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PROLOGUE 

 Gagasan yang ditawarkan oleh buku ini sangat jelas, yaitu memperkenalkan pemikiran baru 

perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam peri 

kehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (civil society) atau masyarakat 

madani. Ide Konstitusi Sosial (Social Constitution) ini dapat dibandingkan dengan gagasan yang sudah 

ditulis dan diterbitkan sebelumnya, yaitu dalam buku Konstitusi Ekonomi (Economic Constitution) 

yang dibedakan dari pengertian konvensional tentang konstitusi, yang tidak lain merupakan 

Konstitusi Politik (Political Constitution) seperti dalam tradisi Amerika Serikat. Sebagai istilah pun, 

‘konstitusi sosial’ ini juga masih baru dan belum banyak sarjana yang menggunakannya. Jika 

dibandingkan dengan istilah konstitusi ekonomi, yang meskipun juga masih baru tetapi sudah mulai 

banyak sarjana yang menggunakannya sebagai istilah dengan pengertian mereka masing-masing. 

Tetapi, istilah konstitusi sosial sama sekali belum ada yang menggunakannya sebagai istilah. 

 Karena itu, pembahasan dalam buku ini dimulai dengan bab wacana tentang konstitusi 

sosial. Di dalamnya dibahas tentang terminologi dan pengertian-pengertian, mengenai pentingnya 

memasyarakatkan kesadaran konstitusi, pembedaan antara konstitusi dalam konteks bernegara dan 

konstitusi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bab ini juga secara khusus membahas 

perkembangan gagasan dari Konstitusi Politik ke Konstitusi Ekonomi dan ke Konstitusi Sosial, serta 

pembahasan yang jiwa konstitusi atau ‘the spirit of the constitution’. Pada umumnya, orang hanya 

melihat fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya untuk membebaskan. 

Akibatnya dalam jangka panjang adalah bahwa hukum dan konstitusi cenderung hanya dipahami 

untuk membatasi, dan dalam bentuknya yang ekstrim dirasakan sangat menghambat kebebasan 

untuk berkreatifitas dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Cara pandang demikian tentu 

harus diperbaiki, setidaknya, spirit ‘pembatasan’ (spirit of limitation) haruslah seiring dan seimbang 

dengan spirit ‘pembebasan’ (spirit of liberty and liberation), sehingga keduanya bersifat saling 

melengkapi satu dengan yang lain. 

 Pemahaman tentang gagasan konstitusi dan  konstitusionalisme dalam buku ini tidak hanya 

dipahami sebagai konstitusi organisasi bernegara, tetapi juga sebagai konstitusi dalam dinamika 

kegiatan bermasyarakat. Seiring dengan laju perkembangan zaman, kualitas kehidupan masyarakat 

terus tumbuh sebagai masyarakat madani, yang berkembang dari waktu ke waktu ke arah tingkat 

peradaban kemanusiaan yang semakin tinggi sesuai dengan perkembangan standar-standar global 

umat manusia. Konstitusi harus semakin fungsional sebagai pegangan dan sumber rujukan normatif 

tertinggi bagi masyarakat madani dan organisasi-organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, di luar 

dan ‘seakan’ terlepas dari struktur formal organisasi pemerintahan negara. Negara dalam konsep 

besar atau makro merupakan wadah kehidupan berbangsa. Tetapi, organisasi pemerintahan negara 

dalam pengertian mikro hanya lah salah satu elemen saja bersama-sama dengan organisasi-

organisasi masyaraklat madani (civil society) dan organisasi-organisasi kegiatan usaha yang bertindak 

sebagai subjek-subjek penggerak roda kemajuan peradaban bangsa dalam wadah besar Indonesia 

raya. 

 Masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat keberadaban yang mengutamakan ‘civility’ 

yang terus tumbuh dan menentukan kualitas organisasi bernegara dan organisasi dunia usaha. 

Masyarakat madani Indonesia tidak tergantung kepada negara dan dunia usaha, karena masyarakat 

madani Indonesia itu sudah lebih dulu ada dari organisasi negara Indonesia dan organisasi dunia 
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usaha Indonesia. Organisasi politik dan organisasi ekonomi dibentuk dan berkembang karena 

masyarakat madani, bukan sebaliknya. Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara harus dipahami 

sebagai konstitusi yang berisi sistem rujukan normatif tertinggi, bukan saja oleh dan di lingkungan 

organisasi pemerintahan negara dalam arti sempit, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat madani 

sebagai keseluruhan. Undang-Undang Dasar bukan hanya berfungsi sebagai konstitusi politik tetapi 

juga konstitusi sosial, yaitu konstitusi masyarakat madani, seakan terlepas dari ada tidaknya struktur 

formal organisasi pemerintahan negara. 

 Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara itu harus lah dibaca dengan cara ‘social reading’ 

dan bahkan ‘moral and philosophical reading’, tidak sekedar ‘political reading’ dan apalagi sekedar 

‘grammatical reading’ yang tidak berjiwa. Konstitusi sosial itu tidak hanya berisi seperangkat nilai-

nilai (social values) dan kaidah-kaidah hukum (legal norms), tetapi juga kaidah-kaidah etika (ethical 

norms) dalam peri kehidupan bersama. Konstitusi sosial itu berisi norma-norma hukum konstitusi 

(constitutional laws) dan norma-norma etika (constitutional ethics) sekaligus. Karena itu, konstitusi 

tidak hanya menjadi pegangan bagi para politisi dan pejabat negara, tetapi juga hendaknya menjadi 

pegangan semua warga masyarakat madani Indonesia dalam kehidupan bersama dimana saja 

berada. Prinsip-prinsip nilai dan ide-ide yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara 

sebagai konstitusi sosial harus tercermin dalam pelbagai naskah konstitusi atau anggaran dasar 

setiap organisasi masyarakat madani, dan semua jenis organisasi di luar struktur formal (i) organisasi 

pemerintahan negara, (ii) organisasi usaha, dan (iii) unit-unit keluarga atau rumah tangga. 

 Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan konstitusi sosial itu di satu pihak adalah 

Undang-Undang Dasar Negara sebagai satu kesatuan sistem norma tertinggi yang dibaca dengan 

kacamata sosial, yaitu sebagai konstitusi sosial masyarakat madani, dan di pihak yang lain adalah 

seperangka sistem nilai, ide, dan norma yang tercermin dalam pelbagai dokumen konstitusi yang 

berlaku dan diberlakukan di dan untuk masing-masing organisasi masyarakat madani dalam pelbagai 

bentuknya. Yang kita maksud dengan konstitusi sosial itu secara nyata tidak lain adalah UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan konstitusi-konstitusi atau Anggaran Dasar tiap-tiap organisasi 

masyarakat madani, serta organisasi lain yang bergerak di luar ketiga bidang tersebut di atas, yaitu 

pemerintahan negara, dunia usaha, dan rumah tangga. Bahkan, struktur organisasi pemerintahan 

desa, seharusnya juga dipandang sebagai struktur yang berada di luar jangkauan struktur formal 

organisasi pemerintahan negara, sehingga seharusnya dilihat juga sebagai instrumen kelembagaan 

masyarakat desa madani yang juga memerlukan konstitusi sosialnya sendiri. 

Salah satu substansi pokok konstitusi sosial masyarakat madani itu sebagaimana tercermin 

dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara menurut ukuran-ukuran modern adalah norma hak-

hak manusia dan hak-hak warga atau anggota. Hak dan kewajiban haruslah bersifat seimbang. 

Namun, dalam realitas kehidupan, struktur masyarakat secara alamiah selalu mengungkung warga 

dengan ketidakbebasan dan pelbagai kewajiban bersama. Karena itu, sejarah kemanusiaan 

mengajarkan yang perlu diutamakan dalam kebijakan publik justru adalah hak, bukan kewajiban, 

agar dengan demikian dapat dihasilkan keseimbangan alamiah antara hak dan kewajiban. Hak-hak 

dimaksud mencakup hak asasi manusia dan hak asasi warga negara, warga suatu komunitas, 

ataupun anggota suatu organisasi. Hak dan hak asasi itu ada yang memerlukan penuangan resmi 

secara tertulis menjadi hak konstitusional warga dan hak konstitusi asasi manusia (constitutional 

citizen’s rights and constitutional human rights). Karena itulah diperlukan konstitusi tertulis, yang 

dalam konteks masyarakat madani dalam arti yang luas, kita namakan sebagai konstitusi sosial. 
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Dengan demikian, penyadaran tentang hak-hak asasi manusia agar setiap orang hidup rukun 

dan damai, saling hormat-menghormati harkat kemanusiaan masing-masing sesuai dengan prinsip 

kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana rumusan sila kedua Pancasila, menjadi sesuatu 

yang akrab di hati semua orang dan setiap orang yang hidup dalam komunitas sosial dimana saja 

mereka berada. Ide tentang ‘constitutional rights’ diberi jaminan konkrit dalam rumusan undang-

undang dasar atau pun anggaran dasar sebagai konstitusi sosial. Hak asasi manusia bukan hanya ide 

sesaat ataupun setempat. Hak asasi manusia mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, untuk 

umat manusia sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban yang tumbuh di masing-masing 

tempat di seluruh dunia. Karena itu, hak asasi manusia diterima luas di seluruh dunia, dan bahkan 

tertuang dalam pelbagi instrumen Internasional yang disepakati bersama oleh semua negara dan 

disahkan berlaku mengikat di seluruh dunia dengan didukung mekanisme Internasional untuk 

memajukan, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkannya dalam praktik bernegara.  

Standar-standar internasional terus meningkat dari waktu ke waktu dan daya pantau 

Internasional, melalui kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pelbagai otoritas regional dan 

Internasional tumbuh semakin kuat. Semua ini menyebabkan standar-standar peradaban umat 

manusia terus meningkat pula, yang jikalau kita sebagai satu bangsa tidak mengikuti perkembangan 

peradaban kemanusiaan itu, niscaya partisipasi kita dalam pergaulan dunia akan semakin tersisih, 

dan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila akan semakin jauh dari 

kenyataan. Dengan begitu, salah satu tujuan bangsa kita bernegara pun, yaitu untuk turut serta 

dalam pergaulan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tidak akan 

pernah tercapai. Karena itu, hak asasi manusia haruslah terus diperjuangkan agar menjadi perspektif 

dan paradigma dalam beraneka pemikiran tentang pembangunan bangsa. Kesadaran tentang hak 

asasi manusia haruslah menjadi kesadaran setiap orang, baik dalam peri kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Bahkan, dewasa ini, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu tidak saja menjadi atau 

dianggap sebagai tanggungjawab negara, melainkan juga tanggungjawab semua pihak, termasuk 

organisasi-organisasi bisnis (business corporations) dan organisasi-organisasi masyarakat madani 

(civil society organizations) sebagai aktor non-negara dalam persoalan hak asasi manusia. Dalam 

sistem dan pola relasi yang baru antara kekuasaan negara, masyarakat madani, dan dunia usaha, 

hubungan antar subjek pelaku dan subjek korban dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia 

berkembang semakin kompleks. Yang dapat dianggap pelaku pelanggaran hak asasi manusia dewasa 

ini dan di masa depan, bukan saja terbatas kepada aparat penyelenggara negara, tetapi juga oleh 

subjek kekuasaan dominan di dunia usaha ataupun subjek kekuasaan dominan dalam dinamika 

masyarakat madani sendiri dalam pola relasi kekuasaan yang bersifat horizontal, internal sektor atau 

pun lintas sektor. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aktor masyarakat 

sendiri, seperti oleh kelompok mayoritas ataupun kelompok dominan dalam aliran keagamaan 

terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran dan penganut aliran yang dianggap sesat. 

 Karena itu organisasi kekuasaan, tidak saja tercermin dalam struktur organisasi 

pemerintahan negara dalam arti yang sempit, tetapi juga tercermin dalam struktur organisasi usaha, 

dan organisasi-organisasi masyarakat madani. Organisasi usaha tercermin dalam bentuk perseroan, 

badan usaha milik negara, firma, atau pun koperasi. Sedangkan organisasi masyarakat madani yang 

biasa disebut dengan pelbagai macam istilah, seperti organisasi masyarakat, organisasi ‘civil society’, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-
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pemerintah, organisasi sosial, dan lain sebagainya, dapat berbentuk hukum perkumpulan atau pun 

yayasan dan badan wakaf. Sebagian organisasi-organisasi non-negara berbentuk badan hukum yang 

dapat dibedakan antara badan hukum persekutuan orang, seperti perkumpulan dan koperasi, atau 

badan hukum persekutuan kekayaan, seperti perseroan, yayasan, dan badan wakaf. 

 Khusus mengenai organisasi-organisasi masyarakat madani yang mencakup pengertian 

organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan dalam arti yang luas, apakah memiliki status sebagai badan hukum ataupun tidak, 

biasanya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai anggaran dasar. Dokumen Anggaran Dasar 

(AD) inilah yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ‘constitution’ beserta dokumen Anggaran 

Rumah Tangga (ART) yang dokumen pelaksanaannya yang dalam bahasa Inggeris disebut ‘by-laws’. 

Namun, selama ini pengertian anggaran dasar organisasi masyarakat ini sama sekali tidak atau 

belum dikaitkan dengan pengertian konstitusi sosial sebagai salah satu wajah dari Undang-Undang 

Dasar Negara. Cara pandang lama inilah yang perlu diperbaiki dan diperkenalkan dengan cara 

pandang baru, yaitu paradigma dan perspektif konstitusi sosial yang dalam pengertian konstitusi 

modern harus mengandung substansi sistem norma hukum dan sekaligus sistem norma etika 

(constitutional law and constitutional ethics), dan di dalamnya tertuang pula kesepakatan-

kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bentuk 

jaminan-jaminan hak asasi manusia dan hak-hak warga. Dengan demikian, konstitusi organisasi 

masyarakat madani itu tidak terpisahkan secara substansial dari Undang-Undang Dasar Negara 

sebagai konstitusi sosial yang dipromosikan dalam buku ini. 

 Bahkan, dalam buku ini pengertian tentang konstitusi sosial itu tercermin pula di lingkungan 

komunitas desa yang dalam buku ini diidealkan sebagai struktur yang melembagakan fungsi-fungsi 

kehidupan bersama di desa-desa yang terpisah secara formal dari struktur organisasi pemerintahan 

negara. Desa dan pemerintahan desa, dari sejarahnya di masa lalu, maupun dari segi kebutuhannya 

untuk desain pengembangan masyarakat madani di masa depan, sudah seharusnya memiliki 

struktur yang dilepaskan dari fungsi pemerintahan negara dalam arti teknis. Sejarah telah 

membuktikan bahwa pengaitan struktural dan formal unit-unit komunitas ‘pemerintahan’ desa itu 

kepada struktur resmi pemerintahan negara, bukanlah dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat 

desa itu sendiri dalam jangka panjang, melainkan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan 

jangka pendek para pemegang kekuasaan pemerintahan negara dalam zaman ke zaman. Bahkan, di 

masa Orde Baru dan di masa Reformasi, nafsu kekuasaan untuk melakukan penyeragaman struktur 

desa di seluruh Indonesia, dan untuk kepentingan politik praktik mereka yang berkuasa tidak pernah 

berhenti. Bahkan, dengan berlomba-lomba menampilkan diri sebagai pihak yang paling berjasa atas 

berhasil disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak lain adalah perlombaan untuk 

sekedar mendapatkan simpati warga desa menjelang diselenggarakannya pemilihan umum 2014. 

 Karena itu, sudah saatnya direnungkan kembali cara pandang bangsa kita tentang struktur 

dan fungsi desa itu di masa depan. Apakah sampai selama-lamanya, bahkan sampai hari kiamat, 

bangsa kita akan terus mengidealkan warga masyarakat hidup di desa-desa, atau kita mengimpikan 

bahwa pada suatu saat kelak mayoritas rakyat Indonesia hidup bermukim di kota-kota, bukan karena 

penduduk desa berpindah secara fisik atau urbanisasi fisik ke kota, tetapi kualitas masyarakat desa 

itu sendiri tumbuh dan berkembang mengalami proses urbanisasi budaya, urbanisasi substansial, 

membentuk peri kehidupan yang mengalami proses ‘urbanized’ dengan tingkat keadaban atau 

‘civility’ yang semakin tinggi sesuai dengan standar kemanusiaan universal. Jika demikian itulah yang 
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dicita-citakan, maka struktur organisasi desa harus diberi ruang gerak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan potensinya sendiri. 

 Tugas negara hanya memastikan status hukumnya, menjaga eksistensinya, mendorong dan 

memfasilitasi roda pergerakan mesin-mesin pertumbuhan dan perkembangan yang dimilikinya oleh 

tiap-tiap desa itu sendiri. Untuk itu, pengertian desa yang selama ini selalu dirumuskan sebagai 

masyarakat hukum atau bahkan masyarakat hukum adat dengan rujukan peraturan perundang-

undang yang tertulis dan norma-norma hukum adat yang tidak tertulis harus dilihat dalam konteks 

pengertian badan hukum. Itulah sebabnya, buku ini membayangkan bahwa pada saatnya kelak, 

setiap desa harus lah memiliki naskah konstitusi sosialnya sendiri-sendiri sebagai satuan-satuan 

subjek badan hukum yang dapat bertindak aktif dalam lalu lintas hukum. Diakuinya desa sebagai 

masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan 

resmi di Indonesia sejak dulu telah dengan sendirinya menggambarkan statusnya sebagai subjek 

hukum dimaksud.  

Bahkan, khusus mengenai kesatuan masyarakat hukum adat, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

telah pula menegaskan status hukum yang jelas secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) tersebut 

menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

Malahan, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menentukan pula, “Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Karena itu, kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat yang dimaksudkan itu tidak lain merupakan subjek badan hukum 

yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya masing-masing berdasarkan 

UUD 1945. 

Hal yang sama juga berlaku, misalnya di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang 

dapat dijadikan kaca pembanding. Dengan pengertian-pengertian yang sangat bervariasi, di 

lingkungan negara-negara maju juga terdapat komunitas-komunitas penduduk yang disebut desa, 

termasuk di Amerika Serikat1. Di negara inilah kita dapat menemukan digunakannya istilah konstitusi 

di lingkungan unit-unit pemerintahan desa adat suku Indian di pelbagai negara bagian Amerika 

Serikat. Di seluruh wilayah Amerika Serikat terdapat 595 buah desa dalam pengertian kawasan 

pemukiman komunitas adat suku asli Indian. Sebanyak 230 di antara desa-desa itu memiliki naskah 

konstitusi sendiri, seperti sebuah negara sendiri dalam wilayah hukum Negara Federal Amerika 

Serikat.  

Apakah keberadaan konstitusi-konstitusi pedesaan itu menjadi logis karena susunan 

organisasi negara Amerika Serikat adalah negara federal, bukan negara kesatuan seperti Indonesia? 

Bukan di negara federal, setiap negara bagian juga adalah suatu badan hukum yang tersendiri, 

sedangkan di negara kesatuan, badan hukumnya hanya satu, yaitu negara kesatuan itu sendiri, 

sehingga konstitusinya pun hanya ada 1 saja di tingkat nasional. Jawabnya tentu saja tidak. Adanya 

                                                           
1
 Di negara maju, seperti Perancis misalnya, istilah ‘village’ juga dipakai untuk pengertian tempat-tempat yang 

dijadikan objek wisata. Demikian pula di Amerika Serikat, ada desa yang dihuni oleh hanya 1 orang penduduk, 
tetapi tetap disebut sebagai ‘village’, yaitu Monowi Village di Boyd County, Nebraska, Amerika Serikat yang 
hanya dihuni oleh seorang perempuan tua bernama Mrs. Eiler, berusia 80-an tahun. Pada tahun 1930, 
penduduknya tercatat 123 orang, dan pada tahun 2010, Mrs. Eiler tinggal sendiri dengan kehidupan yang 
cukup makmur. 
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naskah-naskah konstitusi yang disahkan oleh pemerintah federal itu tidak ada hubungannya dengan 

bentuk atau susunan organisasi negara federal atau kesatuan. Di lingkungan negara kesatuan sekali 

pun, keberadaan badan hukum dalam struktur organisasi pemerintahan juga tidak terlarang. 

Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat membentuk badan hukum tersendiri dengan 

undang-undang, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 

dan bahkan Bank Indonesia sebagai bank sentral di samping mempunyai status sebagai lembaga 

negara yang diatur dalam UUD 1945, juga diberi status berdasarkan UU tentang Bank Sentral sebagai 

badan hukum yang dapat melakukan transaksi bisnis keuangan di dunia keuangan dan perbankan. 

 Karena itu, pemberian status badan hukum kepada satuan-satuan pemerintahan desa tidak 

perlu diharamkan hanya karena bentuk susunan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bahkan 

di Amerika Serikat sendiri, ketika pertama kali muncul istilah konstitusi desa ini, juga ditentang oleh 

para politisi dan para pejabat negara. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya ide konstitusi desa 

ini pun tidak lagi dipermasalahakan. Bahkan sampai sekarang ada 230 desa adat yang disahkan resmi 

oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat berdasarkan undang-undang federal. 

 Desa pertama yang tercatat dalam sejarah bangsa Amerika Serikat yang menyusun dan 

mengesahkan konstitusi tertulisnya sendiri adalah konstitusi desa Cherokee pada tahun 1827. Warga 

Cherokee ini ketika itu dan bahkan sampai sekarang menggunakan pula istilah yang sangat sensitif, 

yaitu ‘Cherokee nation’. Warga ‘Cherokee’ mengklaim dirinya sebagai suatu bangsa yang tersendiri di 

luar bangsa kulit putih. Karena itu, ketika pertama kali warga desa Cherokee mendeklarasikan 

konstitusi tertulis dengan sebutan “The Constitution of Cherokee Nation”, deklarasi itu langsung 

mengundang kontroversi, bukan saja di kalangan pemerintahan negara bagian Oklahoma, Georgia, 

dan sekitarnya, tetapi juga menimbulkan kontroversi secara nasional. Karena itu, selama bertahun-

tahun pada awalnya, Pemerintah Federal menolak mengesahkan Konstitusi Cherokee sebagai 

konstitusi desa adat yang resmi seperti sekarang. Ide Konstitusi Cherokee ini ditolak karena dinilai 

melanggar UUD Amerika Serikat. 

 Namun, dalam perjalanan waktu, setelah pelbagai konflik pertanahan yang berkepanjangan 

antara suku asli dengan pemerintah yang didominasi orang berkulit putih berakhir, setelah wilayah 

Cherokee dikukuhkan menjadi bagian dari wilayah negara bagian Oklahoma pada tahun 1907, 

konflik pun berakhir. Setelah itu, konstitusi Cherokee yang telah mengalami beberapa kali 

perubahan lagi, tetapi akhirnya dapat diterima dan disahkan oleh pemerintah federal berdasarkan 

Konstitusi Amerika Serikat. Demikian pula desa-desa adat suku Indian lainnya juga diterima dan 

disahkan oleh pemerintah federal sebagaimana mestinya. Sampai sekarang tercatat 230 desa adat di 

Amerika Serikat yang memiliki konstitusi tertulis yang secara resmi disahkan oleh pemerintah federal 

tanpa ada permasalahan hukum dan politik apa-apa lagi. 

 Sebagai contoh, buku ini memperlihatkan bahwa desa Chilkat, Klukwan, Alaska, Amerika 

Serikat juga memiliki naskah konstitusi tertulis. Bahkan di desa Chilkat ini, seperti halnya desa-desa 

adat yang lainnya, hampir semuanya memiliki 3 dokumen hukum yang penting terkait eksistensinya 

sebagai badan hukum. Ketiga dokumen itu adalah (i) naskah Konstitusi, (ii) naskah ‘By-Laws’ atau 

Anggaran, dan (iii) naskah ‘Corporate Charter of the Chilkat Village’ sebagai piagam pengesahan oleh 

pemerintah federal. ‘Corporate Charter’ atau Piagam Badan Hukum Desa Chilkat itulah yang 

menentukan eksistensi pemerintahan desa adat suku Chilkat itu sebagai badan hukum yang 

tersendiri dalam lalu lintas hukum. 
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 Dengan adanya naskah konstitusi dan piagam pengesahan itu, status hukum kesatuan-

kesatuan masyarakat desa adat itu diakui sebagai subjek resmi dalam lalu hukum di Amerika Serikat. 

Fungsi konstitusi di desa-desa adat suku Indian tersebut dapat dikatakan serupa dengan konstitusi 

suatu negara yang tersendiri atau sebagai konstitusi atau anggaran dasar organisasi badan hukum 

lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, perkumpulan, dan badan hukum yayasan.  

Semua organisasi berbadan hukum memang sudah seharusnya memiliki naskah konstitusi atau 

anggaran dasar organisasi. Pengertian konstitusi organisasi-organisasi non-negara dan non-bisnis 

inilah yang saya namakan sebagai konstitusi sosial yang didiskusikan dalam buku ini. 

 Hanya saja, pengertian anggaran dasar atau konstitusi organisasi-organisasi kemasyarakatan 

yang dikenal selama ini sama sekali belum dikaitkan dengan pengertian tentang konstitusi negara 

yang memuat prinsip-prinsip modern tentang hak-hak asasi manusia dengan ukuran-ukuran 

universal peradaban umat manusia. Karena itu, pengaitan pengertian kita tentang anggaran dasar 

organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan UUD 1945 sebagai konstitusi sosial sangat 

penting untuk membumikan nilai-nilai universalitas hak asasi manusia itu dalam konteks kehidupan 

bersama dalam komunitas anggota organisasi masyarakat madani dan bahkan dalam komunitas 

warga desa yang jika dikehendaki sesungguhnya dapat dipisahkan dari struktur formal sistem 

organisasi pemerintahan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konstitusi sosial masyarakat 

madani dapat dikaitkan dengan pelembagaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan organisasi 

non-pemerintah pada umumnya atau pun dengan organisasi pemerintahan komunitas masyarakat 

desa yang berada di luar struktur formal pemerintahan negara. 

 Dengan demikian, semua desa, dimulai dengan desa adat atau kesatuan masyarakat hukum 

adat menurut UUD 1945, perlu dipertegas statusnya sebagai subjek badan hukum dengan didukung 

oleh dokumen atau naskah yang berfungsi sebagai konstitusi sosial yang tersendiri. Desa haruslah 

dilihat sebagai instrumen kelembagaan masyarakat madani di desa-desa, sehingga jangan lagi 

diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan negara yang melihat masyarakat desa dari pusat ibukota. 

Demikian pula semua anggaran dasar organisasi-organisasi masyarakat madani yang ada 

dikembangkan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai konstitusi sosial yang dijadikan sumber 

rujukan bersama dalam mengembangkan sistem norma aturan hukum dan etika berorganisasi. 

Dapat direkomendasikan agar semua Anggaran Dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan 

yang berbentuk badan hukum perkumpulan ataupun yang berbentuk badan hukum yayasan, dan 

lain-lain dipahami sebagai konstitusi sosial yang substansinya tidak terlepas dari substansi konstitusi 

sosial UUD 1945. Karena itu, salah satu substansi materi Anggaran Dasar sebagai konstitusi sosial itu 

hendaklah menjabarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan 

dalam Pancasila, dan diatur sebagai kaidah-kaidah hak asasi manusia dalam UUD 1945. Setiap 

organisasi hendaknya melihat kembali anggaran dasarnya masing-masing sebagai sesuatu dokumen 

yang sangat penting dalam penyelenggaran kegiatan organisasi dalam konteks kehidupan 

masyarakat madani. Selama ini adanya dokumen AD dan ART ini seolah-olah penting tetapi 

sesungguhnya tidak dijadikan landasan kerja dengan sungguh-sungguh dalam praktik. Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah dibaca dan dipelajari hanya apabila terjadi konflik antar pengurus atau 

apabila ada kegiatan Kongres atau Musyawarah Nasional organisasi. Sedangkan dalam kegiatan 

sehari-hari, keberadaan Anggaran Dasar itu sama sekali tidak digubris.  
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 Keadaan demikian tentu saja sangat tidak ideal jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat madani yang terus meningkat sejalan dengan tingkat 

perkembangan peradaban umat manusia. Untuk itu kesadaran hidup berkonstitusi dalam semua 

aspek keorganisasian dalam kehidupan bersama sangat penting untuk ditingkatkan dengan menjadi 

dokumen keorganisasian itu sebagai pegangan bersama yang menuntun ke arah perilaku ideal kita. 

Untuk itu, kita mestilah akrab dengan konstitusi, dan konstitusi juga mestilah akrab dengan kita, 

melalui perspektif baru tentang konstitusi sosial. Roh UUD 1945 hendaklah tercermin dalam jiwa 

setiap Anggaran Dasar Organisasi dimana saja kita aktif menjadi anggotanya. 

 Pendek kata, semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat kita, semakin banyak pula warga 

negara yang aktif dan terlibat dalam pelbagai aneka aktifitas organisasi-organisasi masyarakat 

madani. Bahkan, semakin modern tingkat perkembangan masyarakat, semakin tingkat tingkat 

kebutuhan kita akan organisasi. Berorganisasi itu menjadi sesuatu yang bersifat ‘imperative’ atau 

disebut oleh para sarjana dengan istilah ‘organizational imperatives’. Seperti dikemukakan oleh Alan 

Scheffer2,  

“In the landscape of today's working world, organizations are the fundamental and defining 

structures within which we work, produce, and get things done. Very few people now work outside of 

an organization. The pervasiveness of organizations is now so complete that we take them as a given 

and no longer question the rationale behind their existence”.  

 Di dunia kerja dewasa ini, organisasi merupakan landasan dan sekaligus menentukan 

struktur tempat kita bekerja, memproduksi, dan menyelesaikan segala urusan. Sekarang, hanya 

sedikit saja orang yang bekerja di luar kerangka organisasi. Dimana-mana orang berorgansiasi dan 

bekerja dalam kerangka organisasi, sehingga semua orang menerima ogranisasi itu sebagai suatu 

kenyataan yang tidak lagi dipersoalkan alasan keberadaannya. Karena itu, seriring dengan tumbuh 

dan berkembangnya kesadaran tentang keberadaban dalam masyarakat madani, kebutuhan akan 

praktik kegiatan berorganisasi itu menjadi keniscayaan. Karena itu, masyarakat madani semakin 

disadari sebagai masyarakat yang terorganisasi atau masyarakat yang berorganisasi. Sedangkan, 

setiap organisasi masyarakat madani tersebut diidealkan selalu memiliki naskah anggaran dasar 

sebagai konstitusi sosial yang mencerminkan roh atau jiwa UUD 1945. Karena itu, setiap warga 

bangsa kita sebagai warga masyarakat madani dan sebagai warga negara Indonesia sudah 

seharusnya semakin aktif menjadikan konstitusi sosial sebagai pegangan bersama dalam 

membangun perilaku berkualitas dan berintegritas untuk kepentingan mencapai tujuan sebagai 

bangsa ke tingkat peradaban kemanusiaan yang semakin tinggi di dunia. 

 

  

 

                                                           
2
 Lihat Alan Scheffer, “Unity – The Organizational Imperative”, Management Associates, 1999-2001. Website: 

http://www.mawebsite.com/imperative.htm. 


