
 

Konstitusi penting sekali buat kehidupan kita sehari-hari 
sebagai orang Timor Loro Sa’e. 

Konstitusi memutuskan kita rakyat Timor mau ke mana. 

 



 

Konstitusi adalah... 

 

 hukum dasar suatu negara. 

Konstitusi adalah hukum utama negara. 

Semua hukum yang lain harus sejalan dengan konstitusi. 

Konstitusi menggambarkan struktur negara dan bekerjanya 

lembaga-lembaga negara. 

Konstitusi menjelaskan kekuasaan  

dan kewajiban pemerintah. 

Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah, karena itu 

juga berfungsi mencegah kekuasaan yg sewenang-wenang. 

Konstitusi menetapkan dan melindungi  

hak-hak dasar warganegara. 

Konstitusi yang terbentuk adalah dasar  

bagi masa depan Timor Lorosa'e. 

Konstitusi mendefinisikan hubungan antar rakyat Timor 

Lorosae dengan pemerintah Timor Lorosae. 

 



 

Bagaimana proses 
pembentukan konstitusi? 

 

Penting sekali bahwa semua orang terlibat  
dalam proses pembentukan konstitusi. 

Konstitusi harus mencerminkan keinginan dan harapan 
rakyat Timor Loro Sa’e. 

 
 
 
 

Konstitusi seperti rumah baru untuk 
rakyat Timor Loro Sa'e. 

Kita bersama harus membentuk dan bekerja sama 
biar rumah kita bagus dan kuat. 



 

 

• Di Indonesia, konstitusi disusun oleh sebuah panitia, 
yang terdiri dari pemimpin-pemimpin politik dan pakar-pakar 
hukum. Panitia ini bekerja terburu-buru menjelang  
pernyataan kemerdekaan. Akibatnya banyak hal yang tidak diatur 
secara rinci sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintah.  
Inilah yang terjadi selama 25 tahun kekuasaan Orde Baru. 

 

• Di Tailand, rakyat berkesempatan terlibat dalam penyusunan 
konstitusi. Prosesnya dimulai dengan pemilihan secara tidak 
langsung untuk memilih wakil-wakil Majelis yang membuat 
konstitusi. Selama 8 bulan, Majelis ini menyusun rancangan 
konstitusi dan kemudian mengadakan dengar pendapat rakyat 
melalui televisi dan radio untuk mengumpulkan pendapat 
rakyat. Organisasi-organisasi non-pemerintah juga 
mengadakan pertemuan-pertemuan publik agar rakyat bisa 
ikut membahas rancangan ini. 

 

• Di Prancis dan Amerika Serikat,  
konstitusi ditulis oleh kelompok laki-laki  
yg berkulit putih dan memiliki tanah saja.  
Selama lebih dari seratus tahun,  
hanya mereka punya hak memilih  
dan hak memilik tanah. 

 

• Di Afrika Selatan, proses pembuatan konstitusi perlu 3 tahun  
dan rakyat terlibat sekali.  

Pada  awalnya, mereka 
mengadopsi  

konstitusi sementara  
biar ada cukup waktu  

untuk konsultasi rakyat.  
Selama tiga tahun, mereka  
membuat sosialisasi dan 

konsultasi dengan rakyat,  
dan setelah itu,mereka mengadopsi konstitusi baru yang permanen. 

Bagaimana pengalaman pembentukan 
konstitusi di negara-negara lain? 



 
 

Bagaimana proses membuat 
konstitusi di Timor Loro Sa’e? 

 
Di Timor Lorosa'e, Pemerintah Transisi PBB (UNTAET)  
sesuai dengan regulasi No. 2/2001 dan dengan persetujuan  
wakil-wakil rakyat Timor Lorosa'e dalam Dewan Nasional  

menetapkan bahwa konsitusi negara baru ini  
akan disusun dan disahkan oleh Majelis Konstituante. 

 

Majelis Konstituante akan dibentuk melalui  
pemilihan umum yang akan datang. 

  

Meskipun begitu, karena konstitusi sangat penting  
bagi masa depan seluruh bangsa,  

setiap orang harus punya kesempatan  
untuk menyampaikan pendapatnya  

mengenai isi konstitusi yang akan dibuat. 
 

Administrator Transisi UNTAET telah mengeluarkan  
surat keputusan (Directive No. 2/2001) 

 mengenai pembentukan Komisi Konstitusi di setiap distrik. 
 

Komisi Konstitusi bertugas mengumpulkan pendapat rakyat di 
masing-masing distrik mengenai konstitusi. 

 
Untuk itu Komisi Konstitusi akan mengadakan dengar pendapat 

dengan rakyat di setiap distrik. 
 

Hasil pengumpulan pendapat rakyat akan dituliskan menjadi 
laporan yang disampaikan kepada Majelis Konstituante. 

 

Ini proses resmi yang akan dijalankan. 
Ada cara-cara lain untuk melibatkan diri  

dalam proses pembuatan konstitusi. 
 
 



 

 

Kita bisa melibatkan diri  
dalam proses pembuatan konstitusi dengan cara: 

• Menyelenggarakan dan berpartisipasi 
dalam diskusi umum tentang konstitusi. 

 

• Mencari informasi tentang hal-hal 
yang terkait dengan konstitusi. 

 

• Minta Kelompok Kerja Konstitusi membantu 
menyelenggarakan diskusi tentang konstitusi. 

 

• Mempelajari pengalaman membuat konstitusi 
di negara-negara lain. 

 

• Berbicara terbuka tentang hal-hal 
yang anda anggap paling penting. 

 

• Memberi kesempatan kepada kita semua, 
perempuan, laki-laki, dan anak-anak 

untuk memberikan pendapat tentang konstitusi. 
 

• Menyampaikan pikiran langsung kepada 
Komisi Konstitusi di distrik kita masing-masing. 

 

• Meminta kepada partai politik dan para kandidat anggota 
parlemen memberi pandangan dan opini tentang konstitusi. 



 
Apa isi konstitusi? 

 

Dalam konstitusi akan ditentukan banyak keputusan 
penting yang berpengaruh terhadap kehidupan kita semua. 

 

Berikut beberapa soal penting  
yang akan ditentukan dalam konstitusi 

dan perlu kita diskusikan: 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

PROSES PEMBUATAN KONSTITUSI 
ADALAH 

PROSES KITA SEMUA!  
 

 
Selebaran ini dibuat oleh 

Kelompok Kerja Konstitusi 
untuk mengajak rakyat terlibat 

dalam proses pembuatan konstitusi. 
Kelompok kerja ini terdiri  
dari organisasi-organisasi:  

ANMEFTIL, Caritas Australia,  
Fokupers, GFFTL, Haburas, KSI,  

La'o Hamutuk, OXFAM Australia,  
Pusat Perdamaian dan Pembangunan Uskup Belo,  

Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, dan Yayasan HAK. 
Publikasi ini didukung oleh the Asia Foundation. 

 

Semua orang diundang bekerjasama  
dengan kelompok kerja kami. 


