “rule of law”. Gagasan pokok dari kedua konsep negara hukum menurut 

kedua tradisi ini, meskipun dirumuskan dalam aspek-aspek yang berbeda, 

tetapi pada pokoknya berkenaan dengan ide supremasi hukum dan bahwa yang 

memimpin kita sehari-hari adalah sistem aturan, bukan orang atau pribadi 

tokoh yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau atasan. Bahkan dalam 
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jargon yang biasa dipakai sehubungan dengan ini berkembang istilah “the rule 

of law, not of man”. Yang dianggap pemimpin dalam arti sesungguhnya, 

bukanlah orang tetapi hukum103

103 Jimly Asshiddiqie, Dalam makalahnya yang berjudul, Gagasan Islam Teokrasi, 
Demokrasi dan Nomokrasi, Hlm. 3   

.  

Dalam perkembangan sejarahnya negara hukum terbagi menjadi dua 

bagian yakni Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang 

geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak 

campur tangan banyak terhadap urusan dan kepentingan warganegaranya. 

Urusan ekonomi atau kesejahteeraan diserahkan pada warganegara , yang 

berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya 

sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat (machtstaat). 

Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke 19 dan ternyata penerapanya 

mengundang kecaman banyak warga negaranya terutama pasca perang dunia 

ke 2 dimana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala 

dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Muncul gagasan baru 

yang disebut sebagai welfarestate, atau negara kesejahteraan. Negara 

kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum material. Karena 

pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan 

publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara 

hukum formal. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan 

dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. 
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Dari uraian pengertian hingga sejarah perkembangan negara hukum 

bahwa dapat diartikan Negara hukum adalah negara yang dalam pelaksanaan 

pemerintahanya berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak 

normatif, berupa asas-asas dasar yang menjadi pedoman jalanya suara negara. 

 

2. Gagasan tentang Negara Hukum 

Sejatinya negara demorasi tidak dapat dipisahkan dengan negara 

hukum, karena dalam negara demokrasi demi berjalanya kedaulatan rakyat dan 

menjamin hak-hak “kebebasan” (kebebasan dalam arti kebebasan berserikat, 

mengemukakan pendapat dan lain-lain) rakyat tersebut maka hukum 

diperlukan sebagai panglima terdepan dalam hubunganya antara rakyat dan 

penguasa. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme 

kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi 

tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena 

pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan 

berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain 

negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu 

negara bukanlah manusia, tetapi hukum104

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan 

perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan 

berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur 

kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina 

. 

104 Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurrnal Hukum No.3 Volume 16 Juli 
2009, Hlm. 379   
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dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan 

impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk 

itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law 

enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum 

yang paling tinggi kedudukannya105. Ide negara hukum sesungguhnya telah 

lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam 

bukunya “the Statesman” dan “the Law” menyatakan bahwa negara hukum 

merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah 

kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental 

dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara 

lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan 

dengan sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain 

itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) 

yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah 

hukum106

Khususnya di negara-negara Eropa kontinental atau yang lazim disebut 

rechtsstaat dalam bahasa jerman beberapa tokohnya mengemukakan 

gagasanya seperti halnya menurut Julius Stahl, menurutnya konsep negara 

hukum mencakup empat elemen penting, yaitu:

. 

107

a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia 

 

b. Adanya pembagian kekuasaan  
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang  

105 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op.Cit, Hlm. 2  
106 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Op.Cit, Hlm. 121  
107 Ibid, Hlm. 122  
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d. Adanya peradilan tata usaha negara 
 
 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri-ciri penting dalam 

setiap negara hukum yang disebutnya istilah The Rule of Law sebagaimana 

dalam tradisi negara hukum Anglo Saxon, yaitu:108

a. Adanya supremasi hukum (Supremacy of Law) 

 

b. Adanya persamaan dihadapan hukum ( Equality Before the Law) 
c. Adanya proses hukum (Due Process of Law) 

 
Bentuk negara hukum yang dikemukakan Dicey tersebut memuat tiga 

unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan 

penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut 

dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan 

pada unsur yang terakhir, Dicey mengganggap bahwa jaminan terhadap 

hak‐hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat 

dilakukan melalui keputusan pengadilan. 

 
Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl yang 

telah disebutkan pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip rule 

of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara 

hukum modern. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip 

negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas yang tidak 

memihak ( indepedence and impartiality of judiciary ). Berikut adalah prinsip-

108 Ibid.  
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prinsip penting negara hukum menurut The International Commission of 

Jurists itu adalah:109

a. Negara harus tunduk pada hukum 

 

 

b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu 
c. Perdailan yang bebas dan tidak memihak 

 

Karena berdasarkan perkembangan sejarahnya bahwa negara hukum 

dengan konsep negara penjaga malam mengalami transformasi menjadi negara 

hukum modern yakni welfarestate. Di negara-negara Eropa Kontinental 

konsepsi negara hukum berkembang cukup pesat, terutama perkembangan 

terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan 

berdasarkan undang-undang kemudian berkembang menjadi pemerintahan 

berdasarkan hukum. Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan 

konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materil sehingga 

pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar 

untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Dalam negara hukum 

modern guna menghindari penyalahgunaan kewenangan, maka salah satu asas 

penting negara hukum adala asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut 

adalah menghendaki agar tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, 

tanpa dasar undang-undang pemerintah tidak berwenang melakukan tindakan 

yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga 

masyarakat110

109 Ibid.   
110  Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,  Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  2012, Hlm. 85- 86  

. 
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Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan negara demokrasi dan 

gagasan ngara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk 

undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil 

rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum 

menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 

berdasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak 

dasar rakyat sebagai wujud harmonisasi negara demokrasi dan negara 

hukum111

Berdasarkan uraian diatas mengenai prinsip-prinsip dalam Rechtsstaat 

dan Rule of Law, profesor Utrecht membedakan negara hukum formil atau 

negara hukum klasik dan negara hukum materil atau negara hukum modern. 

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan 

sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan 

yang kedua, yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula 

pengertian keadilan didalamnya

. 

112

D. Istilah dan Pengertian Konstitusi, Sifat Konstitusi 

. 

 

 Dalam Negara hukum, konstitusi memiliki peranan penting karena 

kontitusi merupakan wujud tertinggi dari teori kontrak sosial atau perjanjian 

masyarakat J.J Rousseau, sebagaimana dimaksud bahwa atas perjanjian 

masyarakat tersebut masyarakat sepakat untuk membentuk sebuah organisasi 

negara guna mencapai tujuan bersama mereka. Artinya dalam negara yang 

111 Ibid .  
112 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Op.Cit, Hlm. 122 
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berdasarkan perjanjian masyarakat tersebut, negara memerlukan suatu pondasi 

berupa konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam suatu negara demi 

terealisasinya negara hukum yang tertib dan adil.  

Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara 

modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara 

konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. 

Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, 

tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan 

negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk 

negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis 

serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud 

kedaulatan rakyat113

1. Istilah dan Pengertian Konstitusi 

. Maka kajian dan pembahasan lebih lanjut mengenai 

paham negara konstitusi atau konstitusionalisme akan uraikan baik secara 

istilah dan pengertian serta sifat dan hakikat konstitusi itu sensiri. 

 

Dari istilah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan 

pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno 

Politiea dan Constitutio dalam perkataan bahasan Latin yang juga berkaitan 

113 Secara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat 
diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, 
dan dalam bentuk konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara-negara yang 
menganut perwujudan kedaulatan rakyat dalam parlemen mengakibatkan dianutnya prinsip 
supremasi parlemen. Konstitusi dalam negara tersebut dapat dibuat atau diubah dengan produk 
hukum parlemen (legislative act). Sedangkan negara yang menganut perwujudan kedaulatan 
rakyat pada konstitusi, menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konsekuensinya, 
hukum yang dibuat oleh parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.   
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dengan kata Jus. Dalam kedua perkataan Politiea dan Constitutio itulah awal 

mula gagasan konstitusionalisme. Dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal 

adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata  jus ataupun constitutio 

sebagaimana dalam tradisi Romawi114

Setelah uraian mengenai istilah konstitusi diatas, selanjutnya 

menjelaskan apa yang dimaksud konstitusi secara pengertian. Kata “konstitusi” 

memiliki arti “pembentukan”, berasal dari kata kerja bahasa prancis yakni 

“constituer” atau membentuk yang memiliki makna bahwa yang dibentuk 

adalah Negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal 

(permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang Negara. 

Belanda menggunakan isltilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang 

yang menjadi dasar (ground) dari segala hukum

. Dengan perkataan lain, pengertian 

konstitusi itu di zaman Yunani kuno masih bersifat materil dalam arti belum 

berbentuk seperti yang dimengerti zaman modern sekarang. Namun, perbedaan 

konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang 

dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata Politiea dan Nomoi. 

Pengertian politiea dapat di samakan dengan pengertian konstitusi sedamgkan 

nomoi adalah undang-undang biasa. Politiea mengandung mengandung 

kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang nomoi , karena politiea mempunyai 

kekuasaan membentuk sedangkan nomoi tidak ada. 

115

114 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Op.Cit, Hlm. 1-2 
115 Irawan Amin Nugroho, Skripsi: Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Hlm. 16-
17  

. Bila disimpulkan konstitusi 
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adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. 

Konstitusi dapat berupa hukum tertulis, dan dapat pula tidak tertulis116

2. Sifat dan Fungsi Konstitusi 

.  

 

Kebutuhan konstitusi dalam negara hukum dan demokrasi sejatinya 

adalah instrumen yang penting di negara manapun yang menganut ajaran 

demokrasi, karena seyogyanya konstitusi merupakan aturan tertinggi yang 

mengatur tata kehidupan negara demorasi, baik hubungan antara penguasa 

dengan rakyat ataupun sebaliknya. Secara sederhana menurut Brian Thompson 

adalah “a contitutions is a document which contains the rules for the operation 

of an organiation”. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan 

kompleksitas strukturnya117

 Sebagai contoh, konstitusi, contitution (Amerika Serikat), atau 

verfassung, (Jerman) dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau grundgesetz 

atau grondwet (Belanda). Dikarenakan kesalahpahaman mengenai konstitusi 

yang mengidentikan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini dipengaruhi 

antara lain oleh paham kodifikasi dalam konstitusi yang dibuat dalam bentuk 

tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan 

hukum, dan kepastian hukum, maka di seluruh dunia, berkembang anggapan 

bahwa setiap peraturan, dikarenakan pentinya maka harus ditulis dalam bentuk 

dokumen dan demikian pula konstitusi. Di dunia Amerika merupakan Negara 

. 

116 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Konstitusi Press, 
jakarta, 2006, hlm. 35.  

117 JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Op.Cit, Hlm. 15. 
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pertama yang melaukan konstitusi tertulis meskipun nene moyangnya yaitu 

Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis118

Pada dasarnya konstitusi memiliki sifat-sifat yang ada dalam konstitusi 

itu sendiri. Naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat 

flexible atau rigid. Ukuruan yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk 

menentukan apakah suatu Undang-Undang Dasar bersifat flexible atau rigid 

adalah:

. 

119

a. Dari cara merubah / perubahan konstitusi. 

 

Suatu konstitusi dikatakan bersifat flexible (luwes), apabila prosedur 

atau cara perubahannya tidak diperlukan cara-cara yang istimewa, 

yakni cukup dilakukan badan pembuat Undang- Undang biasa. 

Sebaliknya suatu konstitusi dikatakan rigid (kaku) perubahannya 

mensyaratkan dengan cara yang istimewa, misalnya dilakukan oleh 

rakyat melalui suatu referendum. 

b. Apakah konstitusi itu mudah ataukah sulit untuk mengikuti 

perkembanga zaman. 

Konstitusi yang bersifat flexible adalah konstitusi yang dengan mudah 

mengikuti perkembangan zaman, dan sebaliknya konstitusi yang rigid 

adalah konstitusi yang sulit untuk mengikuti perkemangan zaman  

 

Namun demikian karena konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum 

dasar yang tertinggi  dan menjadi dasar berlakunya perundang-undangan yang 

118 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Op.Cit, Hlm. 137-138. 
119 Ibid, Hlm. 142  
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lebih rendah maka para penyusun naskah konstitusi perlu menentukan tata cara 

mengubahnya dengan cara tidak mudah. Tetapi sebaliknya, ada pula Undang-

Undang dasar yang mensyaratkan tata cara perubahan yang tidak berat dengan 

bertimbang konstitusi dapat dengan mudah mengikuti perkembangan zaman. 

Negara-negara yang memiliki konstitusi yang bersifat flexible seperti New 

Zealand dan Inggris yang dikenal tidak memiliki konstitusi tertulis, sedangkan 

konstitusi yang bersifat kaku rigid, misalnya konstitusi Amerika Serikat, 

Australia dan Swiss. Untuk Undang-Undnag Dasar yang tergolong fleksibel, 

perubahanya cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process 

seperti di New Zealand. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar yang dikenal 

kaku atau rigid, prosedur perubahanya dapat dilakukan:120

a. Oleh lembaga legislatif, dengan pembatasan-pembatasan tertentu 

 

b. Oleh rakyat sevara langsung melalui referendum  
c. Oleh utusan negara-negara bagian,khusus untuk negara-negara serikat 
d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan) atau melalui 

lembaga khusus yang dibuat untuk melakukan perubahan konstitusi 
 
 

Menurut K.C. Wheare ada tiga cara untuk mengubah Undang-Undang 

Dasar yaitu, perama, formal amandement atau perubahan resmi, kedua, 

constitutional convension atau konvensi ketatanegaraan, dan ketiga, judicial 

interpretation atau penafsiran pengadilan. Oleh karena itu perubahan dalam arti 

penyempurnaan tidak selalu harus dilakukan dengan cara perubahan resmi 

tetapi dapat pula dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan121

120 Ibid, Hlm. 144-145.  
121 Ibid.   

.  
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Kemudian mengenai sifat konstitusi yang fleksibel dan kaku, ada pula 

sifat konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Membedakan konstitusi tertulis 

dan tidak tertulis secara prinsipil adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak 

tertulis hanya dipakai untuk disandingkan dengan konstitusi di zaman modern 

yang laim ditulis dalam suatu naskah. Salah satu negara di dunia yang tidak 

memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris, namun prinsip-prinsip yang di 

cantumkan dalam konstitusi di Inggris di cantumkan dalam undang-undang 

biasa, seperti Bill of Rights122

a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara 

 . Baik dalam konstitusi tertulis maupun tidak 

tertulis, konstitusi tentunya memiliki fungsi, ada pun konstitusi memiliki 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 

b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 
c. Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara 
d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun 

kegiatan  penyelenggaraan kekuasaan  negara 
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang 

asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara 
f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu 
g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan 
h. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara 
i. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit 

hanya dibidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan 
ekonomi 

j. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social 
engineering dan social reform), baik dalam arti sempit ataupun luas.   

 
Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan 

negara. Sebagaimana kita ketahui, negara adalah suatu organisasi kekuasaan 

yang memiliki tujuan bersama dalam rangka menjaga ketertiban umum dan 

kesejahteraan, Oleh karenanya konstitusi ditempatkan pada posisi teratas yang 

122 Ibid, Hlm. 148.  
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menjadi pedoman untuk jalanya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama 

warga negara. 
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