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ABSTRAKSI 
Fitrah Hamdani. C 100 010 294. Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku 
dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa.  Indonesia diikat 
dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam 
melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial. Telah disepakati bersama pula kalau 
pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikutural, 
multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi friksi, Kasalahan semacam ini 
akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi. 
Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi 
Islam yang yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih 
konseptual terhadap konsep demokrasi di Indenesia yang terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang 
merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat madinah 
dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktukan 
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan 
sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; a). Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah 
yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi 
dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. b). 
Mencoba memberikan komtribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di 
Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. c). Berusaha ingin menjadi 
jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan 
presepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial 
Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi presepsi. d).Mencari sebab-sebab 
pendikotomian antara konsep Piagam Madinah dengan konsep demokrasi di Indonesia 
yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.  Topik permasalahan yang akan dikaji 
metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang 
bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan ekplanatif. 
Kekuatan-kekuatan golongan yang terdiri dari kekuatan sosial, etnis, keagamaan, dan 
budaya tidak bias dikesampingkan sebagai sebuah bagian integratif yang secara urgensi 
ikut ambil bagian dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Piagam Madinah 
telah menjadi khasanah yang sangat baik untuk membangun sebuah Negara Bangsa, di 
satu sisi menjamin kebhinekaan di antara warga-negara, tetapi juga di sisi lain 
memberikan jaminan kebebasan beragama seperti tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 
1945. Spiritualitas yang di bangun adalah spiritualitas inklusif, yang di antara tujuannya 
adalah membangun persaudaraan dan perdamaian. 
 
Kata Kunci: Piagam Madinah, Komtribusi, UUD 1945, Sistem Demokrasi 

 
 
 
 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 
 

Madinah merupakan kisah tentang keberhasilan Nabi dalam membangun tatanan 

sosial masyarakat yang adil, damai dan berkeadaban. Keberhasilan tersebut merupakan 

kebanggaan dan sumber inspirasi bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang. Madinah 

merupakan simbol kemenangan yang dapat membangkitkan gairah solidaritas dan 

kebanggan di kalangan Muslim.  

Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar yang dilakukan leh Nabi setelah 

menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah membangun masjid Quba, dan 

menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang bercorak majemuk. 

Pembangunan masjid itu dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada 

Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan antar 

komunitas.1 

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen ini, Nabi mengambil dua langkah. 

Langkah pertama, menata interen kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan 

antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat 

oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman (agama). Inilah 

awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, 

merupakan “suatu miniatur dunia Islam”. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum 

muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya melalui perjanjian tertulis yang 

dikenal dengan “Piagam madinah” pada tahun 622 M.2 

Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting , terutama dalam hal 

kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini 

                                                           
1 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, hal. 82 
2 Ibid. hal. 84 



 
 

menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai tersebut merupakan keniscayaan 

dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam 

dengan agama dan suku-suku yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan 

undang-undang, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.  

Dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah memiliki 

kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum memiliki kultur 

agraris dan terbagi dalam beberapa kelompok, baik dalam konteks intra-agama, antar-

agama dan heterogenitas kelompok etnis.  

Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat India pada awalnya hanya 

mempengaruhi warga kota biasa. Tapi apa yang menarik dari Islam sehingga dapat 

dengan cepat memiliki tempat dikalangan rakyat?  Ternyata pada saat itu teknik 

perdagangan internasional masih bersifat tradisional, dan Islam mampu memberikan 

elemen ekonomi baru ke nusantara.3 

Daya tarik Islam yang lain bagi para pedagang yang hidup di bawah aturan 

kerajaan Hindu pada waktu itu adalah Islam mengenai dunia yang adil tanpa perbedaan 

kelas, baik dalam strata sosial, ekonomi maupun budaya. Karena Islam memberikan rasa 

berharga pada strata masyarakat seperti apapun, tidak terkecuali masyarakat kecil, 

dimana menurut ideologi Hindu, orang seperti itu hanyalah mahluk yang lebih rendah 

dari kasta yang lebih tinggi.4 Rasa berharga, tanpa melihat kelas dan memiliki hak dan 

posisi yang sama dalam status sosial merupakan substansi dari demokrasi. 

Namun seiring berjalannya waktu, yang pada awalnya Islam dianggap sebagai 

ideologi pencerah dan perlawanan berubah ketika memasuki era revolusi di Indonesia. 

                                                           
3 W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Tradisi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 151-
183 

4 Ibid. hal. 184 



 
 

Orang-orang Indonesia yang telah mengalami proses westernisasi beranggapan 

ideologi Islam telah usang dan kuno. 

 Persepsi ini terlahir karena beberapa faktor, diantaranya adalah pertama, 

generasi-generasi muda dari kalangan priyai yang mendapat akses pendidikan lebih 

luas secara perlahan tapi pasti telah diilhami oleh ide-ede moderen yang bias dan 

akhirnya beranggapan bahwa Islam sebagai penghanbat kemajuan. Dan kedua, adalah 

bentuk-bentuk reaksi tidak sepaham yang keras ditampilkan oleh sekelompok umat 

Islam yang didominasi oleh kalangan santri atau biasa disebut “Kelompok Islamis” 

pada waktu itu terhadap perbedaan dan modernitas. Dalam hal ini dapat dicontohkan 

pada reaksi yang ditampilkan oleh KH. M. Isa Anshary,  seorang  tokoh  MASYUMI,  

Ia menyatakan “Jihad  sebagai landasan  perjuangannya menjadi benang  merah dalam 

sulaman  sejarah  tanah air”.5 

Basis entitas yang dilandasi kesadaran atas penghormatan terhadap perbedaan dan 

kebebasan yang beradab maka dalam konteks akan melahirkan apa yang dikatakan  

civil religion. Dalam konteks Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Konsepsi demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sendiri merupakan hasil 

perumusan para pendiri Negara Indonesia di dalam persidangan BPUPKI dan PPKI 

pada tahun 1945. Gagasan yang berkembang di dalam perumusan itu sendiri 

merupakan hasil dari pergolakan pemikiran yang berkembang selama masa pergerakan 

kemerdekaan yang terjadi sejak awal abad ke-20. Oleh karena itu, gagasan demokrasi 

yang berkembang dalam perumusan UUD 1945 bukan merupakan hasil pemikiran 

sesaat, tetapi hasil perenungan yang mendalam dari para pendiri negara, setelah 

mengalami perjuangan pergerakan kemerdekaan yang cukup lama. Di dalamnya 
                                                           

5 H. Endang Saifuddin  Anshari, 1986, Piagam Jakarta 22 Juni 1986, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 6 



 
 

terkandung keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan bangsa yang hendak 

dipimpin.6 

Penelaahan gagasan demokrasi modern diperlukan untuk menelusuri pengaruh 

gagasan demokrasi yang berkembang dalam UUD 1945 berikut persinggungannya 

dengan gagasan demokrasi yang bersumber dari ajaran Islam dan tradisi rakyat 

Indonesia, yang pengaruhnya juga sangat kuat dalam membentuk gagasan demokrasi 

di dalam UUD 1945.7 

Dengan cara demikian, dapat diketahui posisi dasar8 gagasan demokrasi dalam 

UUD 1945, sehingga dapat diketahui pula konsep demokrasi yang sesungguhnya 

dikehendaki oleh para perumus UUD 1945. Berdasarkan hal itu akan diperoleh 

pengertian yang tepat mengenai gagasan demokrasi dalam UUD 1945 yang 

selanjutnya akan menentukan pemahaman atas perkembangan penafsiran atas gagasan 

demokrasi yang terjadi selama berlakunya UUD 1945. Dalam hal ini, penafsiran atas 

UUD 1945 harus dipahami sebagai rentang pemaknaan atas posisi dasar dalam UUD 

1945 yang berinteraksi secara dinamis dengan realitas zaman yang terus berubah. 

Terjadinya amandemen UUD 1945, di antaranya menunjukkan adanya 

permasalahan demokrasi dalam UUD 1945. Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam 

UUD 1945 dipandang telah melahirkan sistem kenegaraan yang bercorak otoriter. Hal 

itu terjadi selama hampir empat dasawarsa sejak UUD 1945 diberlakukan kembali 

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu, muncul desakan masyarakat agar 

melakukan amandemen UUD 1945 agar menjadi lebih demokratis.9 

                                                           
6 Aidul Fitriciadah Azhari, 2010. Demokrasi Dan Autokrasi, Surakarta: SI 
7 Ibid, hal. 2 
8 J. Rawls. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1972 hal. 16. 
9 Aidul Fitriciadah Azhari, 2010. Demokrasi Dan Autokrasi, Surakarta: SI 



 
 

Walaupun tidak sama persis, pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh 

founding father adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam 

spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda keyakinan 

agama, kelompok dalam masyarakat dan etis.10 

Untuk menjembatani presepsi yang salah di sebagian masyarakat Indonesia 

tentang substansi Islam seperti yang diajarkan Nabi dalam konteks berbangsa dan 

bernegara, berusaha membuktikan adanya kesamaan yang tidak terbantahkan antara 

substansi berbangsa dan bernegara dalam konsep Islam dengan substansi  demokrasi di 

Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan berusaha 

menjanarkan apa saja sumbangsih konseptual yang dapat dibeikan Piagam Madinah 

terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Zuhairi Misrawi. 2009,  MADINAH, Jakarta: Kompas, hal. xvi 



 
 

B. PEMBAHASAN 

Menjadikan Piagam Madinah sebagai model bagi perkembangan demokrasi di 

dunia Islam pada khususnya di Indonesia merupakan sebuah  usulan yang dapat di 

pertimbangkan, walaupun memerlukan sebuah negosiasi, adaptasi dan di sesuaikan 

dengan nilai-nilai lokal yang berkembang pada masyarakat setempat, terutama dalam 

menjadikan piagam Madinah sebagai jembatan  untuk membangun masyarakat yang 

berkeadilan dan berkeadaban. 

Pembangunan demokratisasi dan semangat kebhinekaan sangat menonjol bila kita 

melihat isi dari piagam Madinah, hal ini tentunya seiring sejalan dengan cita-cita dari 

Pancasila dan UUD 1945.  

1. Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah  

   Piagam Madinah mendapatkan perhatian khusus di dunia Islam dalam 

membentuk konstitusi sebuah Negara. Hal ini terjadi karena Piagam Madinah 

merupakan karya Nabi Muhammad SAW, selain itu merupakan salah satu 

konstitusi yang paling modern dan barang kali yang pertama dalam sejarah 

konstitusi dunia.  

 Secara substantive, salah satu pelajaran paling penting yang dapat di ambil 

dari Piagam Madinah adalah konsep musyawarah. Dari sini kemudian, 

demokrasi menemukan momentumnya dalam tradisi Islam. Mereka yang 

menerima demokrasi pada dasarnya berlandaskan atas pandangan 

musyawarah untuk mufakat. Di dalam Al Qur’an disebutkan, “Hendaklah 

kalian bermusyawarah dalam setiap perkara” (Q.S. Syura:38). Di dalam ayat 



 
 

lain di sebutkan “Maafkan dan ampunilah mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam memecahkan setiap masalah” (Q.S. Ali Imran:159).11 

   Dari ayat yang mengandung perintah musyawarah tersebut, maka sesuai 

dengan apa yang terkandung di dalam salah satu pasal dalam Piagam 

Madinah, yaitu pasal (26) yang menyatakan “Jika diantara kalian muncul 

perselisihan tentang sesuatu masalah, maka hendaknya dikembalikan kepada 

Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammadd SAW”.    

2. Substansi Demokrasi di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 

   Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana kekuasaan serta 

kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar 

Undang-Undang (Esensi Demokrasi Indonesia) yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Melalui konstitusi inilah setiap perilaku bernegara 

disandarkan, sebuah UUD yang merupakan Ground Norm (Norma Dasar) 

sebagai landasan utama guna mewujudkan kesejahteraan. 

   Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 yang 

merupakan norma dasar dalam perundang-undangan di Indonesia telah 

menjamin kemerdekaan tiap individu untuk memeluk agama dan 

menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 

  “Negara menjamin kemerdekan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.12 

   Keberadaan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut telah memunculkan 

diskursus bagi warga Negara Indonesia. Salah satu sisi Negara berdasar 

                                                           
11 Zuhairi Misrawi. 2009,  Op.Cit. Kompas, hal. 46. 
12 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 



 
 

system demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, an disisi lain 

Negara melalui konstitusinya telah menjamin kepada warwa Negara untuk 

menolak demokrasi sebagai sistem Negara Indonesia jika dasar penolakan itu 

adalah bagian dari Agama, kepercayaan dan manifestasinya didsarkan pada 

agama dan kepercayaan. 

a. Demokrasi Pancasila  

Secara formal istilah Demokrasi Pancasila pertama kali digunakan 

dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 yang dinamakan 

Ketetapan Tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. 

Prinsip koreksi dan pemurnianatas pelaksanaan UUD 1945 terungkap 

dalam Ketetapan tersebut yang mencabut ketetapan MPRS/ No. 

VIII/MPRS/1965 yang berisi tentang prinsip-prinsip musyawarah 

untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin.13 

Prinsip pengutamaan kehendak Pimpinan dalam musyawarah untuk 

mufakat dalam sistem Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai 

“muslihat dalam rangka pemusatankekuasaan dan pengembangan 

politik NASAKOM yang bertentangan dangan Pancasila dan UUD 

1945”. Untuk itu, prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat harus di 

kembalikan pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Prinsip 

musyawarah untuk mufakat  dalam makna yang murni adalah tata cara 

yang khas dalam pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan 

                                                           
13 Aidul Fitriciadah Azhari, 2010.Tafsir Konstitusi (Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di 

Indonesia), Solo: Jagad Abjad, hal. 357  



 
 

berdasarkan pada kebulatan kehendak rakyat – dan bukan pada 

kehendak pimpinan semata. Dalam kaitan itu, makna hikmat 

kebijaksanaan adalah pikiran atau rasio yang sehat, sehingga prinsip 

kerakyatan harus di pimpin oleh akal sehat, bukan oleh kekuasaan 

politik.14 

b. Makna Kebebasan Dalam Demokrasi 

Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebuah konstitusi 

yang mengandung nilai-nilai kebebasan yang merupakan wujud dari 

kehendak bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini 

diungkapkapkan secara jelas di dalam rangkaian kalimat Pembukaan 

UUD 1945 yang menyatakan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ibid. hal. 358. 
15 Ibid. hal. 43 



 
 

C. KESIMPULAN 

Kesadaran kebangsaan Indonesia merupakan hasil dari pendidikan modern yang 

dialami dan digerakkan para tokoh pergerakan kemerdekaan. Pada mulanya 

pendidikan tersebut hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis, tetapi 

kemudian berkembang lebih lanjut menjadi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, 

meninggikan derajat, persamaan kedudukan dalam masyarakat, dan kemerdekaan 

bangsa.  

Oleh sebab itu, maka persamaan substansial cita-cita demokrasi antara Piagam 

Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 

1. Prinsip pengutamaan kehendak Pimpinan dalam musyawarah untuk mufakat 

dalam sistem Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai “muslihat dalam 

rangka pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik NASAKOM yang 

bertentangan dangan Pancasila dan UUD 1945”. Untuk itu, prinsip-prinsip 

musyawarah untuk mufakat harus dikembalikan pada kemurnian Pancasila 

dan UUD 1945. Prinsip musyawarah untuk mufakat  dalam makna yang 

“murni”  adalah merupakan tata cara yang khas dalam pelaksanaan sila 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak 

rakyat – dan bukan pada kehendak pimpinan semata. Di dalamnya terdapat 

konsepsi-konsepsi, diantaranya adalah konsepsi yang menurut pendapat Sri 

Sumantri mengatakan bahwa kedaulatan yang di pengang oleh rakyat 

Indonesia dilaksanakan oleh:  



 
 

a.  Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksanaan kedaulatan 

rakyat atau the legal sovereign yang pertama; dan 

b. Presiden bersama-sama dengan DPR sebagai the legel soverign yang 

kedua. 

2. Tentunya secara ideologis dan sosiologis massyarakat Indonesia tidaklah 

bisa ditarik garis persamaan dan persinggungan dengan masyarakat industri 

yang menjadi karakter masyarakat modern atau Negara-negara maju yang 

dapat diklasifikasi dengan mudah.  Heterogenitas entitas dan ideologi  

masyarakat Indonesia lebih murip dan bahkan serupa dengan masyarakat 

Madinah. Ketiadaan garis persamaan ini pula yang mengakibatkan 

paradoknya konstitusi dan friksi antar kelompok dan tentunya diperkuat 

oleh basis sejarah yang ikut melanggengkan pertentangan kelompok-

kelompok di Indonesia. 

3. Piagam Madinah sebagai basis konstitusinya. Konstitusi Piuagam Madinah 

dalam pengambilan keputusan adalah menganut sistem  Musyawarah untuk 

Mufakat yang diwakili oleh pimpinan tiap-tiap Kabilah dan Agama. Maka 

pada hakikatnya secara konseptual, Piagam Madinah dapat mengembalikan 

tujuan cita-cita demokrasi Indonesia secara hakiki karena: 

a. Konsep ini didasarkan pada perintah Al-Quran, sehingga memiliki nilai 

yang sangat tinggi bagi umat Islam. Dalam bahasa Arab, perkataan 

musyawarah berasal dari akar kata syawara-yasy’uru-musyawarah atau 

syura yang mengandung arti tanda, petunjuk, nasihat, pertimbangan. 

Dengan demikian, secara etimologis, musyawarah merupakan kata kerja 



 
 

yang dibendakan (masdar), mengandung arti “saling memberi isyarat, 

petunjuk, pertimbangan yang bermakna timbal balik dan mutual”; dan 

b. Ajaran musyawarah ini diterima luas oleh seluruh kalangan di Indonesia 

dan menjadi perkataan ‘permusyawaratan’. Dalam Kamus Besar bahasa 

Indonesia, kata musyawarah bermakna ‘pembahasan bersama dengan 

maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; 

perembukan’. Sementara secara etimologis, makna “permusyawaratan” 

menunjukkan kata benda yang diturunkan dari kata kerja 

”bermusyawarah”. Jadi, permusyawaratan merupakan kata benda yang 

mengandung pengertian adanya suatu kerja atau proses di dalamnya 

dalam bentuk kegiatan bermusyawarah, berunding, berembuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aidul Fitriciada Azhari. Demokrasi Dan Autokrasi, Surakarta: SI, 2010 

 
___________________,Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi, 

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000 

 
___________________,Tafsir Kostitusi (Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia), 

Surakarta: Jagat Abjad, 2010 

 
Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai( Konstruksi Sosial Berbasis Agama), Yogyakarta: LKIS, 

2007 

 
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 

 

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,Yogyakarta: Liberty, 1993 

 

H. Endang Saifuddin  Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1986, Jakarta: Rajawali Press, 1986 

 
H. Hardi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2005 

 
http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/18/eksperime-expost-facto-korelasional-komparatif/ 

 

J.   Rawls.  A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1972 

 
J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995 

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional , Catatan-Catatan Terhadap Hasil Rumusan 

Amandemen Pertama dan Kedua UUD 1945,  Jakarta: KRHN, 2001 

Lexi. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1987 

 

M. Jandra, Pluralisme dan Multikulturalisme (Usaha Mencari Perekat Sosial), Ed.  Reivensi 

Islam Multikultural, Surakarta: PSB-PS UMS, 2005 

 



 
 

MR. Endi, Kebekuan Demokrasi, http://yana-sofyan-sg.blogspot.com/2010/05/ opini-kebekuan-

demokrasi-indonesia.html, Minggu, 09 Mei 2010 

 

MR. Koentjoro Poerbopranoto. Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: PT Eresco, 1987 

 

Przeworski. Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif, Jakarta:LP3ES, 1993 

 
Sanapia Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan aplikasinya, Malang: Yayasan Asih, 

1986  

 
W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Tradisi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999 

 
Zuhairi Misrawi, Madinah, Jakarta: Kompas, 2009 

 

 

 




