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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Dewasa ini setiap negara modern memiliki konstitusi, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis.1 Konstitusi memuat norma-norma dasar2 sebagai 

landasan untuk kehidupan pemerintah dan masyarakat. Secara singkat Gerald 

Stourzh mendefinisikan konstitusi sebagai peraturan yang menciptakan, 

memberi kekuasaan, dan membatasi institusi pemerintahan.3 Selain menjadi 

dasar cabang-cabang kekuasaan negara, konstitusi juga tidak dapat dilepaskan 

dari konteks sosial dan politik, konstitusi hadir bukan hanya sebagai dokumen 

tertulis tentang kerangka kerja negara, tapi juga merupakan manifestasi sebuah 

institusi sosial “…they are more than just written documents declaring the 

framework of government; they are also social institutions interacting with 

society in complex ways.”4 di mana konstitusi dapat menjadi sebuah ekspresi 

nilai-nilai, menjadi sebuah manifestasi kekuasaan, menjadi sebuah alat 

 
 
 

1Menurut K.C Wheare, sebagian besar negara-negara di dunia mempunyai sebuah 
Konstitusi tertulis (“Most countries of the world have a written Constitution …”), kecuali Inggris 
(“except Britain”). Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hanya Inggris dan Kanada terang tidak 
memiliki konstitusi tertulis. Negara-negara tersebut dianggap mempunyai konstitusi tidak tertulis 
(unwritten constitution) karena tidak merupakan satu naskah tetapi dalam sejumlah dokumen 
ketatanegaraan. Lihat Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2009), hal. 
483-487. 

2Andi Mappetahang Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: 
Penerbit Buku Kompas, 2009), hal 20. 

3Gerald Stourzh, Constitution: Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth 
to The Late Eighteenth century dalam Terence Ball dan John Greville Agard Pocock, eds. 
Conceptual Change and the Constitution (Kansas: University Press of Kansas, 1988), hal 34. 

4Denis J. Galligan dan Mila Versteeg, Theoritical Perspectives on Social and Political 
Foundations of Constitutions dalam Denis J. Galigan dan Mila Versteeg, eds. Social and Political 
Foundations of Constitutions (New York: Cambridge University Press, 2013), hal. 7. 
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koordinasi, serta menjadi sebuah kontrak.5 Helen Irving menjelaskan bahwa 

konstitusi berisi prinsip-prinsip yang luas serta aspirasi umum suatu bangsa.6 

Lebih jauh Denis J. Galligan dan Mila Versteeg menjelaskan bahwa salah 

satu elemen dari konstitusi adalah national values atau nilai nasional, sebuah 

kaitan dengan masa lampau dan juga cita-cita masa depan dari negara tersebut.7 

Selain itu, mereka menyebutkan bahwa konstitusi merepresentasikan 

pernyataan tentang identitas nasional entah itu bentuk negara, bentuk 

pemerintahan atau identitas sejarah lain.8 Pernyataan cita-cita (mission 

statements) sebuah negara juga dapat menjadi inspirasi muatan konstitusi, di 

mana ada gagasan politik tentang apa yang ingin dicapai atau sesuatu yang 

dihindari, sebuah pokok dari komitmen politik sebuah bangsa.9 

Tak terkecuali konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 

1945). Selain menjadi hukum tertinggi yang mengatur kewenangan masing- 

 
 

5Ibid. hal. 8 
6Helen Irving, Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative 

Constitutional Design (New York: Cambridge University Press, 2008), hal 38. 
7Contohnya konsep kedaulatan dalam Konstitusi Irlandia menyatakan adanya pengalaman 

bersama akan penindasan oleh Inggris yang dinyatakan dalam pembukaan konstitusi mereka dengan 
bunyi: “...Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful 
independence of our Nation...” , Konstitusi Jepang yang memuat sejarah kehancuran karena perang 
dengan bunyi pada pembukaan“...and resolved that never again shall we visited with the horrors of 
war through the action of government”, Sejarah kemerdekaan Hungaria dari dominasi Soviet 
“thwarting with Soviet military assistance the democratic attempt built on a multi-party system in 
the years after World War II” (article U point 1) 

8Lihat konstitusi Iran yang menyatakan identitas negara dengan kata “Republic” dan 
“Democratic Islamic Republic”, Konstitusi Romania pasca komunisme yang menyatakan 
meninggalkan masa lalu ideologi komunisme, Konstitusi Jerman yang mengedepankan martabat 
manusia (human dignity), dalam Ibid, hal. 9. 

9Contohnya Konstitusi Uni Eropa yang memuat inspirasi kultural, religius dan warisan 
humanisme yang menjadi dasar bagi penghormatan hak individu, kebebasan, kesetaraan dan 
solidaritas. Konstitusi Sudan yang menegaskan cita-citanya atas kebebasan, keterbukaan, dan 
perdamaian. dalam Ibid, hal. 10. 
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masing cabang kekuasaan, pembukaan UUD NRI 1945 yang menceritakan 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga sampai kemerdekaan “Dan 

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke 

depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia …” mencerminkan salah satu 

muatan nilai nasional (national values). Muatan terkait dengan penegasan 

identitas nasional salah satunya berada pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik serta merupakan 

negara hukum. Di tengah pendapat bahwa terdapat sebuah kecenderungan di 

mana konstitusi-konstitusi di berbagai negara menjadi semakin mirip satu sama 

lain10, tidak dapat dipungkiri bahwa konstitusi Indonesia memiliki sebuah kode 

genetik atau kekhasannya sendiri yang membedakan konstitusi Indonesia 

dengan konstitusi negara lain, karakteristik yang disebut Yaniv Roznai sebagai 

identitas konstitusi.11 

Keterkaitan erat konstitusi dengan aspek sosiologis juga terjadi pada 

konstitusi Indonesia. Indonesia yang merupakan negeri dengan lebih dari lima 

ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya12 di bentangan tanah 

dan lautan luas13, dicita-citakan untuk bersatu di bawah bendera negara 

 
 
 
 

10David S. Law dan Mila Versteeg, The Evolution and Ideology of Global 
Constitutionalism (California: Law Review 99, 2011), hal 5. 

11Yaniv Roznai, Toward Theory of Unamendability, Public Law & Legal Theory Research 
Paper Series Working Paper No, 15-12, New York University School of Law, 2015, hal 33. 

12Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 
2015), hal. 66. 

13Teritori bangsa Indonesia membentang dari 6°08’ Lintang Utara hingga 11°15’ Lintang 
Selatan, dan dari 94°45’ Bujur Timur hingga 141°05 Bujur Timur. 
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Indonesia.14 Tidak hanya itu, konteks sosial tersebut memiliki sebuah sejarah 

yang panjang, yang merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta 

kebaruan dalam kesilaman. Konteks ini digambarkan Clifford Geertz dengan 

ungkapan gugusan masyarakat lama dalam negara baru (old societies, new 

states).15 

Berbicara tentang komunitas politik di Indonesia yang demokratis, 

dengan realita sosiologis tersebut, memakai istilah Arend Lijphart, dibanding 

memiliki komunitas politik yang homogen dan tidak mengalami pembelahan 

politik (homogeneous political communities), Indonesia merupakan 

masyarakat terbelah (divided society) yaitu komunitas politik plural yang 

hampir pasti juga mengalami pembelahan politik (political division).16 Terkait 

istilah Lijphart ini, Jurg Steiner memberikan penegasan bahwa masyarakat 

yang memiliki keragaman etnik (ras, bahasa, agama, budaya) tidak serta merta 

dapat dikatakan sebagai masyarakat terbelah. Masyarakat terbelah memiliki 

ciri di mana identitas etnik dijadikan basis mobilisasi politik sehingga konflik 

politik bisa dikatakan sinonim dengan konflik etnik.17 

 
14“… Kita hendak mendirikan suatu negara semua untuk semua. Karena itu, jikalau tuan- 

tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan 
Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan 
Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, 
yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat..” Kutipan pidato fenomenal Ir. Soekarno 
tersebut yang kemudian diberi judul “Lahirnya Pancasila” ketika sidang BPUPKI (bahasa jepang 
“Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai”) merupakan cerminan bahwa persatuan adalah salah satu nilai 
esensial bangsa Indonesia. Lihat: Departemen Penerangan Republik Indonesia, Lahirnya Pancasila 
dalam Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi, eds. Garuda Emas Pancasila Sakti (Jakarta: Yayasan 
Pembela Tanah Air Pusat, 1995), hal. 52-53. 

15Clifford Geertz, Old Societies, New States (New York: The Free Press, 1963), hal. 45. 
16Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (New 

Haven:Yale University Press, 1977), hal. 71-74. 
17Jurg Steiner, The Consociational Theory and Beyond (New Haven: Yale University 

Press 1977), hal. 339. 
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Ciri masyarakat terbelah di mana terjadi mobilisasi politik berdasarkan 

ikatan etnik dapat kita temukan di Indonesia. Jauh ke belakang, tepatnya lima 

tahun setelah Republik Indonesia berdiri, muncul pemberontakan bernuansa 

etnis yaitu Republik Maluku Selatan.18 Perkembangan sejarah kemudian 

menunjukan kekuatan-kekuatan etnis di beberapa daerah seperti Aceh, Riau, 

Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, dan Papua “menantang” keberadaan 

keindonesiaan hingga menjelang berakhirnya Orde Lama. Pada era Orde Baru 

di mana pemerintah menggalakan rekonstruksi sosial dan politik berupa 

penyeragaman makna kebangsaan, kekuatan persoalan etnisitas tidak hilang 

dan semakin meluap karena upaya penyeragaman dan hegemonisasi budaya 

oleh negara dianggap sebagai usaha menyingkirkan jati diri etnis yang khas 

dari kesukuaan di Indonesia.19 

Hadirnya era refomasi yang ditandai dengan demokratisasi memberikan 

secercah harapan untuk semakin dihargainya perbedaan dan eksistensi 

beragam kelompok etnis di Indonesia. Penghargaan terhadap keberagaman 

tersebut dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan konkret untuk 

menciptakan akomodasi dan inklusivitas bagi perbedaan. Namun di masa ini 

sentimen etnik masih tetap menjadi sebuah realitas yang ada di tengah Bangsa 

 
 
 
 
 
 
 

18Syafuan Rozi Soebhan, Politik Identitas Kontemporer, Problematika, Etnisitas dan 
Keindonesiaan dalam Syafuan Rozi dkk. Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi 
Keetnisan versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 
hal. 5. 

19Ibid, hal. 6-7. 
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Indonesia. Sentimen keetnisan yang semakin kuat di era demokrasi setidaknya 

terjadi di dua daerah yakni Aceh dan Papua.20 

Seperti yang diutarakan Sujit Choudhry, konstitusi dapat menjadi sarana 

utama untuk membentuk identitas politik bersama dan mendorong 

perkembangan identitas politik bersama dengan menciptakan ruang 

institusional untuk pengambilan keputusan bersama di antara anggota 

kelompok etnik. Pada gilirannya, keberadaan konstitusi sangat prinsipiil untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat terbelah.21 Selama dua 

dekade lebih, studi komparatif konstitusi fokus pada pendekatan perbandingan 

proteksi hak asasi manusia di negara-negara komunis yang bertransisi menuju 

sistem demokrasi di Eropa Barat dan Eropa Tengah atau bekas negara dengan 

kepemimpinan diktator seperti Afrika Selatan. Padahal, di banyak negara 

perbedaan etnik seringkali menjadi permasalahan distribusi keadilan— baik 

kebebasan atau kesejahteraan—yang tidak merata. Pengaturan hak asasi 

manusia dapat memastikan setiap individu dan kelompok bebas dari 

kesewenang-wenangan tapi seringkali tidak menyelesaikan fragmentasi politik 

atas dasar perbedaan etnik yang berujung pada ketidakadilan.22 

Terbatasnya kemampuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi 

untuk mengatasi perpecahan dalam divided society membuat konstitusi negara- 

 
20Syafuan Rozi, Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: 

Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesian pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan 
Riau, Jurnal Penelitian Politik Vol. 6.1, 2016, hal. 75-84. 

21Sujit Choudhry, Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law: 
Constitutional Design in Divided Societies dalam Sujit Choudhry, eds. Constitutional Design for 
Divided Societies: Integration or Accomodation? (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 
6. 

22Ibid, hal. 10. 
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negara di dunia “bertindak” lebih jauh untuk mengatasi hal ini. Kasus yang 

dapat dijadikan contoh adalah negara Bosnia dan Herzegovina dalam 

konstitusinya yang bernama The Dayton Peace Accords yang menjadikan etnis 

dan kebangsaan sebagai landasan susunan konfederalnya, yaitu dengan 

membuat kepresidenan negara terdiri dari tiga orang dari tiga kebangsaan 

berbeda (Bangsa Serbia, Bangsa Kroasia, dan Bangsa Bosnia). Hal tersebut 

dikarenakan negara Bosnia dan Herzegovina terdiri tiga entitas politik utama 

yaitu Federasi Bosnia-Herzegovina, Republik Srpska, dan Distrik Brcko. 

Dalam konstitusi diatur bahwa presiden (atau wakil presiden) yang 

berkebangsaan Bosnia dan Kroasia hanya dapat dipilih dari Federasi Bosnia- 

Herzegovina dan presiden (atau wakil presiden) yang berkebangsaan Serbia 

dipilih dari negara Republik Srpska. Pengaturan ini sempat dikritik oleh The 

European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission) 

karena dianggap bertentangan dengan Konvensi Eropa (European Convention) 

yang menjamin perlakuan sama kepada setiap negara termasuk untuk dipilih 

menjadi presiden, tetapi akhirnya Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 

(European Court of Human Rights) mengeluarkan putusan untuk tidak 

mengubah aturan tersebut karena menerima argumen bahwa pengaturan 

tersebut yang menjaga stabilitas dan kedamaian di Bosnia dan Herzegovina.23 

Pertanyaan tentang bagaimana desain konstitusi dalam merespon mobilisasi 

politik berbasiskan identitas etnik baru menjadi objek bahasan 

 

23Florian Bieber, Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina: Preparing EU 
Accession (Brussels: Policy Brief 5, 2010), hal. 3-4 dan The European Commission for Democracy 
through Law, Opinion on the Constitutional Situation in Bosnia and Herzegovina and the Powers 
of the High Representative (Venice: CDL-AD, 2005), hal. 69. 
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hangat beberapa dekade belakangan dengan dua tokoh utama yaitu Arend 

Lijphart dan Donald Horowitz. Lijphart memperkenalkan model demokrasi 

konsosiasional (consociational democracy)24 dengan elemen utama pembagian 

kekuasaan yang terdiri dari partisipasi semua kelompok etnis dalam 

pengambilan keputusan serta otonomi kelompok terutama dalam urusan 

pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan Horowitz membawa gagasan elektoral 

mayoritarian yang membawa insentif politik pada moderasi etnik dengan 

memberi kemenangan pada partai politik yang terpilih lintas kelompok etnik. 

McGarry, O’Leary, dan Simeon memperluas adu gagasan tentang 

bagaimana desain konstitusi merespon perpecahan dalam masyarakat yaitu 

dengan mengangkat pendekatan integrasi dan akomodasi.25 McGarry, O’Leary 

dan Simeon menuliskan bahwa perdebatan desain yang diperkenalkan Lijphart 

dan Horowitz termasuk dalam klasifikasi model akomodasi karena dimulai 

dengan asumsi bahwa keragaman etnik akan selalu melahirkan fragmentasi 

politik berbasiskan identitas etnik. Pemikir model akomodasi atau 

accomodationists mempercayai bahwa identitas yang melekat pada setiap 

individu atau kelompok bersifat keras dan sulit diabaikan sehingga melihat 

perbedaan harus dikelola dengan pemahaman setiap individu atau kelompok 

memiliki identitas yang kuat.26 Kita dapat melihat contoh penerapan model ini 

 
 

24Arend Lijphart, Consociation and Federation: Conceptual and Empirical Links (Ontario: 
Canadian Journal of Political Science Vol 12, No. 3, 1979), hal. 499-500. 

25John    McGrarry,    Brendan   O’Leary,   dan Richard Simeon, Integration or 
Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation dalam Sujit Choudhry, eds. 
Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accomodation? (New York: Oxford 
University Press, 2008), hal. 87. 

26Sujit Choudhry, Bridging Comparative Politics and Comparative... hal 6. 
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pada negara Ethiopia di mana identitas atau kelompok kultural dijadikan basis 

dari distribusi negara bagian.27 

Berseberangan dengan akomodasi, pendekatan integrasi percaya dengan 

konsep multiple public identities yaitu seseorang dapat memiliki identitas etnik 

tertentu, juga satu identitas bersama (dalam sebuah bangsa misalnya) dalam 

ranah partisipasi publik. Penganut aliran integrasi atau integrationist percaya 

bahwa keragaman etnis, agama, dan identitas lainnya tidak harus dilihat 

sebagai perbedaan politik dan percaya bahwa akan ada sebuah identitas 

bersama, bahkan di tengah keberagaman masyarakat.28 Negara Afrika Selatan 

adalah salah satu negara yang menerapkan konsep integrasi, di mana menurut 

Yonatan Tesfaye Fessha konstitusi Afrika Selatan menjauhi penekanan 

perbedaan kultural dalam muatannya.29 

UUD NRI 1945 juga memiliki cara tersendiri untuk mengelola 

keberagaman etnik di Indonesia. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, UUD 

NRI 1945 memainkan peran sebagai pemersatu dan pembentuk identitas 

bersama. UUD NRI 1945 juga memproyeksikan visi bangsa Indonesia sebagai 

sebuah komunitas politik dalam melihat keberagaman. Indonesia, diuraikan 

oleh Jacques Bertrand, merupakan negara dengan desain integrasi yang sangat 

 
 
 
 
 
 
 

27Yonatan Tesfaye Fessha, Ethnic Diversity… hal 2. 
28Sujit Choudry, Bridging Comparative… hal. 27. 
29Yonatan Tesfaye Fessha, Ethnic Diversity and Federalism: Constitution Making in 

South Africa and Ethiopia (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2010), hal 2. 
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kuat dan cukup berhasil. Strategi tersebut dapat berhasil menyatukan 

perbedaan etnis serta melahirkan ikatan persatuan.30 

Ikatan persatuan tersebut terjadi berkat bertahannya konsep kebangsaan 

dan keindonesiaan atau nasionalisme sebagai sebuah sintesa yang memiliki 

pertautan kompleksitas akar-akar budaya.31 Gagasan persatuan (unity) dan 

kebangsaan (nationale staat) merupakan gagasan yang telah mengakar sejak 

Bangsa Indonesia bahkan belum berdiri sebagai sebuah negara. Pada tahun 

1928, 17 (tujuh belas) tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia para 

pemuda dari seluruh nusantara telah berkumpul dan menyatakan tekad mereka 

sebagai sebuah bangsa.32 Persatuan-pun menjadi bahasan penting para 

founding fathers Negara Republik Indonesia dalam perumusan philosophieche 

gronslag Indonesia yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai sebuah 

rumusan cita-cita yang cerah dan overlapping concencus dari bangsa 

Indonesia.33 Persatuan sebagai suatu bangsa dianggap nilai-nilai asli yang 

digali dari pengalaman historis Bangsa Indonesia.34 

 
 
 

30Jacques Bertrand, Indonesia’s quasi-federalist approach: Accommodation Amid Strong 
Integrationist Tendencies dalam Sujit Choudhry, eds. Constitutional Design for Divided Societies: 
Integration or Accomodation? (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 205. 

31Mochtar Pabottingi, Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosentrisitas 
dari sisi Historis-Politis di Indonesia, Orasi Ilmiah Sebagai Ahhli Peneliti Utama Puslitbang Politik 
dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Jakarta, LIPI Press, 20017), hal. 12. 

32Franz Magnis-Suseno, Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Setelah Sumpah 
Pemuda (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hal. 5-8. 

33Overlapping concencus, menurut teori John Rawls, adalah kesamaan-kesamaan tentang 
dasar kehidupan bersama dari komunitas-komunitas dengan tradisi dan sistem nilai yang berbeda. 
Lihat Franz Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa (Jakarta: Kompas, 2006) dalam Dwi Putra 
Nugraha, “Memaknai (Kembali) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia”, 
Law Review Vol. XII No. 3, Maret 2013, hal. 333. 

34Yudi Latif, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-enam 2017), hal. 328-333. 
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Walaupun sebagai negara berbentuk republik dan kesatuan Indonesia 

sarat akan cita-cita dan desain konstitusional dengan ciri integrasi yang kuat, 

pada saat yang bersamaan juga terdapat desain konstitusional dengan 

pendekatan akomodatif.35 Akomodasi terhadap identitas etnis justru baru 

muncul saat Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan pada tahun 1999- 

2002 di mana Indonesia mengalami peralihan rezim dari Orde Baru menuju era 

reformasi yang dinilai lebih demokratis. Salah satu pengaturan konkret yang 

muncul dalam empat tahap perubahan konstitusi tersebut adalah hadirnya 

penegasan dan perluasan tentang konsep desentralisasi asimetris melalui Pasal 

18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: 

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang- 
undang.” 

 
Dikatakan penegasan dan perluasan dikarenakan UUD 1945 telah memuat 

konsep hak asal-usul bagi daerah-daerah yang bersifat istimewa yang 

merupakan bentuk dari desentralisasi asimetris. Perubahan UUD NRI 1945 

yang memunculkan norma Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa ada dua jenis 

desentralisasi asimetris yakni yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. 36 

 
 
 
 
 

205-206. 
35Jacques Bertrand, Indonesia’s quasi-federalist approach: Accommodation Amid… hal. 
 

36Terdapat total 80 Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian undang- 
undang yang menggunakan batu uji Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi “Negara mengakui dan 
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 
diatur dengan undang-undang”, Mahkamah Konstitusi memberi definisi bahwa pemberian 
keistimewaan dilakukan dengan memperhatikan hak asal-usul dan sejarah daerah yang 
bersangkutan, sedangkan pemberian kekhususan didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan politik 
yang mengharuskan daerah itu diberikan kekhususan. Lihat: Afrintina, Tafsir Putusan Mahkamah 
Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945 
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Hadirnya norma tersebut diturunkan dengan undang-undang yang 

menyematkan status keistimewaan kepada Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) dan status kekhususan pada wilayah Papua (yang terbagi 

atas Provinsi Papua dan Papua Barat), dua daerah yang realitanya mengalami 

gejolak politik identitas etnik hingga saat ini. Akomodasi terhadap identitas 

etnis dalam bentuk otonomi ini, menurut Jacques, didorong oleh gerakan 

etnonasionalis Aceh dan Papua untuk lepas dari Republik Indonesia yang 

dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka, semakin memanas sejak sekitar 

tahun 1970 dan menguat saat memasuki era reformasi. Jacques menilai, 

pergeseran strategi dari integrasi penuh kepada akomodasi memiliki kontribusi 

signifikan pada penyelesaian konflik di Aceh dan Papua.37 

Realita sosiologis bahwa Indonesia merupakan negara yang mengalami 

kondisi masyarakat terbelah (divided society) dan fakta di mana konstitusi 

Indonesia, UUD NRI 1945, memuat norma-norma untuk melakukan sesuatu 

terhadap hal tersebut menunjukan bahwa konstitusi memiliki peran dalam 

mengelola keberagaman identitas etnik. Penelitian berjudul “DESAIN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN  1945  MENGENAI  KEBERAGAMAN  ETNIK  DI INDONESIA” 

akan mengulas dua hal. Pertama, desain dari UUD NRI 1945 dalam mengelola 

keberagaman etnik di Indonesia dan Kedua, implementasi desain 

 
 
 
 

37Jacques  Bertrand,  Indonesia’s  quasi-federalist approach: Accommodation Amid… hal. 
205-206. 



13 

 

 

 
 

konstitusional UUD NRI 1945 dalam mengelola keberagaman etnik di 

Indonesia, khususnya dalam konflik etnik yang terjadi di Aceh dan Papua. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana desain konstitusional UUD NRI 1945 dalam mengelola 

keberagaman etnik di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi desain konstitusional dalam mengelola 

keberagaman etnik? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengkaji dan mengetahui desain konstitusional UUD NRI 1945 

dalam mengelola keberagaman etnik. 

2. Untuk memahami implementasi desain konstitusional dalam mengelola 

keberagaman etnik. 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

1.4.1. Manfaat Teoritis 
 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

teori ilmu hukum tata negara di Indonesia khususnya terkait kajian 

konstitusi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 
 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peminat studi 

hukum tata negara, khususnya terkait kajian konstitusi dan dapat 

menjadi referensi evaluasi UUD NRI 1945. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisi kajian teori serta kajian konseptual yang berhubungan dengan 

topik bahasan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis 

pendekatan serta jenis analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan analisis dari desain konstitusional Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengelola 

keberagaman etnik di Indonesia. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran penulis. 


