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Penjelasan uud 1945 setelah amandemen pdf

Apakah masih ada penjelasan untuk UUD 1945? Jika demikian, mengapa manima tidak termasuk dalam publikasi resmi UUD 1945 sebagai hasil amandemen? Jika tidak, bukankah semua komentar valid lagi? Apa sebenarnya fungsi deskripsinya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang coba dijawab Maria Farida Indrati dalam pidatonya yang pensiun sebagai
anggota fakultas Sekolah Hukum Universitas Indonesia pada Kamis, 26/9. Maria Farida, yang telah berkarier sebagai dosen sejak 1976, telah mendedikasikan dirinya sebagai akademisi selama 43 tahun. Termasuk pengangkatannya sebagai hakim konstitusi dari 2008 hingga 2013 dan 2013-2018. Secara resmi, pengabdian wanita kelahiran Universitas
Indonesia 14 Juni 1949 ini berakhir meski semangatnya untuk mengasyitikan pelayanan masih memerkar. Dalam pidato pensiunan di hadapan Civitas Akademika Universitas Indonesia, Maria Farida menjelaskan status 'Pernyataan' UUD 1945. Persoalan ini penting karena, berdasarkan pengamatannya, ada beberapa publikasi UUD 1945 yang membahas
berbagai bagian dari Pernyataan. Perbedaan dalam perlakuan bagian 'Deskripsi' dapat membingungkan pendidik, siswa, dan praktisi hukum. (Baca juga: Maria Farida Indrati: Mengasah Ilmu Perampasan Berhenti.) Pernyataan Maria Farida berasal dari kesepakatan MPR lima orang untuk mengamandemen UUD 1945. Pertama, tidak mengubah pembukaan
UUD 1945. Kedua, melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Keempat, pernyataan UUD 1945 telah dihapuskan dan hal-hal normatif dimasukkan dalam pasal dalam Pernyataan. Kelima, perubahan dilakukan melalui lampiran. MPR menghapuskan pernyataan UUD 1945, yang bertujuan
untuk menghindari kesulitan dalam mengidentifikasi status pengungkapan dalam hal sumber daya hukum dan perundang-undangan. Selain itu, secara historis, pernyataan UUD 1945 bukanlah produk BPUPKI atau PPKI. Kedua lembaga hanya menghasilkan keterbukaan dan badan. Penjabaran dari UUD 1945 hanya tercantum selama pemberlakuan UUD
1945 dalam Berita Negara Republik Indonesia pada 15 Februari 1946. Menurut Maria Farida, penjelasan aturan hukum adalah penafsiran resmi (otentik) dari legislator yang dapat membantu menjelaskan maksud dan tujuan hukum yang dipegang, tetapi juga apa pun yang masih membutuhkan kejelasan. (Baca juga: Apakah Setiap Hukum Memiliki Nilai
Tuhan.) Dalam konteks UUD 1945, bagian Pengungkapan tidak bisa dianggap enteng. Deskripsi bukan bagian yang berdiri sendiri. Ditinjau dari ilmu perundang-undangan, pengungkapan adalah unit dengan Pembukaan dan Badan. Oleh karena itu, alasan kesepakatan MPR adalah upaya untuk menghindari kesulitan dalam menentukan sumber daya
hukum UUD 1945 serta urutan peraturan perundang-undangan. Benar, kata Maria Farida dalam pidato penerimaannya. Halaman 2 Maria juga berpendapat bahwa menetapkan UUD 1945 dalam satu teks tanpa menyertakan Keterangan Umum dan Deskripsi Pasal menghilangkan hal-hal normatif yang tidak akan dirumuskan secara normatif. Dalam
pernyataan UUD 1945, bahkan ada prinsip dasar yang tidak bisa dirumuskan dalam klausul amandemen UUD 1945. Hanya salah satu contohnya adalah prinsip pengakuan hukum yang tidak tertulis dalam Uraian Umum. Hal ini diterima dalam rumusan ini: Konstitusi adalah konstitusi tertulis, aturan dasar di mana konstitusi, serta hukum dasar yang tidak
ditulis, adalah aturan dasar yang muncul dan dipertahankan dalam praktik menjalankan negara, bahkan jika tidak ditulis. Contoh lain dari Uraian Pasal adalah uraian pasal 18: Karena Negara Indonesia adalah eenheidstaat, Indonesia tidak akan menjadi wilayah yang juga staat di lingkungannya. Menghilangkan penjelasan normatif tersebut bisa berakibat
fatal. Maria Farida adalah contoh hubungan antara Pembukaan dan Pembukaan UUD 1945. Salah satu hal terpenting dalam penjabaran UUD 1945 adalah perumusan pembukaan dan keberadaan UUD 1945, yang tidak lebih dari Pancasila. Rumus ini ditemukan dalam Pernyataan Umum III (staatfundamentalnorm), yang menyatakan bahwa titik-titik pikiran
ini mewujudkan cita-cita hukum yang mengatur hukum dasar negara (rechtsidee) dan perumusan Konstitusi, yang menciptakan titik-titik pikiran di bagian-bagiannya. Maria Farida, oleh karena itu, kesepakatan untuk menghapuskan pembukaan konstitusi dengan menambahkan hal-hal normatif pada pasal-pasal UUD 1945 dapat menyebabkan hilangnya
pikiran hukum dan pembukaan UUD 1945 (Pancasila) sebagai norma dasar negara. Mengatakan. (Baca juga: Hasil Pemikiran Visioner Para Pendiri Bangsa Pancasila.) Selain itu, ibu tiga anak ini berpendapat bahwa penghapusan frasa UUD 1945 'dalam satu naskah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945' sama dengan
menempatkan Pembukaan hanya sebagai ornamen atau pemanis (aksesori) dan tidak berarti. Jika situasi ini diperbolehkan, maka ada filosofi dan kelalaian bagi Pancasila sebagai aturan dasar masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. Dia bahkan bisa menyangkal Pancasila. Dalam konteks ini, Prof. Maria mengatakan bahwa dengan dibentuknya Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Keppres 2018/7), perlu adanya sosialisasi kembali Pancasila dan nilai-nilainya. Khusus mengenai Uraian Pasal, Maria kini mengakui bahwa hasil perubahan tersebut merupakan penjelasan yang sesuai mengenai makna dan formulasi barang- barang tersebut. Tetapi untuk bagian yang belum diubah, deskripsi masih berlaku,
dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam artikel. Misalnya, Pasal 4, Pasal 22, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sjarif, menilai pidato guru sangat mendesak saat ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa amandemen UUD 1945 adalah teori pembentukan undang-undang yang tidak terpenuhi dan konsistensi hukum
negara. Fitri mengingatkan bahwa tidak ada rumusan untuk klausul amandemen yang jelas-jelas menjelaskan nasib bagian pencabutan UUD 1945. Menurutnya, kesepakatan status penjabaran UUD 1945 sebelum amandemen harus dirangkum sebagai hasil amandemen rumus pasal terpisah UUD 1945. Dengan kesepakatannya dengan gurunya, Fitri
mengubah isi Pernyataan menjadi satu kesatuan selama beberapa dekade dan bagian integral dari pemahaman UUD 1945. Bahkan ada bagian Deskripsi yang kontennya juga normatif. Pernyataan UUD 1945 tidak bisa dianggap hanya sejarah, terutama ketika berhadapan dengan upaya menafsirkan isi konstitusi. Fitri ditambahkan ke artikel yang dibuat di
komentar, terutama ketika komentar adalah artikel yang dilindungi oleh rumus lama tetapi komentar dihapus. Mengatakan. JAKARTA-LH: Mungkin tidak banyak dan setidaknya tidak semua warga negara Indonesia yang mengetahui bahwa tidak ada penjelasan untuk UUD 1945 (I – IV). Editor mengangkat masalah ini sebagai OPINI mengingat pentingnya
pengungkapan dalam setiap produk undang-undang. Salah satunya adalah dengan mencegah Multiple Interpretation yang mengakibatkan munculnya kasus yang tidak ada habisnya. Pengungkapan pernyataan dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk Amandemen 1945 (sebagai Undang-Undang Dasar DKCI), dapat membingungkan Penegakan
Hukum, Penegakan Hukum, termasuk Fakultas dan Mahasiswa Hukum di Universitas. T lebih lanjut, ketika kasus tersebut terkait dengan Kasus Hasil Pemilu 2019, khususnya UU Pemerintahan yang mengatur tentang Politik Kekuasaan. Meskipun penjabaran amandemen hasil UUD 1945, kesepakatan yang diakhiri dengan KEPUTUSAN Ketat dan MPR-RI,
demi kebaikan dan ketertiban negara dan negara, tidak salah ketika dievaluasi kembali. Seperti diketahui, ada 5 klausul perjanjian MPR dalam mengubah UUD (Amandemen UUD) 1945: Pertama, jangan mengamandemen pembukaan UUD 1945. Kedua, melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, memperkuat Sistem Pemerintahan
Presidensial. Keempat, pernyataan UUD 1945 telah dihapuskan, dan hal-hal normatif dalam Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal-Pasal (Batang Tubuh-Red). Kelima, perubahan dilakukan oleh Jalur Lampiran. Nah, tepat 5 Poin kesepakatan MPR tampaknya menjadi Titik Pengungkapan, yang tentu saja semakin menguji kelemahan dalam semua
aspek kehidupan Bernegara dan Bernegara, termasuk dalam hal Pengambilan Keputusan Hukum mengenai Politik dan Kekuasaan sebagai sengketa hasil pemilihan presiden. T apa lagi, posisi Presiden Sangat Vital, Pusat dan Sangat Tinggi karena selain menjadi Kepala Negara, Presdien juga merupakan Kepala Pemerintahan. 2 Tidak ada bukti dari
Posisi Vital penyalahgunaan wewenang, termasuk campur tangan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa meskipun MPR telah mengisolasi bahwa pengungkapan UUD 1945 dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status pengungkapan di sisi Sumber Daya Hukum dan Ketertiban Peraturan
Perundang-undangan, sebuah pernyataan Aturan Hukum adalah Interpretasi Resmi (Otentik) Legislator yang dapat membantu mengenali Latar Belakang Pemikiran, Tujuan dan Tujuan Hukum. Selain itu, juga untuk menjelaskan segala sesuatu yang masih dipandang sebagai kebutuhan untuk menjelaskan. Komentar Resmi ini dapat memperkuat Multiple
Interpretation secara solid, sehingga ada Lembaga Penegak Hukum yang Ketat dan Terbuka. Terkait, pembenaran MPR Dari Sisi Historis, karena di mana pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penolakan memperoleh fakta bahwa tidak ada produk BPUPKI atau PPKI (kedua lembaga ini hanya menghasilkan Pembukaan dan Badan) Pernyataan
baru tersebut tercantum dalam UUD 1945, yang mulai berlaku dalam Berita Negara Republik Indonesia pada 15 Februari 1946, tetapi apakah legalitas hukum formil tidak unggul ketika Formil A Law mulai berlaku pada 15 Februari 1946? Jadi, pembukaan, tubuh, dan deskripsi ini tidak dapat dipisahkan. Apakah UUD 1945 tidak menghilangkan hal-hal
normatif yang tidak akan dirumuskan secara normatif dalam satu teks, termasuk Keterangan Umum dan Penjelasan Pasal-Pasal? Faktanya, apakah tidak mungkin Prinsip Dasar dalam pernyataan UUD 1945 tidak akan dirumuskan dalam Amandemen UUD 1945? Pertanyaan berikutnya adalah, tidak dapat menghilangkan penjelasan normatif seperti itu
berakibat fatal? Apalagi jika soal hubungan antara Pembukaan dan Pembukaan UUD 1945. Salah satu hal terpenting dalam penjabaran UUD 1945 adalah Perumusan Pembukaan dan Keberadaan UUD 1945, yang tidak lebih dari Pancasila. Rumus ini ditemukan dalam Penjelasan Umum III, yang menyatakan bahwa Poin-Poin Pikiran ini mewujudkan Cita-
cita Hukum (Rechtsidee) yang mengendalikan Hukum Dasar Negara dan merupakan Poin Pikiran dalam Klausul Perumusan Konstitusi (Staatfundamentalnorm). Dalam hal ini, Prof. Maria Farida Indrati, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), berpendapat bahwa kesepakatan untuk menghilangkan penjelasan tersebut dengan menambahkan hal-
hal normatif pada pasal-pasal UUD 1945 dapat menyebabkan hilangnya pembukaan UUD 1945 (Pancasila) sebagai Ideal Hukum dan Norma Dasar. pungkasnya pada acara purna tahun lalu (26/09/2019-Red). Mengutip pendapat Prof. Maria Farida Indrati, Indrati mengatakan bahwa negativitas Undang-Undang Dasar Negara Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dalam 'Naskah Tunggal' sama dengan mengungkapkan pembukaan dekorasi atau pemanis (Aksesori) dan tidak berarti. Jika situasi ini diperbolehkan, maka masyarakat, kebangsaan dan negara merupakan kelalaian bagi Pancasila sebagai Filosofi dan Aturan Dasar. Bahkan Pancasila bisa menjadi penyangkalan, kata Guru Besar Hukum itu.
Oleh karena itu, selain menjadi Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila adalah Sumber Seluruh Sumber Daya Hukum di Indonesia sebagai Hukum Positif. Dalam hal lain, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan pancasila, apalagi. Atas dasar tersebut, Para Pendiri Bangsa ini menempatkannya
dalam pembukaan UUD 1945 dengan Status Tetap. Dalam arti permanen, itu tidak boleh diubah. Mengamandemen dan mengamandemen UUD 1945, yang meliputi Pancasila, sama dengan tidak terpukednya DKCI. Sejarah membuktikan bahwa perubahan konstitusi RIS dan UUD Sementara dan UUD 1945 pada masa awal Kemerdekan membawa
perpecahan dan pembubaran, yang mengarah pada jaminan kekacauan dengan terbitnya Keputusan Presiden 5 Juli 1959. Perpres ini sangat penting bagi NKRI: Pertama, Bangsa Indonesia mencegah konflik konstan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dengan membubarkan sistem Demokrat Liberal dan menerapkan sistem Demokrasi
Led. Kedua, pembentukan MPRS dan DPAS sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, dengan Perintah KASAD untuk mengamankan jalannya SK, pasukan militer berperan penting dalam ketertiban politik di Indonesia. Pertanyaan mendasar sekarang adalah, apa solusi terbaik untuk Bangsa ini? Apakah harus
kembali ke UUD No Amandemen 1945, atau apakah harus mengganti kembali amandemen berikutnya dengan alasan perbaikan atau melestarikan UUD 1945 yang masih ada (I – IV)? Semua ini didasarkan pada Kita Rakyat Indonesia sebagai Syahwat Negeri ini. Berikut Teks Pernyataan sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: PENJELASAN
UMUM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA. Konstitusi adalah bagian dari hukum dasar. Konstitusi Sebuah Negara hanya bagian dari kebijakan Negara itu. Konstitusi adalah konstitusi tertulis, Konstitusi dan konstitusi tertulis PBB berlaku, meskipun tidak ditulis, mereka adalah aturan dasar yang muncul dan dipertahankan dalam praktik mengelola Negara.
Memang untuk menyelidiki konstitusi suatu negara, itu tidak cukup untuk menyelidiki hanya pasal-pasal Konstitusi (loi constituionnelle) saja tetapi Anda juga perlu menyelidiki implementasi dan ineacting konstitusi (geistlichen Hintergrund) seperti di atmosfer. Konstitusi Negara mana pun tidak dapat dipahami, hanya jika teks dibaca. Untuk memahami arti
konstitusi negara, harus diketahui bagaimana teks terbentuk, definisinya dan suasana dari apa teks terbuat dari. Dengan demikian, kita dapat memahami apa artinya UU untuk mempelajari dasar dari UU arus pemikiran. II. Poin pemikiran saat pembukaan. Apa saja isu-isu yang terlibat dalam pembukaan Konstitusi? 1.Negara melindungi seluruh masyarakat
Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia atas dasar persatuan dan kesatuan dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia – sehingga berbunyi. Dalam pengertian persatuan ini, dianggap sebagai negara yang benar-benar melindungi dan mencakup semua bangsa. Jadi Negara mengatasi semua faksi, mengatasi semua
pemahaman individu. Negara ingin persatuan dalam arti pembukaan, itu benar-benar mencakup seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah kebijakan negara yang tidak boleh dilupakan. 2.Negara ingin menciptakan keadilan sosial bagi semua orang. 3.Poin ketiga dalam pembukaan adalah kedaulatan dan keterwakilan negara rakyat. Oleh karena itu, sistem negara
yang ditetapkan dalam Konstitusi harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan perkusi wakil rakyat. Memang aliran ini sesuai dengan indom masyarakat Indonesia. 4.Poin keempat pemikiran dalam pembukaan adalah negara berdasarkan satu tuhan sesuai dengan kebijakan umat manusia yang adil dan beradab. Oleh karena itu, dalam rangka
melestarikan etika manusia yang tertinggi dan melestarikan cita-cita moral umat yang mulia, Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya harus mengandung konten wajib. III. Konstitusi menciptakan poin-poin pemikiran dalam pembukaan pasal-pasalnya. Poin-poin pikiran ini termasuk suasana hati kemerdekaan Konstitusi Indonesia. Poin-poin pikiran ini
mewujudkan hukum dasar negara, baik hukum tertulis (Konstitusi) maupun cita-cita hukum (Rechtsidee), yang mengatur hukum tertulis PBB. Konstitusi menciptakan titik-titik pemikiran ini dalam bab-babnya. IV. Konstitusi pendek dan supel. Konstitusi hanya dalam 37 bagian. Bagian lain hanya mencakup transisi dan penambahan. Jadi rencana ini waktu
yang sangat singkat dibandingkan dengan Konstitusi Filipina misalnya. Dalam hal ini, Konstitusi hanya perlu memasukkan aturan dasar, termasuk hanya garis besar sebagai instruksi, Pemerintah Pusat dan Penyelenggara negara untuk mengatur kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Khusus untuk negara baru dan Negeri Muda, lebih baik undang-
undang dasar yang ditulis hanya berisi aturan dasar, sedangkan aturan yang mengatur aturan dasar diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah diubah dan dicabut. Ini adalah sistem Konstitusi. Kita harus selalu mengingat thedinamics kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, terutama di masa
revolusi ketika zaman berubah. Jadi kita harus hidup dinamis, melihat semua pergerakan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Jadi jangan terburu-buru mengkristal, beri bentuk, (Gestaltung) pikiran yang masih berubah. Memang, sifat aturan tertulis mengikat. Oleh karena itu, semakin baik aturan supel (Elastis). Itu sebabnya kita perlu menjaga
sistem Konstitusional tetap up to date. Jangan biarkan kami mengesampingkan hukum (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam kehidupan bernegara adalah semangat, semangat, semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan. Meskipun dalam kata-katanya Konstitusi adalah keluarga, jika semangat
penyelenggara negara, individu pemimpin pemerintah, Konstitusi praktis tidak ada artinya. Sebaliknya, meskipun Konstitusi tidak sempurna, tetapi jika semangat penyelenggara pemerintahan yang baik, Konstitusi tentu tidak akan mengganggu jalannya Negara. Jadi yang paling penting adalah jiwa. Kemudian semangat hidup, atau dengan kata lain, adalah
dinamis. Oleh karena itu, meskipun hanya aturan dasar yang harus ditentukan dalam konstitusi, hal-hal yang diperlukan untuk administrasi aturan dasar harus disajikan kepada Undang-Undang. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN. Sistem pemerintahan negara ditegaskan dalam Konstitusi: I. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum
(Rechtsstaat). 1.Provinsi Indonesia tidak didasarkan pada kekuasaan terlahir (Machtsstaat) berdasarkan Undang-Undang (Rechtsstaat). II. Sistem Konstitusional. 2.Pemerintah tidak didasarkan pada absnatisme (kekuatan tak terbatas), tetapi pada sistem konstitusional (hukum dasar). Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Rakyat III (Die gesammte
Staatsgewalt liegt alle in bei der Majelis). 3.Kedaulatan rakyat dipegang oleh badan yang disebut Majelis Rakyat sebagai inkarnasi seluruh rakyat Indonesia (Vertrettungsorgan des Willens des Staatvolkes). Majelis ini menentukan Konstitusi dan menguraikan haluan Negara. Majelis ini membuang Presiden (Presiden) dan Wakil Presiden (Wapres). Ulasan ini
Meskipun memiliki kekuasaan negara tertinggi, Presiden harus menggunakan arahan Negara sesuai dengan garis besar yang ditetapkan oleh Parlemen. Presiden, yang ditunjuk oleh Majelis, menyerahkan dan bertanggung jawab kepada Majelis. Dia adalah amanat Majelis, dia harus melaksanakan keputusan Majelis. Presiden tidak terseok-seok, tidak
neben ke parlemen. Presiden IV adalah penyelenggara pemerintahan negara bagian tertinggi, menurut Majelis. Menurut Majelis Rakyat, Presiden adalah penyelenggara tertinggi Pemerintah Negara Bagian. Ketika menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden (konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab
terhadap Presiden). V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selain Presiden DPR RI, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat Undang-Undang (Gesetsgebung) dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan Dewan, tetapi Presiden
tidak bertanggung jawab kepada Dewan, yang berarti bahwa posisi Presiden tidak terserah Dewan. Vi. Menteri Negara adalah wakil presiden; Menteri Sekretaris Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden menunjuk menteri negara dan dicopot dari jabatannya. Para menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Posisinya independen dari
Dewan, tetapi itu tergantung pada Presiden. Ajudan presiden. Kekuatan Presiden tak terbatas. Sementara Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dia bukan diktator yang berarti kekuasaan tak terbatas. Di atas, telah dikonfirmasi bahwa ia bertanggung jawab atas Majelis Rakyat. Kecuali DPR yang memberikan banyak perhatian pada suara
mereka. Posisi DPR. Posisi DPR kuat. Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berbeda dengan sistem parlemen). Kecuali bahwa seluruh anggota DPR RI merupakan anggota Majelis Rakyat secara serentak. Oleh karena itu, jika DPR dapat selalu mengawasi tindakan Presiden dan Dewan menganggap bahwa Presiden memang telah melanggar
haluan Negara yang dibentuk oleh Konstitusi atau Majelis Rakyat, maka DPR dapat diundang ke sidang khusus untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Menteri negara bukan pegawai senior biasa. Meskipun jabatan menteri negara tergantung pada Presiden, mereka bukan pegawai senior biasa, karena dalam praktiknya mereka sebagian besar
adalah menteri yang menggunakan kekuasaan pemerintah (pouvoir executief). Sebagai pemimpin Kementerian, Menteri mengetahui sejumlah isu lingkungan Oleh karena itu, Menteri memiliki pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara terkait Kementeriannya. Memang, menteri adalah pemimpin Negara. Para menteri negara
bekerja sama untuk menciptakan politik dan koordinasi pemerintah dalam pemerintahannya, bekerja sama satu sama lain di bawah kepemimpinan presiden. TENTANG ARTIKEL. BAGIAN I. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA. Pasal 1 menciptakan bentuk negara dan Republik yang bersatu yang berisi isi dasar kedaulatan rakyat. Majelis Rakyat adalah
penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai binaragawan rakyat yang memegang kedaulatan Negara. SEKSI II. MAJELIS RAKYAT Pasal 2 Memiliki wakil dari seluruh rakyat, seluruh fraksi, seluruh kabupaten di parlemen berarti Majelis sebenarnya dianggap sebagai tubuh rakyat. Apa yang disebut faksi, Uni dan lain-lain adalah badan-
badan seperti koperasi badan kolektif. Aturan tersebut sesuai dengan arus waktu. Mengenai usulan untuk menjalankan sistem koperasi dalam perekonomian, ayat ini diberikan tidak adanya kelompok dalam badan ekonomi. Ayat 2. Ada sejumlah kecil alat bantu dengar setiap 5 tahun dalam tubuh yang akan besar. Ini sedikit penyakit, jadi pasti dapat
dikumpulkan lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan mengatur konferensi pribadi jika perlu. Pasal 3 Sejak Majelis Rakyat memegang kedaulatan Negara, kekuasaannya tak terbatas mengingat dinamika masyarakat setiap 5 tahun sekali. Pengadilan memperhitungkan segala sesuatu dan semua tradisi yang dialami pada saat itu dan menentukan instruksi apa
yang harus digunakan dalam beberapa hari mendatang. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA BAGIAN. Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2. Presiden adalah kepala kekuasaan negara. Untuk menegakkan hukum, pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan regulasi (pouvoir reglementair). Pasal 5 ayat 1. Selain dari kekuasaan eksekutif, Presiden,
bersama DPR, mengimplementasikan kekuasaan legislatif di dalam Negara. Bab 6, 7, 8, 9. Sudah jelas. Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam bagian-bagian ini, kekuasaan Presiden adalah hasil dari posisi Presiden sebagai Presiden. Bab IV Mahkamah Agung. Ini adalah presiden ke-16 Dewan. Ini hanya dewan penasihat. DEPARTEMEN V. KEMENTERIAN
LUAR NEGERI. Bab 17 Lihat di atas. BAB VI. PEMERINTAH DAERAH. Pasal 18 I. Karena Negara Indonesia adalah eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan berada di daerah yang juga Staat. Indonesia akan dibagi menjadi provinsi dan wilayah provinsi akan dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil. Daerah-daerah ini otonom (streek – dan
rechtsgemeenschappen lokal atau sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum. Representasi daerah akan diadakan di daerah otonom, karena pemerintah akan bertemu berdasarkan persaingan. Territoir Negara II memiliki 250 landschappen Zelfbesturende dan Volksgemeenshappen di Indonesia, seperti desa Jawa dan Bali, wilayah Minangkabau,
sediables dan marga di Palembang. Daerah memiliki struktur asli dan karenanya dapat dianggap sebagai bidang kustom. REPUBLIK Indonesia menghormati lokasi daerah-daerah khusus ini dan semua peraturan negara yang terkait dengan daerah akan mengingat hak-hak asal daerah. SEKSI VI. DPR. Episode 12 19, 20, 21 dan 23. Dewan ini harus
menyetujui setiap RUU dari pemerintah. Dewan juga berhak mengambil inisiatif untuk membuat undang-undang. III. Dewan ini juga dewan ke-23. Dengan ini, DPR mengendalikan pemerintah. Perlu juga dicatat bahwa semua anggota Dewan ini adalah anggota Majelis Rakyat secara serentak. Pasal 22 Artikel ini berkaitan dengan noodverordeningsrecht,
Presiden. Aturan ini harus berlaku agar keamanan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam situasi berbahaya yang memaksa Pemerintah bertindak cepat dan tepat. Namun Pemerintah tidak bisa lepas dari pengawasan dari DPR. Oleh karena itu, Piagam Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuasaannya sama dengan UU, juga harus disahkan melalui
DPR. BAB VIII. HAL-HAL KEUANGAN. Pasal 23 Ayat 1 meliputi hak begrooting DPR. Ayat: 1, 2, 3, 4. Bagaimana anggaran akan ditentukan untuk pendapatan dan pengeluaran? Di negara yang berdasarkan fasisme, anggaran hanya ditentukan oleh Pemerintah. Namun di negara demokrasi atau negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti NKRI,
anggaran pendapatan dan pengeluaran ditetapkan oleh undang-undang. Itu artinya dengan persetujuan DPR. Bagaimana rakyat yang hidup sebagai bangsa dan menghabiskan seumur hidup harus ditentukan oleh rakyat sendiri oleh majelis DPR. Orang-orang memutuskan nasib mereka sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Menurut Pasal 23, posisi DPR
lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah dalam hal menentukan pendapatan dan pengeluaran. Ini pertanda kedaulatan rakyat. Karena penetapan pengeluaran atas hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, segala langkah yang memberatkan Rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditentukan oleh undang-undang dengan persetujuan DPR. Juga
tentang jenis dan harga mata uang yang ditentukan oleh hukum. Ini penting karena lokasi uang dampaknya terhadap masyarakat. Uang terutama merupakan pengubah dan indikator harga. Sebagai sarana perubahan untuk memfasilitasi perubahan – jual beli di masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya jenis dan kesamaan uang yang dibutuhkan
masyarakat. Sebagai indikator harga untuk basis, tetapkan harga setiap item yang telah diubah. Barang dengan indikator harga perlu menjaga harga tetap naik dan turun karena kondisi mata uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, status uang tersebut harus ditentukan oleh undang-undang. Itulah sebabnya posisi Bank Indonesia adalah mengatur dan
mengatur peredaran uang kertas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ayat 5. Cara pemerintah menggunakan uang belanja yang disetujui DPR harus proporsional dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah, harus ada badan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Badan yang menyerahkan kepada
pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban berat tersebut. Di sisi lain, itu bukan badan yang berdiri di atas pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan dan kewajiban tubuh ditentukan oleh hukum. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. 24 dan 25 dari peradilan. Oleh karena itu, harus ada jaminan dalam undang-undang mengenai posisi hakim. BAB X.
WARGA NEGARA. Pasal 26 Ayat 1. Masyarakat lain yang tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan setia kepada NKRI, seperti peranakan Belanda, peranacan Tionghoa dan pemukim Arab, bisa menjadi warga negara. Ayat 2. Sudah jelas. Bab 27, 30, 31. Artikel ini berkaitan dengan hak-hak warga negara. Bab 28, 29. Bagian-
bagian ini adalah tentang lokasi populasi. Pasal-pasal tersebut, tentang warga negara maupun yang berkaitan dengan seluruh penduduk, termasuk keinginan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan negara yang ingin menyelenggarakan keadilan demokrasi dan sosial dan peri-kemanusiaan. BAB XI. Agama. Pasal 29 ayat 1. Ayat ini mengungkapkan
iman bangsa Indonesia kepada Satu Tuhan. BAB XII. PERTAHANAN NEGARA. Pasal 30 terbuka. BAB XIII. Pendidikan. Pasal 31 Ayat 2. Sudah jelas. Budaya bangsa adalah murni buah dari upaya masyarakat Indonesia. Budaya kuno dan pribumi, yang telah menjadi puncak kebudayaan di seluruh Indonesia, dianggap sebagai budaya bangsa. Upaya
kebudayaan harus mengarah pada kemajuan deage, budaya dan persatuan dengan tidak menolak materi baru dari budaya asing yang dapat meningkatkan atau memperkaya budaya bangsa dan meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. BAB XIV. KESEJAHTERAAN SOSIAL. Pasal 33 Ada demokrasi ekonomi mendasar, produksi dilakukan
oleh semua orang, kepemimpinan atau untuk semua di bawah Komperitas. Kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, ekonomi disusun sebagai perusahaan patungan yang dikelola keluarga. Untuk memulai perusahaan kolaborasi. Ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
semua. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengendalikan kehidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara. Jika tidak, produksi telah datang ke tangan seorang pria yang kuat dan orang-orang ia telah hancur begitu banyak. Hanya perusahaan yang tidak mengendalikan banyak kehidupan orang yang bisa berada di
tangan satu orang. Kekayaan bumi, air dan alam di bawah tanah adalah titik kemakmuran manusia. Karena itu harus dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan besar rakyat. Pasal 34 Cukup jelas, lihat di atas. BAB XV. BENDERA DAN BAHASA. Pasal 35 Ini jelas. Pasal 36 terbuka. Di daerah dengan bahasa mereka sendiri dan dilindungi
dengan baik oleh orang-orang mereka (misalnya orang Jawa, Sunni, Madura, dll.), bahasa-bahasa ini juga akan dihormati dan dirawat oleh negara. Bahasa-bahasa ini juga merupakan bagian dari budaya Indonesia yang semarak. BAGIAN XVI. AMANDEMEN KONSTITUSI. Pasal 37 jelas bahwa kutipan seperti itu dari Teks Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 sebelum Amandemen. (Editor) (Editor)
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