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PEMBUKAAN UUD 1945   SEBAGAI NORMA HUKUM DALAM ETIKA 

POLITIK GUNA MENCAPAI TUJUAN NEGARA 

 

Oleh :  

 

ARFA’I 

 

 

ABSTRAK 

Pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum yang tertinggi dalam sistem hukum 

negara Republik Indonesia. dengan demikian Pembukaan UUD 1945 adalah norma 

tertinggi dalam sistem tata urutan materiil dan etika politik di Negara Republik 

Indonesia. Hal tersebut sangat berkaitan dengan  etika politik yang dijalankan oleh 

elit politik dalam negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara dan 

pembentuk hukum.. 

 

I. PENDAHULUAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negara Indonesia adalah Negara yang  berdiri sebagai wujud dari perjuangan 

secara menyeluruh dari rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, mulai dari pada masa 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan 

dan peri-keadilan.  

  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur.  

  Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan 

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 

dengan ini kemerdekaannya.  

  Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober, 2015 

 

  
Hal 91 

 

  

penjajahan belanda, jepang dan pemberontakan dari dalam negeri. Perjuangan 

yang secara ikhlas dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia membuahkan hasil 

yang sangat membanggakan dengan ditandai progklamasi 17 Agustus 1945. Hal 

tersebut sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Republik Indonesia 

telah menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.  

 Sebagai sebuah Negara yang merdeka, maka Negara kesatuan Republik 

Indonesia yang didirikan mempunyai tujuan yang mulia dalam perjalanan bangsa 

dan Negara dikemudian harinya. Hal tersebut searah dengan tujuan dari sebuah 

Negara, sebagaimana diungkapkan oleh Krenenburg yang menyatakan bahwa “ 

Negara bertujuan mengabdi kepada kehidupan, dengan cara membuat kehidupan 

Negara lebih aman, sehat, dan maju. Negara yang melaksanakan tugas tidak 

hanya untuk memenuhi tugas hukum, tetapi juga bentuk kesejahteraan, tugas 

kebudayaan, ilmu kesenian. Negara harus memperhatikan keadilan untuk seluruh 

bangsa.  

Secara garis besarnya tujuan  sebuah Negara dalam era modern saat ini adalah 

pertama, Negara bertujuan sebagai penjaga malam yaitu Negara harus 

menciptakan keamanan dan ketentaraman dalam kehidupan masyarakat. Hal 

tersebut sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat 

dalam sebuah negara. Kedua, Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyatnya. Kedua tujuan Negara tersebut haruslah diwujudkan dan dilaksanakan 

secara bersama-sama dan secara semultan sehingga terciptanya sebuah Negara 

yang penuh dengan kemaian dan kesejahteraan.  

 Dalam rangka mewujudkan tujuan dari sebuah negara, maka diperlukan suatu 

konsep dasar yang jelas sebagai pedoman untuk melaksanakan tujuan negara 

tersebut. Hal tersebut dituangkan dalam UUD  sebuah negara. Negara Republik 

Indonesia telah menggariskan secara tegas tujuan negara, sebagaimana 

dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 aline ke IV yang menyatakan bahwa 

tujuan Negara republik Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap 

bangsa dan Negara Republik Indonesia, mencerdasakan kehidupan bangsa, 
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memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alinea ke 

IV pembukaan UUD 1945 tersebut adalah sebagai pedoman bagi bangsa 

Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut sesuai dengan posisi 

pembukaan UUD 1945 sebagai staat fundamental Norm dalam Negara Republik 

Indonesia, khususnya alinea ke IV yang memiliki hubungan kausal organis 

dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga pasal-pasal dalam UUD 1945 harus 

mewujudkan secara konseptual dan nyata makna dari aline ke IV pembukaan 

UUD 1945 tersebut. 

 Menurut Dr. Kaelan (2004) “ kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam 

kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat 

fundamental yaitu : pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya 

tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum 

Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi “. Pembukaan UUD 1945 sebagai rechts 

orde memberikan pedoman yang mutlak dalam kehidupan ketatanegaraan 

republik Indonesia yaitu, pertama sebagai pedoman yang tertinggi dalam 

pembuatan materil peraturan perundang-undangan. Makna hal tersebut adalah 

segala peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah berdasarkan pada 

makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. kedua, sebagai pedoman 

dalam tata kelakuan dan politik hukum bagi para penyelenggara negara dalam 

mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia. Makna dari hal tersebut adalah 

bahwa para penyelenggara  negara sebagai pihak yang berperan dalam 

mewujudkan tujuan negara, mulai dari para politisi, birokrasi  haruslah 

berpedoman pada staat fundamental Norm. Hal ini searah dengan isi dari 

pembukaan UUD 1945 yang memuat tentang tujuan negara, tujuan umum 

maupun tujuan secara khusus, ketentuan diadakannya Undang-undang dasar, 

Bentuk negara dan asas kerohanian negara.  

 Secara praktis asas kerohanian negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 

1945 yaitu sila-sila pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanuasiaan yang adil 
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dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Asas tersebut  mutlak yang harus diaati oleh para 

penyelenggara Negara, terutama para politisi dan birokrasi (pemerintahan).  

 Pelaksanaan pembukaan UUD 1945 sebagai Staat Fundamental Norm dan 

recht orde dalam perjalanan negara Republik Indoensia selalu mengalami pasang 

surut. Pada masa pemerintahan orde lama pemerintah berusaha untuk 

mewujudkan makna dari pembukaan UUD 1945 tersebut, tetapi belum tercapai 

secara maksimal. Selanjutnya pada pemerintahan orde baru pembukaan UUD 

1945 justru dijadikan sebagai pedoman politik dalam mengamankan kekuasaan 

bukan pada perwujudan kesejahteraan rakyat. Pada masa saat ini dalam 

pemerintahan era reformasi memunculkan keinginan untuk mewujudkan tujuan 

Negara Republik Indonesia sebagaimana makna yang terkandung dalam 

pembukaan UUD 1945.  

Secara praktis era reformasi memberikan angin segar dalam kehidupan 

ketatanegaraan khususnya dalam nuansa demokrasi, tetapi jika hal tersebut dilihat 

dari sisi pembukaan UUD 1945 sebagai Staat fundamental Norm dan rech orde 

justru menimbulkan persoalan baru. Hal tersebut dapat dilihat dari pergeseran 

pola pikir para politisi dan birokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan 

ketatanegaraan. Birokrasi atau orang-orang yang mengisi pemerintahan dalam era 

reformasi adalah sebagai produk dari politik yang dihasilkan oleh era reformasi 

itu sendiri yang lebih cenderung menghilangkan etika politik dan norma yang 

dijarkan oleh pembukaan UUD 1945 khususnya pada asas kerohanian Negara 

yaitu pancasila. Penegasan hal tersebut diungkapkan oleh Dr Kaelan ( 2004 ) yang 

menyatakan  dampak yang cukup serius atas manipulasi pancasila oleh penguasa 

pada masa lampau, dewasa ini banyak elit politik serta sebagian masyarakat 

beranggapan bahwa pancasila merupakan label politik orde baru. Sehingga 

mengembangkan serta mengkaji pancasila dianggap akan mengembalikan 

kewibawaan orde baru.  
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Paradigma tersebut akan memberikan dampak pada lemahnya ketaatan dan 

pemahaman warga negara tentang nilai-nilai yang ada dalam ideologi pancasila. 

Akhir dari semuanya adalah terciptanya konflik antar agama, etnis, korupsi, 

Narkoba, Prostitusi dan kejahatan-kejahatan lainnya yang bertentangan dengan 

nilai-nilai pancasila. Seperti yang terjadi dewasa ini, politisi akan sangat 

berbangga jika mampu mempolitisir rakyat demi kepentigannya.  Korupsi terjadi 

hampir disetiap lembaga pemerintahan ( eksekutif, legislatif dan yudikatif ) dan 

swasta, suap berdasarkan hasil survey lembaga transparasi Internasional terjadi 

justru tertinggi di lembaga penegakan hukum.  

Dalam hal ini perlu suatu solusi yang tepat bagi pelaksanaan pembukaan 

UUD 1945 sebagai norma dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegraan guna 

mencapai tujuan negara.  

 

 

II. PERMASALAHAN 

 Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 

A. Bagaimana posisi pembukaan UUD 1945   sebagai sebuah norma hukum 

dalam etika politik guna mencapai tujuan negara ? 

B. Apa solusi bagi pelaksanaan pembukaan UUD 1945   sebagai sebuah 

norma hukum dalam Etika politik guna mencapai tujuan negara ? 

C. Solusi bagi pelaksanaan pembukaan UUD 1945   sebagai sebuah norma 

hukum dalam etika politik nasional guna mencapai tujuan negara. 

III. TUJUAN PENULISAN 

 

 Tujuan tulisan ini adalah untuk menggali dan mengakaji secara yuridis 

empiris tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai norma hukum dalam etika politik 

guna mencapai tujuan negara Dengan kajian  tersebut diharapkan mampu 

memberikan : 
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 Konsep yuridis yang melakukan penakanan terhadap peran pembukaan 

UUD 1945 sebagai norma hukum dalam etika politik di Negara Republik 

Indonesia dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan oleh pembaca. 

 Selanjutnya secara lebih luas, hasil-hasil kajian ini diharapkan memberikan 

kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara guna menentukan arah kebijakan 

yang berkaitan dengan etika politik di negara Republik Indonesia. Hal tersebut 

akan menciptakan  kehidupan  rakyat yang  sejahtera, adil dan makmur sesuai 

dengan alinea ke IV pembukaan UUD 1945. 

 

IV. METODE PENULISAN 

 

Metode penulisan yang digunakan  dalam penulisan karya ilmiah ini adalah study 

kepustakaan, yaitu malalui telaah terhadap teks, Undang-undang, Jurnal dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

V. PEMBAHASAN MASALAH 

A. Pembukaan UUD 1945   sebagai sebuah norma hukum dalam etika Politik 

guna mencapai tujuan negara. 

Posisi pembukaan UUD 1945 sebagai sebuah norma dalam etika 

politik guna mencapai tujuan negara pada era reformasi sangat terkait dengan 

pengertian norma, Norma hukum dalam pembukaan UUD 1945, etika politik 

dalam kenyataan. 

1.  Pengertian dan Pembagian Norma 

 Norma sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 

didasari bahwa manusia adalah sebagai mahkluk yang tidak bisa terlepas 

dari mahkluk lainnya atau dikenal dengan zon politicon. Dengan 

demikian, maka manusia dalam kehidupannya selalu melakukan pergaulan 

dengan manusia lainnya, sehingga dalam pergaulan tersebut perlu ada 

suatu tatanan dan aturan yang memberikan suatu pola hubungan yang baik 
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dan teratur. Hal tersebut sesuai dengan tujuan adri norma itu sendiri yaitu 

memberikan suatu batasan dan aturan bagi manusia dalam menjalankan 

kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sehingga tercapainya tujuan dari kehidupan dan negara yang 

telah dicita-citakan.  

Secara umum norma dapat diartikan sebagai sebuah batasan antara 

boleh dengan tidak boleh atau dengan kata lain antara perintah dan 

larangan dan lain-lain. Menurut Mungin Eddy Wibowo (2005) norma 

berarti ukuran, garis pengarah atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan 

penilian. Nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat  dan 

telah terbenam dalam emosi yang mendalam  akan menjadi norma yang 

disepakati secara bersama. Selanjutnya jika norma ini telah diterima  

anggota masyarakat selalu mengandung sanksi penguatan ( reinforcement 

) yaitu a). jika tidak dilakukan sesuai dengan norma, maka hukumannya 

adalah celaan dan sebagainya. b). jika dilakukan sesuai dengan norma, 

maka pujian, balas jasa dan sebagainya adalah imbalan. 

Dalam kehidupan masyarakat, umumnya norma dikenal beberapa 

macam, antara lain norma agama, norma ksusilaan, norma kesopanan dan 

norma hukum. Dari keempat bentuk norma tersebut yang memiliki sanksi 

yang tegas dan kuat adalah norma hukum antara lain dengan sanksi 

penjara,   pengusiran ( deportasi ) sampai dengan hukuman seumur hidup 

dan mati, sedangkan ketiga norma lainnya hanya bersifat sanksi moral. 

 Terwujudnya pelaksanaan norma dalam kehidupan masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh tingkat ketaatan masyarakat terhadap norma tersebut. 

Dalam hal ini masyarakat masih dalam posisi berpegang teguh pada 

prinsip dan budaya asli dalam masyarakat bersangkutan tanpa dipengaruhi 

oleh emosional pribadi dan budaya dari luar. 

2.  Norma hukum dalam pembukaan UUD 1945. 
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 Norma dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia diatur 

dalam pembukaan UUD 1945 sebagai Staat fundamental norm. Sebagai 

sebuah norma dasar, maka pembukaan UUD 1945 harus dijadikan sebagai 

pedoman bagi setiap warga Negara dalam menjalani kehidupannya, baik 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan 

perpolitikan nasional pembukaan UUD 1945 merupan hal ,utlak yang 

harus ditaati. Hal ini didasari bahwa perpolitikan nasional merupakan 

langkah awal dalam proses demokrasi guna membentuk kepemimpinan 

nasional dan pencapaian tujuan negara. Jika dalam budaya dan etika 

perpolitikan nasional tanpa menghiraukan etika yang benar, maka akan 

tercipta kepmimpinan nasional yang tidak etika pula, sebaliknya jika 

perpolitikan nasional dilandasi dengan etika dan norma yang baik, maka 

akan menghasilakn kepmimpinan nasional yang baik pula.  

 Secara konseptual norma-norma yang terdapat dalam pembukaan 

UUD 1945 yang berkaitan dengan etika politik adalah  alinea ke IV UUD 

1945  :  

 “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil 

dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.  
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  Aline Ke IV pembukaan UUD 1945, setidaknya memuat dua hal yaitu 

pertama, tentang tujuan Negara Republik Indonesia ; “melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial “. Kedua, tentang asas kerohanian ( 

sila-sila pancasila ) Negara yaitu pedoman bagi seluruh warga Negara 

Republik Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara ; “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.  Asas kerohanian ini mempunyai arti penting ; pertama, bagi 

pedoman politik hukum bagi penyelenggara negara dalam merumuskan, 

membuat dan menetapkan parturan perundang-undangan dan kebijakan 

lainnya yang menyangkut kepentingan, masyarakat bangsa dan negara. 

Kedua, arti penting etika politik bagi kehidupan keseharian seluruh warga 

Negara Republik Indonesia, khususnya pada tataran hubungan antar elit 

politik. 

Sementara itu menurut Notonegoro (1980) yang menyatakan bahwa  

menurut aline ke IV ini pancasila sebagai asas-asas dasar umum dari 

hukum atau istilah filsafat hukum disebut sebagai hukum filosofis. Lebih 

lanjut beliau mengatakan dalam pembukaan UUD 1945 terkandung 

pengakuan hukum tuhan, hukum kodrat, hukum etis dan hukum filosofis.  

Hubungan  keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut : bahwa 

hukum tuhan, hukum kodrat, hukum etis berturut-turut  merupakan 

sumber bahan dan sumber nilai bagi Negara dan hukum positif Indonesia.  

Sedangkan hukum filosofis ( yaitu dasar filsafat pancasila ) adalah 
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merupakan pedoman-pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang 

disimpulkan dari hukum tuhan,  hukum kodrat dan hukum etis.  

3. Etika Politik dalam kenyataan,  

a.  Etika Politik 

Etika politik dalam perpolitikan nasional sangat mempengaruhi 

terwujud atau tidaknya tujuan dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam aline ke IV pembukaan 

UUD 1945. Etika menurut suseno ( 1987 ) dibedakan atas etika umum 

dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip dasar bagi 

segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas 

prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia 

dalam berbagai lingkup kehidupannya. Etika khusus tersebut dibagi 

menjadi, Etika individual , yang membahas tentang kewajiban 

manusia sebagai individu terhadap dirinya sendiri, serta melalui suara 

hati terhadap tuhannya. Dan etika sosial yang membahas kewajiban 

serta norma-norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan 

sesame manusia, masyarakat bangsa dan negara. Etika  memuat 

banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan 

manusia tertentu, misalnya etika keluarga, etika profesi, etika 

lingkungan, etika pendidikan, etika seksual dan termasuk juga etika 

politik yang menyangkut dimensi politis manusia.  

Etika politik tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia sebagai 

mahkluk yang mempunyai harkat, martabat dan derajat yang tinggi, 

jika dibandingkan dengan mahkluk tuhan lainnya. Pentingnya Etika 

Politik  ini memberikan batasan bagi seseorang dalam menjalani 

kehidupannya agar tidak mengganggu dan merugikan orang lain 

sehingga akan terciptanya kedamaian antar hubungan sesama manusia 

lainnya. Hal tersebut tidak terlepas sebagai keberadaan manusia 
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sebagai mahkluk sosial yaitu selalu berhubungan dengan orang lain 

dan tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain.  

Hakekat Etika Politik lebih menekankan pada prilaku seseorang 

sebagai mahkluk manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kehidupan ketatanegaraan. Jika dirinci, maka etika politik itu sendiri 

meliputi ; pertama, etika dalam partai politik yang berkaitan dengan 

pengkaderan anggota partai. Dalam hal ini anggota partai diarahkan 

kepada pemahaman hakekat seorang manusia yang mempunyai 

kewajiban dan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain, 

atau dengan pengertian lain anggota partai diajarkan untuk menghargai 

orang lain dalam segala tindakan, perbuatan dan kebijakan, sehingga 

akan melahirkan budaya politik yang baik dan pimpinan nasional yang 

baik pula.  

Etika Politik dalam pemerintahan, hal ini berkaitan dengan tindak 

lanjut dari politik hukum yang telah terbentuk dalam partai politik. 

Seorang yang  telah menduduki jabatan sebagai anggota legislatif atau 

eksekutif, maka perlu adanya penekanan etika politik dalam segala 

tindakan, perbuatan dan kebijakan yang dilakukannya. Dengan hal 

tersebut, maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang 

memberikan kesejukan, kedamaian dan kesejahteraan pada rakyatnya 

sehingga tidak akan tercipta pemimpin-pemimpin bangsa yang otoriter 

dan sewenang-wenang.  

b. Realita Etika Politik. 

Secara praktis pada era reformasi, permasalahan etika politik 

dalam penyelenggaraan kehiduan ketatanegaraan Republik Indonesia, 

perlu dilakukan evaluasi kembali. Hal tersebut didasari bahwa 

terjadinya kecenderungan pergeseran etika politik yang terkadung 

dalam asas kerohanian negara dari etika politik yang menghargai 
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hakekat seorang manusia menjadi etika politik yang kurang 

menghargai hekekat seorang manusia. 

Sebagai sebuah kenyataan, bahwa terdapat penomena politik 

yang terjadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini lebih 

bernuansa pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pribadi dengan 

mengorbankan rakyat sebagai pihak yang perlu disejahterakan oleh 

negara. Hal tersebut ditandai dengan pola prilaku elit politik yang 

lebih senang menunjukkan kemewahan dan berwatak ekonomis 

bermain kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh rakyat banyak, 

korupsi terjadi hampir disemua lembaga negara. Rakyat dibuai dengan 

bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan yang tidak diungkapkan 

secara tarnsparan darimana asal dana yang diberikan kepada rakyat, 

terutama pada saat menjelang pemilihan kepala daerah atau momen 

hari-hari besar nasional, seperti bulan ramadhan, hari lebaran maupun 

hari natal. Kemiskinan terus bertambah, pengangguran juga terus 

meningkat atau menurut Peter Merkl digolongkan politik yang sangat 

buruk. 

Pada posisi ini, terdapat etika politik yang tidak sesuai dengan 

makna asas kerohanian negara yang menekankan pada ketuhanan yang 

maha esa, artinya bahwa manusia adalah mahkluk tuhan yang maha 

esa berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kedamaian 

bagi sesama manusia. Hal tersebut ditekankan kembali dengan asas 

kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pada keadilan dan 

keberadapan bukan pada kesenjangan dan ketidakberadaban. Persatuan 

Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam 

permusyawaran/perwakilan. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, bukan keadilan sosial bagi segolongan atau sekelompok 

rakyat Indonesia.   
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Terjadinya pergeseran  dalam etika politik dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, setidaknya disebabkan oleh beberapa 

hal ; pertama, hilangnya rasa komitmen bangsa Indonesia terhadap 

norma dasar Negara/staat Fundamental Norm atau rechts orde yaitu 

pembukaan UUD 1945, sebagai akibat  pola pendidikan sentralistik 

dan dokrin yang dilakukan oleh orde baru selama 32 tahun 

mengakibatkan bangsa Indonesia pada saat ini terbuai dengan 

kebebasan. Kedua, masih rendahnya pengkaderan dalam partai politik 

yang menekankan pada tujuan memuliakan manusia dengan 

mewujudkan tujuan negara bukan mewujudkan tujuan partai politik. 

Ketiga, masih lemahnya penegakan hukum. Adapun masih lemahnya 

penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, masih 

ada peraturan perundang-undangan yang dibuat ditidak dalam bentuk 

ideal atau terdapat pasal karet sehingga menimbulkan multi tapsir dari 

pelaksana Undang-undang tersebut. Kedua, belum terbentuknya 

budaya masyarakat yang sadar akan hukum. 

C. Solusi bagi pelaksanaan pembukaan UUD 1945   sebagai sebuah norma 

hukum dalam etika politik nasional guna mencapai tujuan negara. 

Secara umum pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 sebagai sebuah 

norma hukum dalam etika politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

akan menjadi lebih baik, jika segenap elemen bangsa berkomitmen terhadap 

segala ketetapan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan 

secara khusus, dapatlah diambil solusi antara lain  

1. Memperbaharui sistem pengkaderan dalam partai politik yang 

berorientasi pada pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bukan pada 

tujuan partai politik. 

2.  Memperbaharui sistem pendidikan nasional dengan lebih 

menekankan pada kepintaran emosional  (Arfa’i,: opini Jambi 
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Ekspres, 2007) yaitu kemampuan seseorang mengendalikan dirinya  

dengan mengikuti semua aturan yang berlaku dalam mencapai 

tujuannya. Hal ini didasari bahwa selama ini, sistem pendidikan 

hanya menekankan pada kepintaran intelektual yang ditandai dengan 

nilai angka yang diperoleh seorang siswa dengan mengeyampingkan 

proses dalam memperoleh nilai tersebut. 

3.  Memperkuat penegakan hukum, dapat dilakukan dengan dua jalur ; 

pertama, penguatan materi pengaturan yang berkaitan dengan etika 

politik ; pada tahap proses  pemilihan anggta dewan, pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala daerah. Dan pada tahap penyelenggaraan 

pemerintahan. Kedua, penguatan dalam pemberian sanksi bagi 

pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan etika politik dan 

korupsi. 

4. Memperkuat kontrol sosial dari semua elemen masyarakat  terhadap 

penyimpangan etika politik yang tidak sesuai dengan staat 

fundamental norm atau recht orde.  

VI. KESIMPULAN 

 Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa : 

1. Telah terjadi pergeseran dalam pelaksanaan pembukaan UUD 1945 sebagai 

orma hukum dalam etika politik di Indonesia pada era reformasi. Hal tersebut 

disebabkan oleh munculnya anggapan dalam masyarakat bahwa memikirkan 

dan melaksanakan pancasila sebagai asas kerohanian dalam pembukaan UUD 

1945 guna pencapaian tujuan negara adalah kembali kemasa orde baru. 

2. Telah terciptanya prilaku elit politik, birokrasi yang kurang memperhatikan 

kepentingan rakyat  sehingga kemiskinan dan pengengguran semakin 

meningkat. 
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3. Tujuan Negara akan tercapai, jika para elit politik mempunyai kemotmen 

untuk menjalankan Permbukaan UUD 1945 sebagai dasar etika politik dalam 

penyelenggaran negara. 
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