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Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara” 

merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta 

finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2021. Peserta finalis lomba tersebut 

berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 10 (sepuluh) tim yaitu dari 

Universitas Islam Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas 

Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.  

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan 

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi 

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para peserta finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2021. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat 

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  
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Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi 

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, 

ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. 

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 

yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

(ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

dapat dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2021 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu 

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan 

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, 

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui 

pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan 

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta finalis Academic Constitutional Drafting tahun 

2021, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi 

Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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A. MULAI DARI SINI

ABSTRAK

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila yang lahir 
sejak Indonesia merdeka telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) 
kali mulai dari tahun 1999 sampai 2002. Namun, setelah hampir 19 
tahun sejak perubahan keempat UUD NRI 1945, muncul sebuah urgensi 
untuk mereformulasi perencanaan pembangunan negara yang saat ini 
berlaku. Perubahan Kelima UUD NRI 1945 secara terbatas adalah suatu 
keniscayaan untuk menjawab problematika mengenai pedoman yang 
berisikan arah perencanaan pembangunan di Indonesia. Evaluasi terhadap 
ketentuan maupun pelaksanaan UUD NRI 1945 dilakukan melalui 
penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif non interaktif melalui tahapan identifikasi 
permasalahan, penetapan permasalahan, pengumpulan dan penyusunan 
bahan-bahan hukum, serta pengkajian berdasarkan sumber-sumber 
penelitian hukum yang telah dikumpulkan. Dari penelitian ini didapatkan 
urgensi untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945 secara terbatas yang 
mencakup: mereformulasi pedoman perencanaan pembangunan nasional 
melalui Pokok-Pokok Haluan Negara, menguatkan penyelenggaraan 
Sidang Tahunan MPR sebagai forum penyampaian laporan kinerja 
lembaga negara, merevitalisasi produk hukum Ketetapan MPR, serta 
mereformasi sistem pengujian peraturan perundang-undangan. Perubahan 
ini diharapkan mampu menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan 
prinsip negara hukum yang demokratis, meningkatkan penyelenggaraan 
checks and balances antar lembaga negara, dan menegakkan kekuasaan 
kehakiman yang berintegritas dan akuntabel.

Kata Kunci: UUD NRI 1945, Perubahan, Haluan Negara, Rakyat, 
Indonesia.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan kesatuan organisasi kemasyarakatan yang berdiri 
karena adanya kesadaran akan kebutuhan dan keinginan manusia yang 
beraneka ragam.1 Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, manusia saling bekerja sama. 
Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia merupakan makhluk 
sosial atau zoon politicon yang selalu membutuhkan kehadiran manusia 
lainnya untuk mencapai tujuan pribadi dan bersama.2 Negara hadir untuk 
mengakomodasi dan melindungi tujuan pribadi maupun bersama setiap 
individu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara memiliki suatu 
dasar yang dijadikan pedoman terselenggaranya kehidupan bernegara. 
Negara Indonesia melalui para pendiri bangsa telah bersepakat untuk 
menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan bagi 
terwujudnya cita-cita dan tujuan negara. 

Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm yang berisikan lima 
nilai luhur yang dimaknai sebagai pedoman kehidupan bernegara. Nilai-
nilai luhur dalam Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai yang selama 
ini dipegang teguh oleh nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalani 
kehidupan bersama sebagai makhluk sosial. Pancasila juga merupakan 
philosophische grondslag yang mengarahkan segala pemikiran dan 
filsafat negara dalam mencapai tujuan negara.3 Nilai-nilai luhur Pancasila 
kemudian dimanifestasikan ke dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 
negara.

UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari kelima sila dalam 
Pancasila dan sebagai dasar pembentukan hukum di tingkat bawahnya. 
Tujuan Negara Indonesia termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 
NRI 1945. Dalam hal mencapai tujuan negara, maka tidak dapat dilepaskan 
dari persoalan mengenai subjek pemegang dan pelaksana kedaulatan 
negara. Kehendak pemegang kedaulatan akan diwujudkan oleh pelaksana 

1 Soehino. (1998). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 17.
2 Ibid. Hlm. 25.
3 Tri Budiyono. (2016). Memanusiakan Manusia (Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila 

dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Jurnal Majelis Nomor 1 Tahun 2016. 
Jakarta : Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI. Hlm. 171.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 19452

kedaulatan untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dalam 
mencapai tujuannya. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa 
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 
Undang-Undang Dasar.” Konsekuensi logisnya adalah rakyat yang 
menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan 
nasional dan pelaksanaannya diserahkan kepada Undang-Undang Dasar. 
Maka ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 secara implisit menunjuk 
seluruh lembaga negara yang diberikan legitimasi oleh Undang-Undang 
Dasar sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan 
rakyat kemudian terbagi dalam cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. 
Indonesia menganut sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan 
pemerintahan (separation of power) menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Keterwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 
NRI 1945.

Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945 
menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah”. Hal 
ini menunjukkan bahwa pasca amandemen UUD NRI 1945, keterwakilan 
rakyat pada kekuasaan legislatif terdiri atas perwakilan politik (political 
representation) oleh DPR dan perwakilan daerah (regional representation) 
oleh DPD. Sehingga dalam tubuh MPR terdapat keterwakilan rakyat dari 
segi politik dan daerah. MPR merupakan penjelmaan dari kehendak seluruh 
rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens des staatvolkes) berdasarkan 
mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 sebelum amandemen (UUD 1945).4 Konsekuensi yuridisnya, MPR 
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat  yang menentukan upaya-upaya untuk 
mewujudkan tujuan nasional melalui garis-garis besar daripada haluan 
negara.5 Pasca amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara (locus of power)6 karena kedaulatan rakyat dijalankan 
4 Bambang Sadono. (2019). Penataan Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR 

RI. Hlm. 154.
5  Vide Pasal 3 UUD 1945.
6  Abdi Yuhana. (2007). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. 

Bandung: Fokus Media. Hlm. 20.
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sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 
UUD NRI 1945.7 Akibatnya, menurut Widayati, kedudukan MPR menjadi 
sejajar dengan lembaga negara lain dan kewenangannya menjadi sangat 
terbatas.8 Kewenangan MPR telah direduksi oleh UUD NRI 1945 pasca 
amandemen sebagai konsekuensi logis dari penguatan sistem presidensial 
dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. 
Salah satu kewenangan MPR yang direduksi yaitu kewenangan untuk 
menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN).

Secara historis, pembentukan haluan negara pertama kali tidak 
dapat dilepaskan dari pidato Presiden Soekarno tentang “Penemuan 
Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato itulah yang 
kemudian dijadikan sebagai suatu landasan hukum mengenai pedoman 
yang berisi arah pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan 
tujuan bangsa. Bentuk hukum yang mengakomodir isi pidato a quo adalah 
Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara yang kemudian diperkuat oleh Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor I/MPRS/1960 
tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis 
Besar daripada Haluan Negara. Penjabaran dari TAP MPRS Nomor I/
MPRS/1960 dituangkan dalam TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang 
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
Delapan Tahun 1961-1969. Ruang lingkup Haluan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana (GBHN/PNSB) meliputi aspek-aspek fundamental 
bagi penyelenggaraan negara di bidang mental (agama dan kerohanian), 
kesejahteraan, pemerintahan, keuangan dan pembiayaan, keamanan dan 
pertahanan, distribusi dan perhubungan, serta ketentuan pelaksanaannya.9 
GBHN/PNSB sebagai aktualisasi pidato Presiden Soekarno bertujuan 
untuk memberikan arah dan pedoman menyeluruh mengenai upaya-upaya 
revolusi Indonesia pasca kemerdekaan. Model perencanaan pembangunan 
nasional era Orde Lama melalui GBHN/PNSB berlanjut di era Orde Baru. 

7  Vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
8  Widayati, Absori, dan Aidul Fitriciada Azhari. (2016). Rekonstruksi Kedudukan 

Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Media Hukum, 21 (2), hlm. 25.
9 Ni Ketut Sri Utari. (2016). Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum 

Indonesia. Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Keberadaan GBHN 
dari Sudut Konteks dan Konten” Fakultas Hukum Universitas Udayana. 30 September 
2016. Hlm. 1.
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Fokus pembangunan nasional di awal kepemimpinan Presiden 
Soeharto adalah memulihkan keadaan perekonomian saat itu. Hal itulah 
yang kemudian mendorong Presiden Soeharto memberikan tugas kepada 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun 
Rencana Pembangunan Lima Tahun I-VI (Repelita I-VI). Repelita I-VI 
yang disusun Bappenas berpedoman pada GBHN yang tertuang dalam 
Ketetapan MPR (TAP MPR) yang selama Presiden Soeharto menjabat 
kala itu, terdapat 6 (enam) TAP MPR mengenai GBHN. Keenam TAP 
MPR mengenai GBHN tersebut berisikan pedoman dan pola dasar arah 
pembangunan nasional, pedoman dan pola umum pembangunan jangka 
panjang, serta pedoman dan pola umum pembangunan jangka menengah. 
Pendekatan dalam GBHN era Orde Baru cenderung lebih banyak 
menggunakan pendekatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur 
yang berdasarkan pada trilogi pembangunan (stabilitas nasional yang 
sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan 
pembangunan).10 Pembangunan nasional memang berkembang dengan 
pesat akibat adanya perencanaan pembangunan yang efektif melalui 
GBHN, namun aspek-aspek penyelenggaraan negara lainnya tidak 
terlaksana dengan baik dan tidak demokratis.

Di awal era Reformasi, MPR menyusun dan menetapkan GBHN 
melalui TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-
2004. Namun, eksistensi model perencanaan pembangunan melalui GBHN 
sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 
Tahun 1999-2004 digantikan oleh sistem perencanaan pembangunan 
nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 
SPPN). SPPN merupakan pedoman yang berisikan arah penyelenggaraan 
pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang lebih demokratis. SPPN dibuat dengan tujuan mengisi kekosongan 
hukum akibat ketiadaan GBHN dan menciptakan arah pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dengan lebih membuka ruang bagi keterlibatan 
masyarakat dalam setiap tahapan pembentukannya. 

Pedoman perencanaan pembangunan nasional dalam UU SPPN 
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana 

10 Laurensius Arliman S. (2017). Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana atau GBHN sebagai  Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan. 
Jurnal Manajemen Pembangunan,  3 (1), hlm. 13.
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pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana pembangunan 
tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP).11 Perencanaan di tingkat 
pusat meliputi RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP Nasional.12 
Sedangkan perencanaan di tingkat daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM 
Daerah, dan RKP Daerah.13 Selain itu, tahapan perencanaan pembangunan 
nasional sudah diatur sedemikian rupa dalam UU SPPN dengan tujuan 
menciptakan proses penyusunan yang melibatkan unsur masyarakat 
secara optimal.14 Namun, pelaksanaan SPPN melalui RPJP, RPJM, dan 
RKP masih mempunyai banyak kelemahan yang mencerminkan belum 
terwujudnya kehendak rakyat dalam pembangunan negara. 

Kelemahan konsep dan pelaksanaan SPPN selama ini adalah sebagai 
berikut: pertama, ketidaksinkronan sistem perencanaan pembangunan 
daerah terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional. Permasalahan 
ini dilatarbelakangi berbagai macam faktor, diantaranya yaitu: semangat 
pembentukan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah 
mengutamakan kepentingan politis (political goodwill) yang berbeda-
beda untuk merealisasikan visi, misi, dan program kerja masing-masing 
pemimpin pemerintahan; waktu pelaksanaan pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden dengan pemilihan kepala daerah yang tidak serentak; 
serta prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang membuka ruang 
disharmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Kedua, ketidaksinambungan arah dan sistem perencanaan 
pembangunan antar kepala pemerintahan di tingkat pusat maupun 
daerah dalam periode kepemimpinan yang satu dengan yang berikutnya. 
Hal ini tercermin dari pelaksanaan RPJM di tingkat nasional maupun 
daerah. RPJM yang dibentuk berdasarkan visi dan misi Presiden atau 
Kepala Daerah justru menimbulkan ketidaksinambungan perencanaan 
ketika terjadi pergantian kepemimpinan di periode selanjutnya. Setiap 
pergantian kepemimpinan maka hal yang logis terjadi adalah pergantian 
arah dan tujuan perencanaan pembangunan dikarenakan setiap calon 
11  Vide Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.
12  Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.
13 Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.
14 Vide Pasal 8-27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.
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pemimpin mempunyai janji dan program yang berbeda dengan pemimpin 
sebelumnya. Hal ini juga dilandasi pemikiran bahwa tiap calon pemimpin 
tidak mempunyai kepentingan untuk melanjutkan program perencanaan 
pemimpin sebelumnya.15

Ketiga, subjek pembentuk dokumen perencanaan 5 (lima) tahun dan 
1 (satu) tahun dalam SPPN yang eksekutif sentris. UU SPPN mengatur 
bahwa subjek pembentuk RPJM dan RKP berasal dari kekuasaan 
eksekutif.16 RPJM dan RKP  dibentuk berdasarkan visi dan misi Presiden 
(di tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (di tingkat daerah). 
Selain itu, tanggung jawab pelaksanaan SPPN hanya dibebankan pada 
kekuasaan eksekutif.17 Hal ini bertolak belakang dari pemaknaan haluan 
negara yang seharusnya dibentuk dan menjadi tanggung jawab seluruh 
lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat. Selain itu, dokumen SPPN berupa RPJP yang berperan 
sebagai haluan pembangunan nasional maupun RPJM yang sejatinya 
bersifat sebagai perencanaan konkret lima tahunan tidak dijadikan sebagai 
acuan dalam penetapan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Hal tersebut 
tentunya menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan SPPN karena 
RAPBN yang dibentuk dapat menyimpang dari semangat pelaksanaan 
RPJP maupun RPJM. Selain itu, RAPBN juga tidak memiliki dasar 
yang kuat dan cenderung hanya berdasarkan kesepakatan politis antara 
kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Implikasi lainnya dari konsep SPPN yang eksekutif sentris 
yaitu pendekatan yang digunakan dalam merumuskannya. Pendekatan 
teknokratik lebih banyak digunakan dalam pembentukan RPJP, RPJM, 
dan RKP. Hal inilah yang membedakan konsep SPPN dan GBHN, di mana 
SPPN lebih sebagai strategi teknokratik pembangunan berupa prioritas 
kerja program pembangunan, sedangkan GBHN lebih sebagai strategi 
ideologi pembangunan  yang mengarahkan penyelenggaraan negara dengan 

15  Robbi Khadafi. (2016). “MPR: Semua Komponen Bangsa Setuju UUD diamandemen”.  
https://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/01/21/54031/25/25/-MPR-Semua-
Komponen-Bangsa-Setuju-UUD-diamandemen Diakses pada pada 4 Mei 2021.

16 Vide Pasal 10, 14, dan 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

17 Vide Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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melibatkan aspek-aspek fundamental dan menyeluruh.18 Konsekuensinya, 
perencanaan pembangunan nasional melalui SPPN tidak mencerminkan 
kepentingan dan kedaulatan rakyat karena hanya melibatkan kekuasaan 
eksekutif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. 

Keempat, mekanisme evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan 
SPPN yang tertutup. UU SPPN tidak mengatur secara tegas mengenai 
mekanisme pelaporan hasil kinerja lembaga negara terhadap pencapaiannya 
dalam melaksanakan SPPN. Evaluasi terhadap pelaksanaan SPPN hanya 
dilakukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga negara terkait 
tanpa melalui mekanisme penilaian terbuka yang melibatkan partisipasi 
masyarakat.19 Terlebih lagi, tidak ada parameter yang jelas terhadap setiap 
capaian lembaga negara yang melaksanakan SPPN. Konsekuensinya, 
akuntabilitas publik lembaga negara menjadi tidak terwujud dan 
keterlibatan masyarakat untuk menilai ketercapaian pelaksanaan SPPN 
menjadi tertutup. Sehingga diperlukan mekanisme penyampaian laporan 
kinerja pelaksanaan SPPN oleh lembaga negara secara terbuka sebagai 
bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan 
negara.  

Kelemahan-kelemahan dalam konsep dan pelaksanaan SPPN 
itulah yang mendorong reformulasi haluan negara model GBHN. 
Gagasan mengenai reformulasi haluan negara model GBHN disampaikan 
pertama kali oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam 
acara seminar nasional peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 
2015.20 Beliau menyoroti permasalahan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang saat ini diatur dalam UU SPPN. Menurut 
beliau, perencanaan pembangunan nasional saat ini mempunyai arah yang 
tidak berkesinambungan karena didasarkan pada visi, misi, dan program 
kerja Presiden yang periode kepemimpinannya terbatas. Sehingga setiap 
kali terjadi pergantian kepemimpinan, berubah pula arah perencanaan 
pembangunan nasional yang dibentuk. 
18 Ravik Karsidi. (2018). “Inspirasi dan Gagasan Akademisi Peduli Bangsa: Wacana 

Perlunya Haluan Negara”. https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-
negara.html. Diakses pada 4 Mei 2021.

19 Vide Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

20 Hardani Triyoga. (2015).” Ini Pidato Lengkap Megawati di Peringatan Hari 
Konstitusi”. https://news.detik.com/berita/d-2994520/ini-pidato-lengkap-megawati-
di-peringatan-hari-konstitusi. Diakses pada 10 Mei 2021.
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Gagasan mengenai reformulasi GBHN dikaji lebih lanjut oleh Badan 
Pengkajian MPR periode 2014-2019. Hasil kajian itulah yang kemudian 
dirumuskan dalam salah satu poin rekomendasi MPR 2014-2019, 
khususnya dalam Pasal 1 huruf a tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Melalui rekomendasi tersebut, MPR periode 2019-2024 telah diberikan 
amanat untuk melakukan pendalaman terkait substansi dan bentuk hukum 
Pokok-Pokok Haluan Negara.21 Hal ini selaras dengan pendapat Yudi 
Latif yang menyatakan bahwa  untuk mewujudkan tujuan nasional yang 
termaktub dalam Alinea ke-4 UUD NRI 1945, haruslah berpedoman pada 
Pancasila sebagai dasar falsafah negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 
negara, dan haluan negara sebagai kebijakan dasar.22

Upaya untuk mereformulasi GBHN melalui Pokok-Pokok Haluan 
Negara yang didasarkan pada kelemahan-kelemahan konsep SPPN 
kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal sebagai sebagai berikut: Pertama, 
mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Kedua, merumuskan substansi Pokok-Pokok Haluan 
Negara yang mencakup aspek ideologi dan strategi pembangunan 
nasional yang fundamental dan menyeluruh. Ketiga, merumuskan proses 
pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara yang mencerminkan unsur 
kedaulatan rakyat dan menuangkannya dalam produk hukum MPR. 
Keempat, menguatkan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebagai 
forum laporan kinerja lembaga negara terhadap pelaksanaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara.

Lebih lanjut mengenai pengembalian kewenangan MPR untuk 
menetapkan haluan negara, hal yang menjadi penting untuk dirumuskan 
yaitu pembentukan produk hukum MPR yang nantinya akan mengatur 
mengenai haluan negara. Dalam status quo, TAP MPR merupakan satu-
satunya produk hukum MPR yang masuk ke dalam hierarki peraturan-
perundang-undangan. TAP MPR berada satu tingkat di bawah UUD NRI 
1945 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

21  Budi Muliawan. (2019). Musyawarah Mufakat, Bambang Soesatyo Terpilih menjadi 
Ketua MPR Periode 2019-2024 (Pokok-Pokok Haluan Negara akan dirumuskan oleh 
MPR Periode 2019-2024).  Majalah Majelis Edisi No. 10/TH. XIII/Oktober 2019. 
Hlm. 36.

22  Yudi Latif. (2016). Rancang Bangun GBHN. Harian Kompas Edisi 30 Agustus 2016. 
Hlm. 6.
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).23 
TAP MPR yang masih berlaku saat ini hanyalah TAP MPR sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 dan 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 
sampai dengan Tahun 2002.24 

Walaupun TAP MPR kembali dimasukkan dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, TAP MPR tidak dijadikan dasar bagi pembentukan 
hukum di bawahnya. Hal ini, menurut Bagir Manan, disebabkan karena 
materi muatan TAP MPR sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
masyarakat.25 Sehingga keberadaan TAP MPR menjadi tidak relevan 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan 
stufenbau theory yang dikemukakan Hans Kelsen. Menurut stufenbau theory, 
norma hukum yang lebih tinggi harus menjadi dasar bagi pembentukan 
norma hukum dibawahnya. Selain itu, menurut Maria Farida, MPR tidak 
lagi berwenang membuat TAP MPR yang bersifat regeling, melainkan 
TAP MPR yang bersifat beschikking pasca Amandemen UUD NRI 1945.26 
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dihilangkannya kewenangan 
MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN. Di sisi lain, secara yuridis, 
Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatur bahwa TAP MPR 
merupakan keputusan MPR yang bersifat regeling. Ketentuan tersebut 
menjadi relevan apabila dikaitkan dengan pengembalian kewenangan 
MPR untuk membentuk haluan negara. Namun, ketentuan tersebut juga 
perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-
undang sehingga memiliki kekuatan yang lebih mengikat secara umum.

Lebih lanjut mengenai reformulasi Pokok-Pokok Haluan Negara, 
hal yang menjadi konsekuensi yuridis dari diaturnya Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam TAP MPR, yaitu mengenai pengujian peraturan perundang-

23  Vide Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

24 Vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

25  Bagir Manan. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. 
Bandung: Mandar Maju. Hlm. 29.

26  Maria Farida. (2006). “Status TAP MPR tentang HM Soeharto Pasca Amandemen 
UUD”. https://new.hukumonline.com/berita/baca/hol14883/status-tap-mpr-tentang-
hm-soeharto-pasca-amandemen-uud-/. Diakses pada 25 Mei 2021.
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undangan di Indonesia. Ketika MPR kembali diberikan kewenangan untuk 
membentuk TAP MPR yang bersifat regeling, hal itu berimplikasi terhadap 
keberlakuan TAP MPR yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum 
di bawahnya. Saat hal itu terjadi maka peraturan perundang-undangan 
di bawah TAP MPR tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR yang 
mengatur mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara. 

Salah satu upaya hukum untuk menjamin harmonisasi peraturan 
perundang-undangan, yaitu dengan upaya judicial review. Namun, saat ini 
Indonesia menganut dualisme pengujian peraturan perundang-undangan 
yang menyebabkan implikasi negatif terhadap hasil putusan judicial review 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24A 
ayat (1) UUD NRI 1945, salah satu wewenang Mahkamah Agung (MA) 
adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang.27 Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.28 Dilihat dari 
kedua pasal tersebut, kedua lembaga ini jelas mempunyai batu uji dan 
objek pengujian peraturan perundang-undangan yang berbeda. Kedua 
lembaga ini juga mempunyai mekanisme persidangan yang berbeda dalam 
melakukan judicial review.

Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa pembagian wewenang 
pengujian peraturan perundang-undangan antara MA dan MK bukanlah 
sesuatu yang ideal, melainkan akan menciptakan disparitas putusan 
antara keduanya.29 Selain itu, adanya pemikiran yang menyatakan bahwa 
kedudukan MK sebagai Court of Law dan MA sebagai Court of Justice 
semakin menguatkan gagasan mengenai penyatuatapan judicial review. 
MK sebagai Court of Law lebih fokus terhadap terciptanya keserasian 
dan kesatuan hukum dalam negara hukum, sedangkan MA sebagai Court 
of Justice lebih fokus pada penanganan perkara hukum bagi para pencari 
keadilan. Sehingga lebih tepat kalau kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undangan diserahkan sepenuhnya kepada MK. Dilihat dari 
perspektif teori pengujian norma hukum dan teori wewenang, dualisme 

27 Vide Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.
28 Vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
29 Jimly Asshidiqie. (2016). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: 

Konstitusi Pers. Hlm. 66.
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judicial review di Indonesia menimbulkan permasalahan sebagai berikut:30 
pertama, dualisme judicial review menciptakan ketidakpastian dan 
ketidakselarasan hukum karena adanya disparitas putusan judicial review 
antara MK dan MA. Kedua, hukum acara judicial review di MA bersifat 
tertutup sehingga tidak mengedepankan asas audi et alteram partem 
seperti pada hukum acara judicial review di MK. Ketiga, dualisme judicial 
review menyebabkan waktu pelaksanaan pengujian peraturan perundang-
undangan yang tidak efektif dan efisien. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan 
sebelumnya, maka UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang menjabarkan 
secara langsung norma dasar dalam Pancasila perlu dilakukan perubahan 
terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara untuk mewujudkan negara 
hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. 
Untuk mengatasi hal tersebut, Karl Loewenstein mengemukakan bahwa 
evaluasi terhadap konstitusi, sebagai hukum dasar sekaligus landasan 
kehidupan bernegara, menjadi sesuatu yang esensial untuk mengetahui 
realitas perubahan yang terjadi.31 Penyesuaian dengan perkembangan 
yang terjadi dapat dilakukan melalui perubahan konstitusi. Sebagaimana 
dikemukakan Francois Venter, bahwa perubahan konstitusi tidak dapat 
dilepaskan dari konsep “konstitusi” itu sendiri yang sifatnya dinamis.32 
Jika kenyataan kehidupan menghendaki adanya perubahan, maka 
perubahan konstitusi menjadi suatu keniscayaan demi menciptakan 
hukum yang adaptif. Hasil pengidentifikasian, pengumpulan, penyusunan, 
dan penetapan gagasan mengenai sistem yang ideal dalam UUD NRI 
1945 tertuang dalam Naskah Akademik Perubahan Terbatas UUD NRI 
1945. Oleh karena itu, dengan disusunnya Naskah Akademik Perubahan 
Terbatas UUD NRI 1945 dan Rancangan Perubahan Terbatas UUD NRI 
1945, diharapkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat 
terselesaikan dengan baik sesuai dengan amanat dan tujuan bangsa dalam 
mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang aman, sejahtera, dan tertib.

30 Safi. (2016). Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-
undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) di Indonesia. Rechtidee, 11 (2), 
hlm. 222.

31  Karl Loewenstein. (1955). Reflections on the Value of Constitutions in Our 
Revolutionary Age, dalam Arnold J. Zurcher (edit). Constitution and Constitutional 
Trends Since World War II. Washington: New York University Pers. Hlm. 203.

32  Denny Indrayana. (2005). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An 
Evaluation of Constitution-Making in Transition. Thesis. Faculty of Law the 
University of Melbourne. Australia. Hlm. 23. 
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B. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang teridentifikasi dalam Naskah Akademik Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara terbatas ini adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi akibat pelaksanaan sistem 
perencanaan pembangunan nasional pasca Amandemen UUD 
NRI 1945?

2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap 
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional pasca 
Amandemen?

3. Bagaimana materi muatan dan status hukum Ketetapan MPR/S 
yang masih berlaku sebagai peraturan perundang-undangan?

4. Bagaimana permasalahan dualisme pengujian peraturan 
perundang-undangan pasca amandemen UUD NRI 1945?

5. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
dan yuridis dari Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas?

6. Bagaimana Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas mampu 
mewujudkan cita-cita bangsa dan negara melalui haluan negara 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya 
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum? 

C. TUJUAN PENULISAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka 
tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
terbatas ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi akibat pelaksanaan 
sistem perencanaan pembangunan nasional pasca Amandemen.

2. Merumuskan reformulasi pedoman perencanaan pembangunan 
nasional melalui Pokok-Pokok Haluan Negara.
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3. Merumuskan mekanisme penyampaian laporan kinerja lembaga 
negara terhadap pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara 
melalui Sidang Tahunan MPR.

4. Merumuskan nomenklatur, materi muatan, dan status hukum 
Ketetapan MPR/S yang masih berlaku sebagai peraturan 
perundang-undangan.

5. Merumuskan penyatuatapan pengujian peraturan perundang-
undangan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
dan yuridis dari Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas.

7. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan melalui haluan 
negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi 
terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam 
Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau upaya yang bersifat ilmiah 
yang dimaksudkan untuk mendapatkan data demi tujuan tertentu. Penelitian 
dalam Naskah Akademik Perubahan Kelima Rancangan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas dilakukan 
secara komprehensif dan menyeluruh dalam beberapa tahapan. Tahapan-
tahapan tersebut adalah sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi 
permasalahan; kedua, menetapkan permasalahan yang relevan; ketiga, 
mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier; serta keempat, melakukan kajian 
berdasarkan sumber-sumber penelitian hukum yang telah dikumpulkan. 
Pada hakikatnya, metodologi hukum merupakan syarat yang dibenarkan 
untuk memperoleh dasar ilmiah yang akurat sesuai dengan rasa keadilan 
hukum di masyarakat.33 Metode penulisan dalam penyusunan Naskah 
Akademik Perubahan Kelima Rancangan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas yang dilakukan secara 
33 Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Alfabeta. Hlm. 35 dan 41.
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komprehensif dan menyeluruh ini didasarkan pada data dan gejala yang 
diperoleh melalui:

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga 
dengan penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang 
menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan juga 
bahan hukum yang memerlukan data yang bersifat sekunder yang 
didapatkan melalui studi kepustakaan.34 Penelitian yuridis normatif 
dilakukan untuk meneliti suatu norma dalam bidang keadilan, 
kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, serta norma dan doktrin 
hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur tersebut ke dalam 
bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.35 Penelitian 
hukum ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum 
(legal research)36 yakni pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 
dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan 
peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan.37 Selanjutnya pendekatan konseptual (conceptual 
approach) dilakukan dengan mempelajari berbagai pandangan 
dalam ilmu hukum sehingga Penulis memperoleh ide-ide yang dapat 
memunculkan berbagai pengertian dan konsep hukum yang relevan 
dengan isu yang dihadapi.38 Kemudian pendekatan perbandingan 
(comparative approach) dilakukan dengan membandingkan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku pada konstitusi berbagai negara.

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif non-interaktif. Metode kualitatif menekankan pada analisis 
logis dan mendeskripsikan serta menyimpulkan secara naratif yaitu 

34 Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 105.
35 Munir Fuady. (2018). Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. Hlm. 130.
36  Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia Publishing. Hlm. 30.
37 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 94.
38  Ibid. Hlm. 95.
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melalui kata-kata.39 Sedangkan penelitian non-interaktif (non-
interactive inquiry) yang disebut juga sebagai penelitian analitis 
adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis dokumen 
berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan 
objek penelitian. Penulis dalam hal ini menghimpun, menganalisis, 
mengidentifikasi, mengadakan sintesis data untuk kemudian 
memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa 
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati dalam 
kaitannya terhadap objek penelitian.40 Sesuai dengan namanya, 
penelitian ini sebagian besar tidak menghimpun data secara interaktif 
atau tidak mengumpulkan data melalui interaksi dengan sumber data 
daya manusia. Sumber data yang digunakan melalui sumber data 
penulisan yang berasal dari dokumen-dokumen yang bersifat siap 
pakai (ready-made). 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data hasil wawancara sebagai 
data primer dan bahan pustaka sebagai data sekunder.41 Data primer 
adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan dan 
pendapat dari para responden yang berasal dari berbagai pakar dan 
akademisi sebagai berikut: 

a. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.

b. Dr. Agus Riewanto, S.H., C.L.A. 

c. Dr. I Dewa Gede Palguna S.H., M.Hum.

d. Dr. Nurhadi Susanto, S.H., M.Hum.

e. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

f. Faiz Rahman, S.H., LL.M.

g. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. 

h. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.

39  Asep Saepul Hamdi. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam 
Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 4.

40  Ibid.
41  Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. Hlm. 52.
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i. Allan F. Gani Wardhana, S.H., M.H.

j. Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M.

k. Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.

Sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,42 yang digunakan sebagai 
berikut: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 
mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer 
terdiri dari (a) Pancasila; (b) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; (d) Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025; (e) Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (d) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (e) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi; (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; (g) Peraturan MPR Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer43 
yang terdiri dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, 
jurnal, makalah, paper, hasil penelitian dari berbagai pihak 
baik di Indonesia maupun dari luar negeri, serta berita dan 
artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat 
digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang 

42  Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. Hlm. 29.

43 Soerjono Soekanto. Op.cit. Hlm. 53.
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belum jelas atau masih samar-samar pengertiannya yang 
berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada 
kegiatan studi pustaka (library research) yaitu proses menghimpun 
data dengan disertai penelaahan bahan kepustakaan dan melalui 
wawancara, maka penyajian data dilakukan sekaligus dilengkapi 
dengan analisisnya.44 Analisis terhadap data yang ada dilakukan 
dengan metode kualitatif, yaitu sifat data yang dikumpulkan 
dalam penelitian tidak dapat diukur dengan angka, yang kemudian 
menghasilkan teknik deskriptif-analitis. Teknik deskriptif-analitis 
menggambarkan korelasi antara peraturan perundang-undangan 
dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan 
implementasinya di masyarakat berkaitan dengan objek penelitian.45 
Dalam penyusunan dan penganalisisan data, naskah ini menggunakan 
cara berpikir deduktif (deductive reasoning). Cara berpikir deduktif 
merupakan cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum 
menuju kesimpulan yang bersifat khusus.46

44  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: 
Rajawali. Hlm. 23.

45  Ibid. Hlm. 69. 
46  Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. (1993). Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum. 

Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 13.
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BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. TEORI HALUAN NEGARA 

Haluan negara berasal dari dua kata yaitu haluan dan negara 
yang secara terminologi didefinisikan sebagai ‘arah, tujuan, pedoman, 
atau petunjuk resmi politik suatu negara’.47 Secara umum, haluan 
negara diartikan sebagai kebijakan negara (state policy) atau kebijakan 
dasar dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan serta pembangunan untuk mencapai tujuan berbangsa dan 
bernegara.48 Haluan negara merupakan pernyataan kehendak rakyat yang 
mempunyai daya ikat yang bersifat memaksa dan harus dituangkan dalam 
suatu produk hukum tertentu.49 Oleh karenanya, haluan negara  ini perlu 
ditafsirkan lebih lanjut di dalam program-program pemerintahan, tidak 
hanya ditujukan pada satu spesifik aktor tertentu, seperti presiden semata, 
namun juga lembaga-lembaga negara lainnya. 

Carl Schmitt mengartikan haluan negara sebagai prinsip untuk 
mempertahankan bentuk dari negara. Dimana ia menyebutkan bahwa 
bentuk negara demokrasi dapat dipertahankan jika didasarkan pada prinsip 
persamaan/indenteit, sedangkan bentuk negara monarki didasarkan pada 
perwakilan/representasi sehingga raja hanya sebagai mandataris.50 Haluan 
negara mempunyai makna dan kedudukan sebagai kaidah penuntun 
(guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang 
bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu 
ke dalam kebijakan publik.51 Haluan negara dalam hal ini memandu para 
penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan 
sehingga sesuai dengan tujuan bernegara yang termaktub dalam konstitusi.

47 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Haluan%20
Negara. Diakses pada 3 Mei 2021.

48  Jimly Asshidiqie. (2019). “Konstitusionalisme Haluan Negara Untuk Mewujudkan 
Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila,  Focus Group Discussion  DPD RI Prov. DKI 
Jakarta”. https://jakarta.dpd.go.id/index.php/public/news/detail/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila. Diakses 
pada 3 Mei 2021.

49  Ibid.
50 Teuku Amir Hamzah (et.al). (1996). Kuliah-kuliah Ilmu Negara Padmo Wahjono, 

S.H. Ind-Hill-Co. Jakarta. Hlm. 24
51  Yudi Latif. Rancang Bangun GBHN. Loc. Cit.
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Menurut Yudi Latif, haluan negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
substansi yaitu, pertama, yakni haluan yang bersifat ideologis dan 
haluan yang bersifat strategis-teknokratis.52 Dimana haluan yang bersifat 
ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun 
dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan. Sedangkan 
haluan yang bersifat strategis berisi pola perencanaan pembangunan yang 
menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka panjang secara bertahap 
dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang dan 
ruang. Haluan  Negara dibutuhkan untuk memperkuat arah dan kepastian 
pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara.53 Haluan negara menjadi 
wadah penjabaran tujuan negara yang saat ini termaktub dalam konstitusi 
dan berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara di segala 
bidang.

B. TEORI KONSTITUSI 
Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis disebut dengan constituer, 

yang artinya membentuk, dengan maksud dari kata membentuk adalah 
pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.54 Secara sempit, 
konstitusi mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan 
yang ada dalam Negara.55 Sementara dalam arti luas, konstitusi diartikan 
keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.56 James 
Bryce menyatakan bahwa konstitusi adalah suatu bingkai masyarakat 
politik, terorganisir melalui dan oleh hukum, dimana hukum tersebut 
membentuk suatu institusi yang permanen dengan fungsi yang sah dan hak 
yang jelas.57 Sebagai hukum tertinggi, konstitusi memiliki sifat yang sangat 
fundamental dikarenakan konstitusi ini merupakan sumber legitimasi 
daripada bentuk-bentuk hukum perundang-undangan yang lain.58 

52 Ibid.
53 I Wayan Sudirta. (2020). Makna Kedudukan, dan Implikasi Hukum Haluan Negara 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.  Jurnal Yuridis, 7 (2), hlm. 264.
54  Astim Riyanto. (2000). Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo. Hlm. 17.  
55  Ibid.
56  A. Himawan Utomo. (2007). Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 

Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Kanisius.  Hlm. 2.  
57  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda. (2003). Teori dan Hukum Konstitusi. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada.  Hlm. 6.
58  Jimly Asshiddiqie. (2008). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 256.
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L.J. Van Apeldoorn dengan tegas menyatakan perbedaan antara 
istilah constitution (konstitusi) dengan grondwet (Undang-Undang Dasar). 
Grondwet (Undang-Undang Dasar) dimaknai sebagai bagian tertulis dari 
suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik peraturan 
tertulis maupun tidak tertulis. Terkait dengan penafsiran tersebut Herman 
Heller  membedakan konstitusi dan Undang-Undang Dasar, Herman Heller 
membagi pengertian konstitusi itu sendiri menjadi tiga yaitu:59

a) Die Politische vervassung als gesellschaftlich wirklichkeit. 
Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam 
masyarakat sebagai suatu kenyataan. Hal ini terdapat pengertian 
politis dan sosiologis. 

b) Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan 
suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi 
mengandung pengertian yuridis. 

c) Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu 
naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam 
suatu negara. 

Pendapat Herman Heller tersebut menggambarkan bahwa konstitusi 
melalui proses-proses tertentu sehingga barulah menjadi konstitusi yang 
disebut dengan Undang-Undang Dasar.60 Sementara itu, dengan melihat 
praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara khususnya Indonesia, 
Sri Soemantri menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.61 
Sehingga apabila berangkat dari pandangan beberapa ahli diatas mengenai 
pengertian konstitusi, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi 
dapat meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dimana Undang-
Undang Dasar merupakan peraturan yang tertulis.  

David S Law membagi konstitusi ke dalam dua bentuk, yakni, 
Konstitusi liberal dan konstitusi statist. Pada konstitusi liberal negara 
dibatasi untuk melakukan intervensi kepada urusan hak-hak sipil politik dari 
warga negara. Hal ini berbeda dengan konstitusi statist, dimana konstitusi 
memberikan mandat yang lebih besar kepada negara untuk mewujudkan 
tujuan negara, yang dianggap merupakan kepentingan kolektif dari 
59 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1980). Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti. Hlm. 160.  
60  Dahlan Thaib (et.al). (1999). Teori dan Hukum Konstitusi. OpCit., Hlm. 10.  
61  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda. Op. Cit. Hlm. 7-8.
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rakyat banyak. Jenis konstitusi ini juga ekuivalen dengan karakter social 
constitutionalism, dimana konstitusi tidak hanya mencantumkan hak-hak 
politik, namun juga diberikan mandat untuk melaksanakan dan memajukan 
hak-hak sosial ekonomi.  Pada tipologi konstitusi berkarakter Sosial (social 
constitutionalism),62 norma konstitusi tidak sebatas mendefinisikan struktur 
dan organisasi negara dan hak-hak asasi manusia, namun juga termasuk 
hal-hal lain terkait dengan tujuan spesifik dari keberadaan negara yakni 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan hak sosial, ekonomi, pendidikan dan 
budaya.63 Pada model konstitusi sosial inilah haluan negara menjadi hal yang 
penting, yakni sebagai pedoman bagi negara untuk mengarahkan sumber 
dayanya untuk menyelenggarakan kewajiban-kewajibannya memenuhi 
berbagai kebutuhan hak-hal sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya.64 
Sehingga dapat dilihat bahwa konstitusi tidak perlu mencerminkan seluruh 
masalah fundamental secara lengkap karena konstitusi semacam itu akan 
mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Hal 
ini sebenarnya tugas pembentuk undang-undang untuk mengonkretkan 
konstitusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Di satu pihak Undang-Undang Dasar (UUD) adalah kaidah-kaidah 
dasar atau kumpulan prinsip-prinsip negara yang memuat cita-cita yang 
ingin dicapai. UUD diharapkan mempunyai jangkauan berlaku tanpa 
batas waktu. Untuk memungkinkan pencapaian sasaran tersebut, UUD 
dirumuskan sangat umum untuk memungkinkan daya adaptasi sebesar 
dan sejauh-jauhnya sesuai dengan perubahan yang akan terjadi. Dan di 
pihak lain, kaidah-kaidah yang tertuang dalam UUD sangat dipengaruhi 
oleh keadaan pada waktu ditetapkan.65 

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan zaman yang terus 
berubah konstitusi dalam hal ini undang-undang dasar sebagai konstitusi 
tertulis pun dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Apabila akan 
melakukan perubahan undang-undang dasar maka disyaratkan dengan 
prosedur yang berat jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk peraturan 

62 David S. Law. (2016). Constitutional Archetypes. Texas Law Review : Legal Research 
Paper Series, 95 (153), hlm. 154-243.

63  Herberth S. Klein. (1966). Social Constitutionalism’ in Latin America: The Bolivian 
Experience. The Americas, 22 (3), hlm. 258-276.  

64  Bagir Manan. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. 
Bandung: CV Mandar Maju. Hlm.35

65  Ibid. Hlm. 7.
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perundang-undangan lainnya.66 Mahfud MD juga menyatakan bahwa 
perubahan konstitusi tertulis ini harus lebih lama dan lebih sulit daripada 
perubahan undang-undang organik dengan tetap mempertahankan sifatnya 
yang umum dan menyertakan ketentuan tentang tata cara perubahannya 
dimuat di dalamnya dengan tujuan sebagai kepastian tahapan apabila 
hendak dilakukan perubahan.67 Dahlan Thaib pula membagi konstitusi 
tertulis melihat dari sifatnya yang kaku ataupun fleksibel dilihat dari 
prosedur atau tata cara perubahan (amandemen).68 K.C. Wheare juga 
menyatakan bahwa klasifikasi konstitusi fleksibel maupun kaku dilihat 
dari metode perubahannya yang dapat dikategorikan menjadi:69

1. Konstitusi yang dapat dilakukan perubahan oleh lembaga 
legislatif melalui metode yang sama dengan peraturan perundang-
undangan lain

2. Konstitusi yang memerlukan proses khusus untuk dilakukan 
perubahan Kategori pertama menandakan konstitusi tertulis 
dalam arti fleksibel dan yang kedua sebagai konstitusi yang kaku. 
Jika melihat beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
UUD 1945 merupakan konstitusi yang kaku.

Dalam konteks amandemen UUD 1945, Mahfud MD menyatakan 
bahwa konstitusi merupakan hasil kompromi politik.70 Oleh karenanya, 
perubahan konstitusi tidak cukup jika hanya  dijamin dengan besaran pelaku 
perubahan memahami tuntutan perubahan. Kekuatan sosial memiliki 
peranan penting dalam penyusunan, pembentukan ataupun perubahan 
konstitusi karena konstitusi tersebut sangat erat kaitannya dengan 
masyarakat. Menurut Dennis C. Muller dalam bukunya Constitutional 
Democracy menyatakan bahwa a constitution as a form of social contract 
joining the citizens of the state and defining the state itself.71 Menurut Bagir 
66 Joeniarto. (1991). Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di 

Indonesia. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 27.
67 Mahfud MD. (2011). Perdebatan Hukum tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 

Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 20-21.
68 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda. Op. Cit. Hlm. 25.
69 K.C. Wheare. Op.cit. Hlm. 23-24.
70  Mahfud MD. Amandemen…. Op. Cit. Hlm. 82.
71  Taufiqurrahman. (2003). Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingan dengan 
Konstitusi Negara Lain). Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 
Hlm. 89.
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Manan, amandemen terhadap UUD tidak saja ditentukan oleh ketentuan 
hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh 
berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat-saat tertentu. 
Sepanjang kekuatan politik atau sosial yang dominan merasa puas atau 
berdiam diri terhadap UUD yang ada, maka tidak ada perubahan atau 
amandemen.72 

Mengenai perubahan konstitusi, Wheare berpendapat bahwa ada 
beberapa macam cara dalam perubahan konstitusi, yakni: pertama, 
amandemen formal73; kedua, penafsiran hukum; ketiga, kebiasaan dan 
tradisi. Dalam perubahan konstitusi setidaknya terdapat tujuh istilah seperti 
amandement (perubahan), revision (perbaikan), alternation (perubahan), 
reform (perbaikan), change (pergantian), modified  (modifikasi), dan review 
(tinjauan).74 C.F. Strong membagi menjadi empat kategori cara perubahan 
konstitusi dalam dunia modern, yaitu melalui parlemen, referendum, 
konvensi atau lembaga khusus, dan persetujuan negara bagian.75 Seperti 
diketahui bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi di dalam suatu 
sistem hukum. Konsekuensi logisnya adalah sesuai dengan prinsip hukum 
yang berlaku universal maka peraturan-peraturan yang berada di bawah 
konstitusi agar dapat berlaku dan diberlakukan tidak boleh bertentangan 
dengan hukum konstitusi tersebut.76

Dimana Perubahan suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi 
pada dasarnya dapat diamati dari dua sisi, pertama, perubahan secara 
material, dan kedua, perubahan secara formal. Perubahan secara material 
dapat berlangsung menurut berbagai bentuk, antara lain: penafsiran, 
perkembangan tingkat fluktuasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, 
konvensi ketatanegaraan. Sedangkan perubahan secara formal ditentukan 
oleh konstitusi itu sendiri.77 Dikatakan oleh Wheare mengenai perubahan 
konstitusi modern pada umumnya bersifat kaku. Hal demikian dimaksudkan 
untuk melindungi satu dari empat tujuan berikut:

72  Bagir Manan. (2003). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 3.
73  K. C. Wheare. (2015). Konstitusi-Konstitusi Modern. Bandung: Nusa Media. Hlm. 23.
74 Taufiqurrahman. Op. Cit. Hlm. 89.
75  K.C. Wheare. Op. Cit. Hlm. 67-136.
76 Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hlm. 23.
77  Chaidir Ellydar dan Fahmi Sudi. (2010). Hukum Perbandingan Konstitusi. Yogyakarta: 

Totalmedia. Hlm. 46.
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1. Agar perubahan dilakukan dengan pertimbangan masak, tidak 
secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);

2.  Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan 
pandangannya sebelum perubahan dilakukan;

3.  Agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara 
bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan 
masing-masing pihak secara tersendiri; dan

4.  Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok 
minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaan 
dapat jaminan.

Di negara demokrasi proses pembuatan dan perubahan UUD 
harus dilakukan secara demokratis, diterima dan didukung oleh seluruh 
komponen masyarakat dari berbagai paham, aspirasi dan kepentingan.78 
Jadi konsekuensi negara yang memiliki sistem politik yang demokratis 
harus pula menggunakan sistem tersebut dalam perubahan UUD.  Menurut 
Sri Soemantri, dalam mengubah UUD harus ditetapkan dulu alasan dan 
tujuannya. Jika hal itu sudah disepakati, baru dapat dipikirkan langkah 
selanjutnya berdasarkan alasan dan tujuan perubahan tersebut.79 Untuk 
melakukan perubahan terhadap Konstitusi ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan, Denny Indrayana berpendapat bahwa ada empat aspek utama 
dalam proses pembuatan konstitusi:80 (1) Waktu pembuatan konstitusi; 
(2) Cara pembuatan konstitusi; (3) Lembaga pembuat konstitusi; (4) 
Partisipasi masyarakat.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan 
konstitusi dalam negara hukum yang demokratis  tersebut adalah sebagai 
berikut: pertama, perubahan konstitusi harus sesuai dengan prosedur 
yang telah ditentukannya sendiri, karena hal demikianlah sesuai dengan 
perubahan konstitusi menurut hukum. Kedua, lembaga yang melakukan 
perubahan harus mendapat legitimasi dari rakyat. Ketiga, pembuatan atau 
perubahan konstitusi haruslah mengikutsertakan masyarakat.

78  Miriam Budiardjo. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. Hlm. 105.

79  Ni’matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika 
Perubahan UUD 1945. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 12.

80  Denny Indrayana. (2007). Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran. 
Mizan: Bandung. Hlm. 78.
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C.  TEORI LEMBAGA NEGARA 

Menurut Jellinek, lembaga negara merupakan “contradiction 
in objecto”, apabila negara tidak memiliki organ-organ atau alat 
perlengkapan negara, tidak sesuai dengan hakikatnya.81 Lembaga negara/
organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan keberadaan negara.82 Hans Kelsen menjelaskan 
mengenai the concept of the State-Organ dalam bukunya General Theory 
of Law and State. Hans dengan menguraikan bahwa “whoever fulfills a 
function determined by the legal order is an organ”.83 Siapa saja yang 
menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal 
order) adalah suatu organ. Ditinjau dari pandangan ini, lembaga negara 
adalah individu yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan seperti ‘law-
creating function and law-applying function’.84 Lebih luas lagi, setiap 
jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan 
fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm creating) dan/
atau bersifat menjalankan norma (norm applying).85 Sedangkan dalam 
arti konsep yang lebih sempit lembaga negara lembaga tersebut memiliki 
fungsi dan pembentukannya yang diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar.86

Sementara itu, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak semua 
lembaga yang eksistensi pengaturannya terdapat dalam UUD NRI 1945 
secara otomatis dikualifikasikan sebagai alat perlengkapan negara. Suatu 
kedudukan, fungsi dan hubungan ketatanegaraan tidak ditentukan karena 
suatu badan atau lembaga diatur dalam konstitusi.87 Kualifikasi sebagai 
alat kelengkapan negara (staats organen) sangat tergantung pada fungsi 
yang dimilikinya. Ringkasnya, alat kelengkapan negara merupakan badan-
badan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Selengkapnya, 
Bagir Manan menyatakan: “Untuk mengetahui, apakah suatu lembaga 

81  Georg  Jellinek. (1914). Allgemeine Staatslehre. Berlin: Verlag von. O. Häring. Hlm. 
543.

82  Ni’matul Huda. Op.Cit. Hlm. 43.
83   Jimly Asshiddiqie. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 31.
84  Ibid. Hlm. 35-36.
85  Ibid. 
86  Ibid. 
87  Bagir Manan. (2006). Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah (Dan Mahkamah 

Konstitusi) Dengan Komisi Yudisial: Suatu Pertanyaan. Jurnal Hukum, 13 (2), hlm. 1.
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negara sebagai yang bertindak untuk dan atas nama negara atau bukan, 
ditentukan oleh aturan substantif mengenai tugas dan wewenang lembaga 
negara yang bersangkutan. “Dengan pengetahuan tersebut, sekaligus 
diketahui pula, apakah suatu lembaga negara adalah badan ketatanegaraan 
atau bukan badan ketatanegaraan.88

Lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, memiliki 
kewenangan (authorized) yang diatribusikan oleh norma hukum (legal 
norms) yang berlaku atau hukum positif.89 Sehingga lembaga negara dalam 
menjalankan fungsinya lembaga atau organ tidak hanya menjalankan apa 
yang dia kehendaki melainkan dibatasi oleh norma-norma hukum yang 
berlaku. Pembatasan semua tindakan lembaga negara yang berdasarkan 
pada hukum memiliki tujuan utama untuk menghindari kesewenang-
wenangan.  Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga  negara atau 
sering disebut alat kelengkapan negara dalam negara hukum tidak lain 
adalah dengan tujuan agar dalam menjalankan fungsinya, semua hal yang 
dilakukan oleh lembaga negara diharapkan agar tercapainya tujuan suatu 
negara. Dalam hal ini, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu 
kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka 
menyelenggarakan fungsi negara atau istilah yang sering digunakan Prof. 
Sri Soemantri adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam 
praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa 
berbeda, secara konsep lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja dan 
memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan.90

Apabila ditinjau dari aspek normatif, lembaga negara dikelompokkan 
berdasarkan pada aturan yang  mengatur seputar fungsi, kewenangan, 
dan kedudukannya.91 Untuk itu terdapat dua kriteria yang dipakai dalam 
menentukan lembaga negara yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber 
normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya 
yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. 
Sedangkan jika ditinjau dari hierarki kelembagaannya, Jimly Asshiddiqie 

88  Ibid. Hlm.3
89  Hans Kelsen. (2005). Pure Theory of Law. Translation from the Second German 

Edition by Max Knight. Clark: The Lawbook Exchange. Hlm. 152.
90  Dedi Ismatullah (et al.). (2009). Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan 

Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 132.
91  Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara…. Op. Cit. 

Hlm. 35-36.
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mengaitkannya dengan teori tentang norma sumber legitimasi.92 
Berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke 
dalam tiga lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut 
dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang 
bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan 
dari konstitusi; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga 
negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari konstitusi 
namun ada pula yang mendapat kewenangan dari undang-undang; dan 
lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”. Lembaga negara 
yang termasuk dalam lapisan pertama diantaranya: Presiden dan wakil 
presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi 
(MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Lembaga negara lapisan kedua yaitu yang mendapatkan kewenangannya 
dari Undang-Undang Dasar dan dari Undang-undang, yang mendapatkan 
kewenangan dari Undang-Undang Dasar diantaranya: Menteri Negara, 
Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara 
dan Bank Sentral. 

Sedangkan yang  mendapatkan kewenangan dari undang-undang 
biasanya adalah lembaga negara yang berbentuk komisi, namun demikian 
kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain. 
Hanya saja kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih 
kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, 
sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan 
pembentukan Undang-Undang.93 Sedangkan lembaga negara yang ada pada 
lapisan ketiga adalah lembaga-lembaga daerah. Jika Negara dipandang 
dari sudut kekuasaan dan dianggap sebagai organisasi kekuasaan, maka 
undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas 
yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga 
kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Undang-undang dasar merekam hubungan- hubungan kekuasaan dalam 
suatu Negara.94 Dengan demikian, lembaga Negara merupakan kekuasaan 
Negara yang dilembagakan dengan peraturan perundang- undangan.

92   Ibid. Hlm. 24.
93   Jimly Asshidiqie.  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara…. Loc. Cit. 

Hlm. 91.
94  Ni’Matul Huda. Op. Cit. Hlm. 42.
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Apabila ditinjau dari fungsi lembaga negara dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu lembaga negara utama (primary constitutional organs) 
dan terdapat pula  lembaga negara pendukung (auxiliary state organs).89 
Lembaga negara utama (primary constitutional organs) lazimnya adalah 
lembaga negara yang memiliki fungsi sesuai dengan pembagian kekuasaan 
atau dikenal dengan trias politica.90 Sedangkan lembaga negara pendukung 
(auxiliary state organs) memiliki fungsi sebagai pendukung lembaga 
negara utama sehingga biasanya tidak tercantum dalam konsep pembagian 
kekuasaan atau trias politica.91

Lembaga tinggi negara erat kaitannya dengan teori pemisahan 
kekuasaan atau  separation  of  power.  Pemisahan kekuasaan ini bertujuan 
untuk  mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa 
atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih 
terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan 
tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada 
beberapa orang atau badan yang terpisah. Tujuan utama adanya pemisahan 
kekuasaan atau separation of power ini adalah agar dalam menjalankan 
fungsinya dapat menghasilkan produk hukum beserta implementasi yang 
tepat dan sesuai.95 

Secara teoritis konsep pemisahan kekuasaan  ini  salah satunya 
dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya  “Two Treaties of 
Government” dimana ia membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga 
yaitu legislatif, eksekutif,  dan federatif.96 Dalam perkembangannya teori 
ini diteruskan oleh Montesquieu dalam bukunya “De I’esprit des lois” yang 
dikenal dengan trias politica yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.97

Prinsip pemisahan kekuasaan menunjukkan bahwa antar lembaga 
negara bekerja masing-masing dan bertanggung jawab penuh atas 
amanah yang diembankan kepadanya, prinsip pemisahan kekuasaan 
juga tidak memungkinkan terjadinya saling pengawasan antar lembaga-
lembaga negara, meskipun keberadaan lembaga-lembaga tersebut berada 
dalam satu negara dan bahkan walaupun bangunan sekretariat mereka 

95  Matthew E. Glassman. (2016). Separation of Powers: An Overview. Washington: 
Congressional Research Service. Hlm. 1.

96  John  Locke. (1823).  Two  Treaties  of  Government. London: The  Works of John 
Locke. Hlm. 167.

97  Charles de Secondat dan Baron de Montesquieu. ( 1748). The Spirit of Laws. 
Terjemahan Thomas Nugent. Kitchener: Batoche Books. Hlm. 173-174.
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berdekatan, hal ini dikarenakan tidak lain adalah karena di negara-negara 
yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusinya sebagai 
hukum tertinggi tidak menentukan dan tidaklah menyebutkan yang pada 
intinya menginginkan adanya saling  kontrol.

Selain teori pemisahan kekuasaan terdapat pula teori pembagian 
kekuasaan atau distribution of power yang berkaitan dengan kekuasaan. 
Perbedaan mendasar antara pemisahan kekuasaan dan pembagian 
kekuasaan terletak pada arah kekuasaannya.98 Pemisahan kekuasaan 
menempatkan kekuasaan secara horizontal dimana antar satu lembaga 
dengan lembaga lainnya kedudukannya setara, memiliki  fungsi  masing-
masing, dan antara satu dengan lainnya saling  checks and balances. 
Sedangkan pembagian kekuasaan membagi kekuasaan secara vertikal 
sehingga implikasinya terdapat lembaga negara yang lebih tinggi dan 
lebih rendah.99 Sistem checks and balances yang telah disebutkan di atas 
mengisyaratkan bahwa cabang kekuasaan pemerintah tidak boleh berkuasa 
penuh, terutama yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut hak milik.100 Sistem ini memastikan fungsi dan kewenangan 
masing-masing kekuasaan tidak saling mengintervensi dan mencampuri 
sehingga ketiganya tetap setara.101

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga negara yang 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yaitu102 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden 
dan Wakil Presiden: Kementerian Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan; Duta dan Konsul; Pemerintahan 
Daerah Provinsi (Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan 
DPRD Provinsi); Pemerintahan Daerah Kabupaten (Bupati/Kepala 
Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD Kabupaten); Pemerintah 
Daerah Kota (Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota dan DPRD 
Kota); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah 

98 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu …. Op. Cit. Hlm. 288.
99  Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan …. Op. Cit. Hlm. 35-36.
100 Leonardo W. Levy (et.al). (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Hlm. 20.
101 Samuel T. Howe, “Governmental Checks and Balances, Proceedings of the Annual 

Conference on Taxation under the National Tax Association”, Proceedings of the 
Annual Conference on Taxation under the Auspices of the National Tax Association, 
Volume 10. Hlm. 154.

102 UUD NRI 1945.
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(DPD); Komisi Pemilihan Umum (KPU); Bank Sentral; Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK); Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); 

Komisi Yudisial (KY); Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI Angkatan 
Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; Satuan pemerintahan daerah khusus atau istimewa; 
dan badan-badan lain yang berkaitan dengan fungsi kehakiman.

UUD 1945 tidak memberikan ketentuan yang tegas dalam pembagian 
kekuasaan. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan secara 
formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara 
prinsipil.  Pasca perubahan UUD 1945 sistem kelembagaan Indonesia secara 
tegas menerapkan sistem checks and balances. Setiap lembaga legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan 
setara atau tidak ada  lembaga yang lebih  tinggi.  Persoalan mendasar atau 
implikasi nyata dari hal ini adalah perihal penafsiran UUD NRI 1945 yang 
kemungkinan bisa berbeda-beda antara satu cabang kekuasaan dengan 
yang lainnya. Di sinilah peran MK dalam memutus final masalah-masalah 
perbedaan penafsiran UUD NRI 1945.103

Oleh karenanya, sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dikatakan 
tidak murni seperti yang dikemukakan Montesquieu. UUD sebagai 
landasan hierarki ketatanegaraan menentukan bahwa di dalam negara 
Indonesia lembaga-lembaga negara saling bekerja sama dan saling 
mengontrol antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, 
hal ini tentunya tidak berarti adanya campur tangan kewenangan dari 
lembaga lain terhadap lembaga lainnya dalam hal menjalankan tugas dan 
menjalankan kewenangannya hal ini dikarenakan setiap lembaga negara 
yang disebutkan di dalam konstitusi bersifat mandiri tidak dibawahi 
ataupun tidak berada dibawah suatu institusi tertentu. Oleh karenanya, 
lembaga-lembaga negara yang merupakan cabang kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan legislatif pun tidak hanya dilaksanakan oleh satu badan 
akan tetapi diantaranya terhubung dengan checks and balances sehingga 
diantaranya  tidak sepenuhnya terpisah.104

103 Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan….. Op. Cit. Hlm. 56-57.
104  Jimly Asshiddiqie. (2009). The Constitutional Law of Indonesia. Selangor: Sweet and 

Maxwell Asia. Hlm. 136-138
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D.  TEORI SISTEM PEMERINTAHAN 

Secara terminologi, istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan 
dua kata yakni ‘sistem’ dan ‘pemerintahan’.  Sistem itu sendiri berasal 
dari kata ‘systema’ yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu 
himpunan bagian yang saling berhubungan secara teratur yang merupakan 
satu kesatuan.105 Menurut Moh. Kusnadi, sistem adalah suatu keseluruhan 
yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional 
baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap 
keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan 
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja 
dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.106

Secara umum, pemerintahan diartikan sebagai proses, cara, segala 
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 
masyarakat dan kepentingan Negara. Mahfud MD memberikan pandangan 
bahwa sistem pemerintahan merupakan sebuah sistem hubungan tata kerja 
antar lembaga-lembaga negara.107 Sistem pemerintahan ini dipahami 
sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai 
tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, 
tata tertib, keadilan, kesehatan dan sebagainya.108  Dalam Hukum Tata 
Negara, terdapat setidaknya tiga pengertian lebih luas mengenai sistem 
pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi, yaitu :109

Pertama, sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yaitu 
suatu tatanan yang berupa struktur dari negara dengan menitikberatkan 
hubungan antara negara dengan rakyat. Corak sistem pemerintahan yang 
muncul adalah monarki, aristokrasi, atau demokrasi. 

Kedua, sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yaitu suatu 
tatanan pemerintahan yang menitikberatkan pada hubungan antar semua 
organ  negara,  termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan 

105  Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. (1998). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti. Hlm. 167.  

106 Ibid.
107 Saldi Isra. (2016). Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Parlementer 

dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 23.  
108 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2007). Ilmu Negara: Umum dan Indonesia. 

Jakarta: Pradya Paramita. Hlm. 110.  
109 B. Hestu Cipto H. (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya. Hlm. 127.
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pemerintah tingkat lokal (local government). Dalam pengertian ini akan 
memberikan atau menimbulkan corak berdasarkan bangunannya. i) 
Negara Kesatuan dimana pemerintah pusat memegang otoritas penuh 
bila dibandingkan pemerintah lokal. ii) Negara federal (Serikat) dimana 
pemerintah pusat dengan negara bagian memiliki kedudukan yang sama. 
iii) Negara Konfederasi, dimana pemerintah lokal (kantor/wilayah) 
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pemerintah pusat.

Ketiga, sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yaitu suatu 
tatanan pemerintahan yang menitikberatkan pada hubungan antar organ 
negara di tingkat pusat, terkhusus hubungan eksekutif dan legislatif. Sama 
seperti beberapa pengertian sebelumnya, pada sistem pemerintahan dalam 
arti sempit ini juga akan menimbulkan  corak pemerintahan tersendiri. i) 
Sistem Parlementer yaitu kedudukan parlemen (legislatif) lebih tinggi dari 
eksekutif dimana konsekuensinya parlemen dapat membubarkan eksekutif 
melalui mosi tidak percaya. ii) Sistem presidensial atau pemisahan 
kekuasaan, yaitu kedudukan antara legislatif dengan eksekutif sama dan 
tidak bisa saling menjatuhkan melainkan saling kontrol dan menyimbangi 
dalam menjalankan kewenangannya. iii) Sistem Pemerintahan Badan 
Pekerja atau Pengawasan Langsung oleh Rakyat, yaitu eksekutif merupakan 
bagian langsung dari legislatif sehingga parlemen tidak diberi wewenang 
untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif dan tugas pengawasan 
dilakukan langsung oleh rakyat.

Sistem pemerintahan diklasifikasikan dari segi bentuknya yakni 
organisasi kekuasaan secara horizontal dan organisasi kekuasaan secara 
vertikal. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwasanya yang disebut dengan 
pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal adalah kekuasaan dipisah-
pisah ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga 
negara sederajat dan saling mengimbangi.110 Sedangkan pembagian 
kekuasaan bersifat vertikal merupakan perwujudan kekuasaan yang dibagi 
secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah 
lembaga pemegang kedaulatan rakyat.111

Sistem pemerintahan yang bersifat horizontal dimaksudkan agar 
kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada satu lembaga atau organ 
sehingga erat kaitannya dengan  trias  politica. Istilah trias politica berasal 

110  Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan….. Op. Cit. Hlm. 53-54
111 Ibid.
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dari bahasa Yunani yang berarti “politik tiga serangkai” yang dipelopori 
oleh Montesquieu. Ajaran trias politica memiliki konsep yakni pada 
tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak 
dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing 
kekuasaan itu terpisah,112 yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif.113 Ketiga 
cabang kekuasaan ini dipegang oleh masing-masing lembaga atau badan 
yang dipisahkan secara tegas dan dapat pula terpisah secara kelembagaan 
namun masing-masing dapat melakukan hubungan antara satu dengan 
yang  lainnya.114 

Berdasarkan pemisahan kekuasaan diatas, terdapat beberapa 
bentuk sistem pemerintahan. Menurut C.F Strong, sistem pemerintahan 
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: parliamentary executive dan non-
parliamentary executive atau the fixed executive.115 Pendapat serupa juga 
dikemukakan oleh pengkaji hukum tata negara Indonesia seperti halnya 
Jimly Asshiddiqie yang membagi sistem pemerintahan menjadi tiga 
kategori: sistem pemerintahan presidensial (presidential system), sistem 
pemerintahan parlementer (parliamentary system), dan sistem campuran 
(mixed system atau hybrid system).116

Setiap negara pasti mempunyai sistem pemerintahan yang antara satu 
negara dengan  negara  yang lainnya bisa saja berbeda-beda disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing negara dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Menurut Sri Soemantri yang  dimaksud  sistem  pemerintahan 
adalah hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif 
dimana terdapat perbedaan yang sangat kentara antara sistem presidensial 
dan parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang 
tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke 
parlemen.117 Dalam sistem ini, parlemen memiliki kewenangan untuk 
dapat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet.118 Sebaliknya, 

112  Edie Toet Hendratno. (2009). Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 83. 

113 Ibid.
114 B. Hestu Cipto H. Op. Cit. Hlm. 125.
115 Saldi Isra. Op. Cit. Hlm. 25.   
116 Ibid. 
117 Ibid.
118 Ibid.
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pemerintah juga dapat membubarkan parlemen apabila parlemen 
tidak mewakili kehendak rakyat.119 Menurut Miriam Budiardjo, sistem 
pemerintahan parlementer ini antara badan eksekutif dan badan legislatif 
bergantung satu sama lain.120 Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif 
yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik 
dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati-hidupnya kabinet 
bergantung kepada dukungan dalam badan legislatif.121 Keseimbangan 
yang harus dibangun oleh eksekutif dan legislatif bisa dilakukan melalui 
bentuk kerja sama antara eksekutif dan legislatif agar pemerintah dapat 
bertahan dan efektif dalam melaksanakan program-programnya.122

Menurut Jimly Assiddiqie, terdapat prinsip pokok ataupun 
karakteristik umum dibawah ini dapat memberikan kemudahan untuk 
mengetahui bahwasanya sistem pemerintahan yang dianut suatu negara 
tersebut merupakan sistem pemerintahan parlementer, yakni diantaranya:123 
1) Hubungan antara lembaga-lembaga parlemen dan pemerintah tidak 
murni terpisahkan; 2) Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu 
kepala pemerintahan dan kepala negara; 3) Kepala pemerintahan diangkat 
oleh kepala negara; 4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri 
sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif; 5) Menteri biasanya 
berasal dari anggota parlemen; 6) Pemerintah bertanggung jawab kepada 
parlemen, bukan kepada rakyat pemilih. Karena, pemerintah tidak dipilih 
oleh rakyat secara langsung sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat 
pemilih juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen; 7) Kepala 
pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk 
membubarkan parlemen; 8) Menganut sistem supremasi parlemen sehingga 
kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari 
pemerintahan; 9) Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial  merupakan sistem 
yang menghendaki adanya pemisahan secara tegas terkhusus antara 
cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.141 Berbeda dengan sistem 
pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial tidak hanya 
meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif saja, melainkan 

119  C.F. Strong. Op. Cit. Hlm. 212.  .
120  Miriam Budiarjo. Op. Cit. Hlm. 21.  
121   Ibid.
122  Ibid.
123  Jimly Assiddiqie. Pokok-Pokok Hukum.... Op. Cit. Hlm. 315-316.  



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194536

juga sebagai pusat kekuasaan negara. Hal ini berarti, presiden tidak hanya 
sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara membuat 
kekuasaan presiden meluas kepada cabang fungsi lainnya yakni fungsi 
legislasi dan kewenangan di bidang yudikatif.124 Di sinilah kekuasaan 
presiden begitu luas, jika dalam sistem pemerintahan merujuk pada 
objek yang diperebutkan adalah parlemen, maka dalam pemerintahan 
presidensial objek yang diperebutkan adalah Presiden.

Lebih lengkapnya untuk memahami lebih lanjut mengenai 
karakteristik umum yang menggambarkan pemerintahan presidensial 
tersebut, menurut Jimly Assiddiqie:125 1) Terdapat pemisahan kekuasaan 
yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif; 2) Presiden 
merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi 
dan hanya ada Presiden dan Wakil Presiden saja; 3) Kepala pemerintahan 
adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala 
pemerintahan; 4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu 
atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; 5) Anggota parlemen 
tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya; 6) 
Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; 7) Jika dalam 
sistem pemerintahan parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, 
maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi 
konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada 
konstitusi; 8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat; 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem 
pemerintahan parlementer yang terpusat pada parlemen. 

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat setidaknya tiga karakter utama 
dari sistem pemerintahan presidensial. Pertama, Presiden memiliki peran 
ganda, yaitu kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head 
of government). Dalam hal ini, presiden sebagai kepala negara merupakan 
simbol negara dan dalam kondisi. Kedua, hubungan antara eksekutif dan 
legislatif dapat dilihat dari adanya pemilihan umum yang tidak bergantung 
satu sama lain. Ketiga, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen 
atau lembaga perwakilan.126

124  Denny Indrayana. Amandemen UUD 1945…. Op. Cit. Hlm. 38.  
125  Jimly Assiddiqie. Pokok-Pokok Hukum…. Loc. Cit. Hlm. 28.
126  Saldi Isra. Sistem Pemerintahan Indonesia…. Op. Cit. Hlm. 37.  
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Sehingga dapat disimpulkan secara umum ciri-ciri sistem presidensial 
adalah sebagai berikut:127 1) Kedudukan presiden sebagai kepala negara 
sekaligus; 2) Presiden dan parlemen masing-masing dipilih oleh rakyat 
melalui pemilihan umum dengan varian masing-masing diberbagai 
negara; 3) Dikarenakan sama-sama dipilih langsung oleh  rakyat maka 
kedudukan antara keduanya tidak bisa saling menjatuhkan karena sama-
sama bertanggungjawab kepada rakyat; 4) Kendatipun demikian apabila  
saat  menjalankan jabatannya sebagai presiden dan melanggar hukum 
maka ada mekanisme pemakzulan atau impeachment.

Linz menambahkan dalam sistem presidensial ada dua ciri dasar.128 

Pertama, legitimasi ganda yang merujuk pada legitimasi yang dimiliki oleh 
presiden terpilih di satu sisi dan anggota parlemen terpilih disisi lain129. 
Kedua, kepastian (rigidity) yang merujuk pada kepastian masa jabatan 
presiden dan kongres atau dengan kata lain masa jabatan presiden terbebas 
dari intervensi kongres, begitupun sebaliknya.130 Lebih lanjut Giovanni 
Sartori memberikan tiga syarat sistem presidensial murni:131 1) Presiden 
sebagai kepala negara dipilih melalui popular election; 2) Masa jabatan 
yang lebih pasti tidak bisa dimakzulkan semata-mata dengan mosi tidak 
percaya parlemen; 3) Presiden memimpin dan mengarahkan pemerintahan 
yang dibentuknya sendiri.

Sistem pemerintahan yang umum selanjutnya adalah sistem 
pemerintahan campuran. Campuran dapat berarti dua bentuk yaitu semi 
presidensial dan semi parlementer, dimana yang membedakan antara 
keduanya adalah seberapa besar karakteristik yang sesuai antara presidensial 
atau parlementer. Sistem pemerintahan ini berusaha menggabungkan 
hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Sistem ini 
memiliki dua bentuk, yakni quasi parlementer dan quasi presidensial. 

Dalam sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala 
pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial), tetapi dia 
bertanggung jawab kepada lembaga dimana dia bertanggung jawab, 

127  C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2007)  Ilmu Negara: Umum dan Indonesia. 
Op. Cit., Hlm. 110.  

128  Ibid.
129  Ibid.
130  Ibid.
131  Giovanni Sartori. (1998). Comparative Constitutional Engineering. London: Palgrave 

Macmillan. Hlm. 84.  
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sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan presiden/eksekutif 
(ciri sistem parlementer).132 Sistem pemerintahan quasi ini pernah dipakai 
oleh sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 
1945. Dalam sistem ini, Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab 
kepada MPR yang mana terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan 
daerah dan utusan-utusan golongan fungsional.133 Artinya, meskipun 
kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden, 
tetapi dianut juga adanya prinsip pertanggungjawaban Presiden sebagai 
kepala eksekutif kepada cabang kekuasaan legislatif. Karena itu, dapat 
dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 
sebelum perubahan bersifat campuran atau biasa disebut dengan sistem 
quasi presidensial, ataupun semi presidensial.134

E.   TEORI PERUNDANG-UNDANGAN
Secara teoretik, terdapat beberapa definisi istilah mengenai 

“perundang-undangan”. Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan 
bahwa istilah  “perundang-undangan” (legislation), wetgeving atau 
gesetzgebung mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:135 pertama, 
perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses 
membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun 
di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan 
negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. 

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai  
sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan pula.136 Lebih lanjut, Bagir Manan menjelaskan 
bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara 
atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat 
dan mengikat secara umum.137

132  Ibid.
133  Ni’Matul Huda. Op. Cit. Hlm. 21.  
134  Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum.... Op. Cit. Hlm. 321.  
135  Maria Farida Indrati Soeprapto S. (2006). Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 3.
136  Vide Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.
137  Bagir Manan. Op. Cit. Hlm. 18.
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Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari 
bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, 
secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan 
hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: 1) Keputusan 
normatif yang bersifat mengatur (regeling); 2) Keputusan normatif yang 
bersifat penetapan administrasi (beschikking); 3) Keputusan normatif 
yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga 
ada bentuk peraturan yang dinamakan “beleids regels” (policy rules) ini 
biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan 
kebijaksanaan,138 yang sering disebut sebagai quasi peraturan.139

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.140 1) Bersifat umum dan komprehensif 
yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas; 2) Bersifat 
universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang 
akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak 
dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja; 
3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan 
klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans kelsen 
mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (Stufenbautheorie). 
Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, 
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 
yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 
tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu 
Norma Dasar (Grundnorm).141 Dalam perkembangannya, Hans Nawiasky 
menjelaskan lebih lanjut mengenai teori peraturan perundang-undangan 
yang berjenjang (die theorie vom stufenordnung der rechtsnorme) bahwa 
selain norma berlapis dan berjenjang, norma hukum itu juga berkelompok-
kelompok.142 

138  King Faisal Sulaiman. (2017).  Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek 
Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 7.

139  Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang…. Op Cit. Hlm. 1.
140  Satjipto Rahardjo. (2004). Ilmu Hukum.¸Bandung: PT Citra Aditya. Hlm. 25.
141 Marett Leiboff dan Mark Thomas. (2009). Legal Theories in Principle. New South 

Wales: Thomson Lawbook Co. Hlm. 99.
142  Maria Farida Indrati Soeprapto. Op. Cit. Hlm. 27.
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Teori peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh 
Kelsen dan Nawiasky kemudian diaplikasikan oleh A. Hamid S. Attamimi 
ke dalam studi kasus hierarki tata hukum di Indonesia, sebagai berikut 
:143 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan 
UUD 1945; 2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, 
dan konvensi ketatanegaraan; 3) Formell gesetz: Undang-Undang; 4) 
Verordnung en Autunome Satzung: hierarki peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang. 

Dalam teori das doppelte rechtsantlitz, Adolf Merkl mengemukakan 
penjelasan lebih lanjut mengenai teori hukum berjenjang dengan 
menjelaskan bahwa suatu norma hukum memiliki dua wajah. Makna dari 
dua wajah tersebut yakni norma hukum itu ke atas yang artinya bersumber 
dari norma yang ada di atasnya, dan ke bawah yang artinya menjadi sumber 
untuk norma yang ada di bawahnya. Dengan teori ini timbul konsekuensi 
logis saat norma yang menjadi sumber dicabut, maka secara mutatis 
mutandis norma-norma yang ada di bawahnya juga tercabut.144

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan 
strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki 
norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. 
Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu 
bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Oleh 
karenanya, Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam 
kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-
undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, 
pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang 
dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan 
dan kewenangan yang dimiliki.

F.  TEORI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Makna Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini 
adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti 

143  Hamid S. Attamimi. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita II. Disertasi. Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 287.  

144  Maria Farida Indrati Soeprapto. Op. Cit. Hlm. 42.  
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formal dan material. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa 
pembedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara 
wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formele 
zin (undang-undang dalam arti formal).145 Dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan, lembaga penguji tidak hanya lembaga peradilan saja 
melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Hak pengujian yang 
diberikan kepada lembaga peradilan disebut dengan judicial review. Jika 
hak pengujian yang diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, 
maka proses pengujian demikian lebih tepat disebut sebagai legislative 
review. Demikian pula jika hak menguji itu diberikan kepada pemerintah, 
maka pengujian semacam itu disebut sebagai executive review, bukan 
judicial review maupun legislative review.146 Pengujian norma hukum tidak 
lepas dari bentuk norma hukum itu sendiri. Karena itu, dalam ilmu hukum 
tata negara pada umumnya yang diakui sebagai sumber hukum adalah (i) 
Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis, (ii) 
Jurisprudensi peradilan, (iii) Kebiasaan ketatanegaraan atau constitutional 
conventions, dan (iv) Hukum Internasional tertentu.147

Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang berlapis-lapis 
dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah 
berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan 
norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih 
tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi 
yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm). Oleh sebab itu, hukum 
selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya 
yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, 
sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan 
norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi 
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.148 

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma 
hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, 
dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma lainnya 

145  Jimly Asshiddiqie. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: 
Konstitusi Press. Hlm. 12.

146  Ibid. Hlm. 2.
147  Ibid. Hlm. 10.
148  A. Syamsuddin. (2011). Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang. Cetakan 

Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 14-15.
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tersebut. Dengan demikian suatu norma hukum itu valid karena dibuat 
menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma 
hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang disebut 
pertama.149 Seperti diketahui bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi 
di dalam suatu sistem hukum. Konsekuensi logisnya adalah sesuai dengan 
prinsip hukum yang berlaku universal maka peraturan-peraturan yang 
berada di bawah konstitusi agar dapat berlaku dan diberlakukan tidak 
boleh bertentangan dengan hukum konstitusi tersebut.150 Menurut Gustavo 
Fernandes de Andrade terdapat tiga bentuk pengujian konstitusionalitas 
peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, seperti :151

a) Political Preview – organ politik menentukan konstitusionalitas 
dari peraturan yang ia buat dan keluarkan sendiri, seperti dalam 
Pasal 120 konstitusi Belanda yang berbunyi: “The constitutionality 
of acts of parliament and treaties shall not be reviewed by the 
courts.”

b) Judicial review – sebuah lembaga peradilan yang mampu menguji 
peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dalam 
konteks Indonesia menganut sistem ini.

c) Mixed system review – organ politik bersama-sama dengan 
lembaga peradilan melakukan pengujian konstitusionalitas 
terhadap jenis peraturan yang berbeda. Sistem atau model ini 
diterapkan di negara Swiss dimana hukum federal dapat diuji 
melalui proses politik dan hukum kanton dapat diuji oleh lembaga 
peradilan.

Terkhusus pada model pengujian kedua dalam pengujian konstitusi, 
lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran 
terhadap konstitusi dengan kriteria konstitusi bertindak sebagai apa dalam 
sistem ketatanegaraan menyebutkan tiga teori penafsiran konstitusi: 1) 
Penafsiran doktrinal (doctrinal interpretation) – dalam hal ini mendasarkan 
konstitusi sebagai hukum (the authority of law). Dalam hal ini melihat 
konstitusi sebagai hukum negara dimana penafsiran-penafsiran; 2) dari 
satu perkara konstitusional yang satu dengan yang lainnya melahirkan 
penafsiran doktrinal; 3) Penafsiran historis (historical interpretation) 

149  Hans Kelsen. (2010). Theory Of Law and State. Op. Cit. Hlm. 109.
150  Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Op Cit. Hlm. 23.
151  Gustavo Fernandes de Andrade. Loc. Cit.
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mendasarkan konstitusi sebagai suatu kesepakatan politik (the authority 
of consent). Dalam hal ini para pembentuk konstitusi akan memberikan 
garis-garis konstitusi dan rakyat akan memberikan persetujuan bersamanya 
terhadap konstitusi tersebut; 4) Penafsiran responsif (responsive 
interpretation) –Mendasarkan konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang 
hidup dalam kegiatan Dalam penafsiran konstitusi meskipun terkadang 
tetap membiarkan kalimat-kalimatnya berdasarkan kebiasaan dan tradisi 
hukum tetapi tafsiran yang dilakukan lembaga peradilan diterima sebagai 
mengikat dan mengatur institusi politik suatu pemerintahan negara.152 

Sehingga jika mendasarkan beberapa pendapat diatas tentulah 
penafsiran konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan di 
sebuah negara yang demokratis sangatlah diperlukan. Sejalan dengan teori 
Hans Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka 
norma hukum dibawah konstitusi seperti UU dan peraturan perundang-
undangan dibawah UU juga dapat diujikan terhadap norma hukum di 
atasnya. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses 
pengujiannya disebut sebagai judicial review. 

G.  TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Secara umum perencanaan secara umum didefinisikan sebagai 
suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada 
pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan 
memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu: pertama, berhubungan dengan 
hari depan, kedua, mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, ketiga, 
dirancang untuk mencapai tujuan.153 Istilah pembangunan sendiri menurut 
Kunarjo dalam bukunya yang berjudul perencanaan dan pengendalian 
program pembangunan adalah sebagai perubahan yang meningkatkan.154 
Meningkat dalam arti yang luas yakni dalam segala bidang, bukan hanya 
dalam arti yang sempit yakni hanya satu bidang saja. Lebih lanjut Kunarjo 
memberikan indikator pertumbuhan yakni tidak bisa hanya dilihat secara 
materil, namun juga secara non materiil.155 Seperti pertumbuhan tidak 

152  K.C. Wheare. Op. Cit. Hlm. 183.
153  Kunarjo. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: 

Universitas Indonesia Press. Hlm. 14.
154  Ibid.
155  Ibid. Hlm. 17-22.
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monoton hanya soal pendapatan perkapita saja, namun juga kebijakan 
sosial budaya yang menunjang, harmoni sosial dan kestabilan politik, serta 
hukum yang mandiri. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan 
yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Menurut Soekarwati, konsep umum tentang perencanaan 
pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu 
ke waktu dengan melihat kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan 
berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis.156 
Pendapat Soekarwati menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan 
waktu berkala atau bertahap sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh 
pembuat kebijakan. Apabila dilakukan di Indonesia dapat dilakukan dalam 
tiga tahapan, pertama¸ dapat dilakukan tiap tahun atau tahunan, kedua, dapat 
dilakukan dengan lima tahunan, dan ketiga, dapat dilakukan selama dua 
puluh sampai dua puluh lima tahunan. Perencanaan pembangunan dapat 
diartikan sebagai proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan-pilihan 
pengambilan kebijakan yang tepat. Dalam tahapan ini dibutuhkan data 
dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur 
sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
umum baik secara fisik maupun non fisik.157

Kunarjo dalam bukunya yang berjudul perencanaan dan pembangunan 
menyebutkan bahwa macam-macam atau jenis-jenis pembangunan 
terbagi menjadi empat bagian yaitu jangka waktu, ruang lingkup, tingkat 
keluwesan, dan arus informasi. Dilihat dari jangka waktu perencanaan 
dapat dilakukan selama sepuluh sampai dua puluh lima tahunan dan dapat 
dibagi menjadi tiga jenis yakni perencanaan jangka panjang, perencanaan 
jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Dilihat dari ruang 
lingkup perencanaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) perencanaan 
agregatif atau komprehensif, (2) perencanaan parsial (project by project) 
dan (3) perencanaan terpadu (integrated). Dilihat dari tingkat keluwesan 
perencanaan dalam suatu negara, sasaran-sasaran perencanaan dapat 
dilakukan dengan sangat kaku atau dapat juga dilakukan dengan luwes. 
Dilihat dari segi keluwesannya perencanaan dapat dibagi menjadi dua 

156  Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. (2015).  Efektivitas Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda), Studi Pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3 (11), hlm. 1932-
1933.

157  Ibid.
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bagian yaitu: (1) perencanaan perspektif, dan (2) perencanaan indikatif. 
Perencanaan dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat dibagi menjadi 
dua kategori yaitu: (1) perencanaan dari atas ke bawah (top down planning), 
(2) perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning).158

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, Indonesia 
mengenal sistem perencanaan pembangunan dalam pembangunan semesta 
atau yang dikenal dengan GBHN yang dilaksanakan pada masa Orde 
Lama dan Orde Baru. Pasca reformasi pedoman acuan dalam menjalankan 
perencanaan pembangunan nasional tersebut kemudian diganti menjadi 
SPPN (Sistem perencanaan pembangunan nasional) yang dibentuk melalui 
Undang-Undang.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk 
mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang 
dalam Preambule atau Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang 
menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.159 Dalam hal ini, pembangunan 
tentu saja meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan tidak hanya 
dalam segi kehidupan ekonomi belaka. Berbicara mengenai perencanaan 
pembangunan berkaitan erat dengan peranan hukum dalam pembangunan 
sebagai upaya untuk menjamin perubahan tersebut terjadi dengan cara yang 
teratur. Perubahan yang dimaksud secara teratur tersebut dapat dibantu oleh 
peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan atau kombinasi 
dari keduanya. Peranan hukum dalam perencanaan hukum nasional tersebut 
akan mengaitkan seluruh aspek dari kehidupan bernegara sehingga sistem 
perencanaan nasional yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Dengan demikian sistem perencanaan nasional dapat menghasilkan 
kebijakan yang sesuai dengan segi kehidupan berbangsa dan bernegara.160 

158  Ibid.
159  Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.
160  M. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. (1992). Politik 

Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 44.
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PRAKTIK EMPIRIS

A. PERMASALAHAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN DI INDONESIA

1. Perkembangan dan Problematika Haluan Negara Indonesia 
dari Masa ke Masa

a.      Haluan Negara Orde Lama 

1. Garis-garis Besar Haluan Negara/Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana (GBHN/PNSB)

Sejarah pembangunan Indonesia dimulai sejak bangsa 
ini merdeka yakni pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan, 
Komite Nasional mengusulkan kepada pemerintah agar komite 
tersebut diberikan kekuasaan legislatif guna menetapkan 
GBHN. Oleh sebab itu, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 
mengatur mengenai kewenangan Presiden yang dibantu oleh 
Komite Nasional untuk menjalankan tugas dan wewenang 
MPR.161 Hal ini dilakukan karena saat itu lembaga MPR 
seperti yang tercantum dalam UUD 1945 belum dibentuk. 
Usulan tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah yang 
diwakili oleh wakil presiden Mohammad Hatta dengan 
menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945. 
Berdasarkan Penjelasan Maklumat Nomor X tersebut maka 
muncul kewenangan Komite Nasional Pusat (KNP) yang 
setara dengan Presiden untuk menetapkan haluan negara.162 
Meskipun kewenangan tersebut telah diberikan kepada 
Presiden dan KNP, pada saat itu haluan negara tidak pernah 
dikeluarkan.

Seiring berjalannya waktu, yakni pada konstitusi 
RIS 1949 dan UUDS 1950 juga belum ada haluan negara 
yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang karena kedua 
konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai MPR. Hingga 
pada tanggal 5 Juli 1959, presiden menerbitkan Dekrit Presiden 
yang menyatakan bahwa UUD 1945 kembali berlaku, dan 

161  Vide Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI 1945.
162 Adnan Buyung. (1992). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi 

Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 15.
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membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
(MPRS). Untuk menindaklanjuti Dekrit Presiden tersebut, 
MPRS dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 
1959 tentang Pembentukan MPRS. MPRS yang telah terbentuk 
kemudian mulai menyusun haluan negara sesuai amanat Pasal 
3 UUD 1945. Namun, dokumen GBHN pertama bukanlah 
GBHN yang dibentuk oleh MPRS melainkan dibentuk oleh 
Presiden melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 
tentang Garis-Garis Besar Dari Pada Haluan Negara yang 
substansinya diambil dari pidato presiden. Kemudian melalui 
pidato presiden tersebut, MPRS mengeluarkan Ketetapan 
MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik 
Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada 
Haluan Negara yang kemudian dijabarkan dengan TAP 
MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 
1961-1969. Produk hukum MPR tersebut kemudian diberi 
nomenklatur “ketetapan” karena merupakan penafsiran Pasal 
3 UUD 1945.

Haluan negara yakni GBHN pada masa Orde Lama 
memiliki beberapa keunggulan yaitu, fokus pembangunan 
yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik 
semata. Hal ini tercantum dalam pasal 2 TAP MPRS Nomor II/
MPRS/1960, dimana GBHN mengatur secara spesifik mengenai 
bidang mental, yang bertujuan untuk membangun mental dan 
karakter bangsa.163 Selain itu, haluan negara dituangkan ke 
dalam produk hukum yang lebih tinggi dari Undang-Undang 
yakni dalam Ketetapan MPR. Hal ini menjadikan lembaga 
legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta kementerian/ lembaga 
negara lain berpedoman kepada Ketetapan MPR yang 
berisi GBHN/PNSB. Inilah yang menjadikan pembangunan 
nasional lebih terintegrasi antar lembaga negara, maupun 
antar pemerintah pusat dan daerah. Keunggulan berikutnya 
adalah terdapat parameter untuk mengukur keberhasilan dan 
konsistensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, 
dan lembaga negara lain. 

163  Vide Pasal 2 TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
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2. Problematika GBHN/PNSB

Konsep haluan negara yang dibentuk oleh founding 
fathers dalam bentuk GBHN memang sudah sesuai dengan 
original intent dalam perumusan ketentuan UUD 1945, namun 
masih terdapat sejumlah kekurangan baik dari segi regulasi 
maupun praktik yang terjadi, yaitu :

Pertama, kekurangan GBHN/PNSB dalam proses 
pembentukan. Pada masa Orde Lama, pembentukan 
GBHN sangat dipengaruhi oleh politik Presiden Soekarno. 
Sebagaimana diketahui, GBHN pada masa itu hanya berupa 
penegasan kembali pidato Presiden yang diberi bentuk 
hukum berupa Ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor 1/
MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia 
sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara isinya 
berasal dari pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959, 28 
Agustus 1959, 30 September 1960, dan 10 November 1960.164 
Dalam pembuatan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 
tentang Garis-Garis Pola Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Presiden tidak lagi 
mengeluarkan Penetapan Presiden, namun Dewan Perancang 
Nasional (Depernas) menyusun GBHN dan dituangkan dalam 
TAP MPRS. Depernas saat itu diketuai oleh Muhammad 
Yamin dan bekerja selama dua tahun untuk menyusun rencana 
pembangunan nasional. Selama bekerja Depernas berhasil 
merumuskan pola pembangunan nasional yang disebut 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). PNSB 
tahap pertama dicanangkan selama 8 tahun terhitung sejak 
tahun 1961 hingga 1969.165 

Meskipun tertuang dalam bentuk Ketetapan MPRS, 
peran MPRS dalam menyusun dan membahas GBHN tidak 
cukup banyak. Intervensi dari presiden maupun Depernas 
sangat mendominasi pembentukan haluan negara. Peran MPRS 
pada masa itu hanya sebagai legislator dari haluan-haluan 

164  Sri Soemantri (1985).  Ketetapan MPR(S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata 
Negara. Bandung: Remadja Karya. Hlm. 40.

165  Soekarno. (2001). Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 tahun Bung 
Karno. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 166.
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negara yang disampaikan Presiden melalui pidatonya. Hal ini 
disebabkan karena menurut Presiden Soekarno, adanya MPRS 
pada masa itu bukanlah bentuk Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagaimana konsepsi pada UUD 1945, sehingga 
Soekarno dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan 
wewenang MPRS.166 Kekurangan dalam proses pembentukan 
juga dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
proses pembentukan GBHN/PNSB. Meskipun kedaulatan 
rakyat sepenuhnya dilakukan oleh MPR, pada hakikatnya 
haluan negara dibentuk untuk mewujudkan keadilan, 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.167 Sehingga seharusnya 
aspirasi masyarakat perlu diakomodir dalam pembentukan 
haluan negara agar GBHN/PNSB dapat menjawab keinginan 
dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, Kekurangan dalam pelaksanaan. PNSB 
tahap pertama merupakan dokumen kolektif nasional yang 
terdiri atas 4 bab dan 10 pasal. Untuk tahap pertama, PNSB 
menitikberatkan pembangunan dalam 8 bidang pembangunan, 
yaitu: pembangunan mental dan rohani, penelitian, 
kesejahteraan, pemerintahan, keamanan/pertahanan, produksi, 
distribusi dan keuangan.168 Niat baik PNSB yang dirumuskan 
untuk tahap pertama lagi-lagi urung berjalan maksimal karena 
sedikit terhambat oleh dinamika politik yang terjadi saat itu. 
Perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda, timbulnya 
gerakan ganyang Malaysia dan puncaknya terjadi Peristiwa 30 
September 1965, memecah konsentrasi dalam melaksanakan 
PNSB. Berbagai rentetan peristiwa itu, memiliki kontribusi 
kuat dalam menghambat jalannya program pembangunan 
yang sudah dicanangkan pemerintah.169 Situasi politik yang 

166  Vide Pembukaan Sidang MPRS I, tanggal 10 November 1960, dalam Risalah Rapat-Rapat 
Pleno MPRS RI, hlm 18. Sebagaimana dikutip dari Agil Oktaryal. (2017). Haluan Negara 
Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 
Tesis. Fakultas, Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm. 120.

167  Mahfud M.D. (2010). Membangun Politik Hukum….. Op. Cit. Hlm. 51.
168  Soekarno. Bung Karno dan Ekonomi Berdikari…. Loc. Cit. Hlm. 168.
169  Bahaudin. (2017). Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai 

Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan. Jurnal Keamanan Nasional, 
3 (1), hlm. 68-106.
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belum stabil menyebabkan pelaksanaan GBHN/PNSB belum 
dapat dilaksanakan secara optimal.

Ketiga,  Kekurangan dalam proses pengendalian 
dan evaluasi. Depernas memiliki wewenang untuk menilai 
pembangunan170 sebagai bagian proses penilaian/evaluasi 
GBHN/PNSB. Namun dalam sejarah, perencanaan 
pembangunan melalui GBHN/PNSB memang hanya 
pernah disusun untuk satu periode saja, yakni pada periode 
tahun 1961-1969. Karena situasi politik yang tidak stabil, 
perencanaan pembangunan GBHN/PNSB tidak sempat selesai 
dan langsung beralih pada masa Orde Baru. Sehingga tidak ada 
proses pengendalian maupun evaluasi yang pernah dilakukan 
oleh Depernas.

b.      Haluan Negara Orde Baru 

1. Garis-garis Besar Haluan Negara/Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (GBHN/Repelita)

Pada masa Orde Baru, kekuasaan Presiden Soekarno 
telah dicabut kemudian Soeharto diangkat sebagai Presiden 
Republik Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/ 
MPRS/1968. Semua Ketetapan MPRS yang materi muatannya 
merupakan penegasan kembali pidato Presiden Soekarno 
juga dicabut melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXVIII/
MPRS/1968.171 Pada masa pemerintahan Orde Baru, hampir 
seluruh materi muatan Ketetapan MPR sama dengan masa 
sebelumnya yakni berisi Peraturan Tata Tertib MPR, Penetapan 
GBHN, dan Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. 
Hal ini menunjukkan bahwa MPR masih berwenang untuk 
membentuk haluan negara sebagai landasan bagi perencanaan 
pembangunan nasional yang dituangkan melalui ketetapan 
MPR dalam bentuk GBHN. Kekuasaan MPRS Orde Baru ini 
ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib, baik Peraturan Tata 
Tertib untuk Sidang Umum Ke-IV maupun Sidang Umum 

170  Vide Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1959 tentang Tata Tertib Dewan 
Perancang Nasional.

171  Widayati. (2016). Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR, Pada Masa 
Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal Pembaharuan 
Hukum, 3 (1), hlm. 133.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194552

Ke-V. Dalam Peraturan Tata Tertib tersebut kekuasaan MPRS 
disebutkan dengan istilah tugas dan wewenang. Yang termasuk 
tugas dan wewenang MPRS adalah sebagai berikut:172

1. Melaksanakan tugas dan wewenang MPR sesuai dengan 
UUD 1945;

2. Menetapkan dan mengawasi garis-garis besar 
pelaksanaan UUD 1945;

3. Menetapkan acara Sidang Umum dan Peraturan Tata 
Tertib MPRS;

4. Memilih Pimpinan MPRS; dan

5. Menerima, menanggapi, dan menilai laporan/ 
pertanggungjawaban Mandataris mengenai pelaksanaan 
Ketetapan MPRS.

Secara historis, UUD 1945 baru dipakai sebagai referensi 
ketatanegaraan dalam praktik yang nyata pada rezim Orde 
Baru. Sistem presidensial di masa Orde Baru diterapkan penuh 
dengan memusatkan tanggung jawab kekuasaan pemerintahan 
ditangan Presiden.173 Meskipun demikian, dalam Pasal 1 ayat 
(2) UUD 1945 sebelum amandemen tertulis bahwa kedaulatan 
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. 
Melalui amanat UUD tersebut, MPR berkedudukan sebagai 
lembaga negara tertinggi (the supreme state organ), sehingga 
presiden merupakan mandataris MPR dan bertanggung jawab 
kepada MPR. Namun dalam pelaksanaannya, kedudukan 
Presiden Soeharto begitu kuat. Pada masa itu Presiden Soeharto 
menggunakan unsur-unsur dalam MPR untuk melanggengkan 
kekuasaannya. Unsur MPR yang paling banyak dimainkan 
sebagai basis suara untuk memberikan dukungan politik kepada 

172  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, 
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan 
Perwakilan Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, hlm. 22.

173  Deddy Supriady Bratakusumah. (2009). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Majalah Perencanaan Bappenas, 32 
(1), hlm. 5.
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Presiden Soeharto adalah unsur golongan. Unsur golongan 
kemudian menjadi sangat mudah dikendalikan oleh Presiden 
karena sistem rekrutmen yang bermasalah dimana utusan 
golongan yang ada tidak dipilih oleh golongannya sendiri, 
melainkan diangkat oleh Presiden. Hal ini menyebabkan MPR 
sangat tunduk kepada presiden. 

Format politik yang executive heavy tersebut kemudian 
dilakukan juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. 
Dalam pembangunan Periode 1968-1993, dikeluarkan 
empat Ketetapan MPR tentang GBHN dan lima Repelita 
yang ditetapkan oleh Presiden. Ketetapan MPR dan Repelita 
mempunyai fungsinya masing-masing. Ketetapan MPR 
dikeluarkan untuk menetapkan GBHN sebagaimana amanat 
Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, dan Repelita 
dikeluarkan sebagai rencana pembangunan lima tahun yang 
disusun oleh Presiden sebagai mandataris MPR.174 Haluan 
negara pada masa Orde Baru dirancang oleh eksekutif melalui 
Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang kemudian 
disahkan oleh MPR dalam bentuk satu kesatuan TAP MPR. 
GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan 
bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan (Repelita).175 Kemudian 
Repelita diwujudkan secara konkret dalam poin-poin Sasaran 
Pembangunan Lima Tahun (Sarlita) yang menjadi acuan 
dalam menyusun APBN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 
kebijakan pembangunan tahunan. Sejak 1 April 1969 hingga 21 
Mei 1998, tidak kurang dari enam TAP MPR tentang GBHN 
telah dikeluarkan. Selanjutnya, untuk konteks pemerintah 
daerah (provinsi dan kabupaten/ kota), dokumen GBHN ini 
diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan 
Daerah (Poldasbangda).176 

174  Vide Bab IV Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973.
175  Ria Casmi Arrsa. (2018). Reformulasi Haluan Negara Model GBHN Dalam Perspektif 

Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-
Daerah. Jurnal Majelis MPR RI, edisi 12. Hlm. 150-165.

176  Deddy Supriady Bratakusumah. Op. Cit. Hlm. 6.
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Bagan 1. Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional 1969-1998177

GBHN masa Orde Baru memang dalam praktiknya 
disusun lebih detail daripada GBHN masa Orde Lama. Terdapat 
mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan 
nasional, terutama untuk pembangunan daerah yang mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.9 
Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 
dan Pengendalian Pembangunan di Daerah atau yang lebih 
dikenal sebagai P5D. Pedoman ini pada dasarnya menganut 
perencanaan berjenjang dari bottom-up dari mulai tingkat desa 
sampai dengan tingkat nasional.178 Mekanisme perencanaan 
dimulai dengan Musbangdes di tingkat Kelurahan atau Desa, 
kemudian Temu Karya Pembangunan ditingkat  Kecamatan, 
Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) DT II di 
Kabupaten atau Kotamadya, dan Rakorbang DT I untuk tingkat 

177  Bappenas dalam  Deddy Supriady Bratakusumah. (2009). Implikasi Perubahan UUD 
1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Majalah Perencanaan 
Bappenas, 32 (1), hlm. 5.

178  Ibid.
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provinsi. Sedangkan untuk beberapa provinsi yang terletak 
pada suatu wilayah pengembangan utama atau mempunyai 
kepentingan bersama dilakukan Konsultasi Regional 
Pembangunan (Konregbang), untuk kemudian bermuara 
pada Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) di 
tingkat pusat.179 Dalam setiap pertemuan ritual perencanaan 
pembangunan diharapkan terjadi interaksi antar pelaku 
(stakeholders) pembangunan dan penerima manfaat hasil 
pembangunan yang berada di daerah.180 

2. Problematika GBHN Orde Baru

Meskipun GBHN pada masa Orde Baru sudah lebih 
tersusun secara sistematis, masih terdapat sejumlah kekurangan 
yang dijabarkan ke dalam hal berikut :

Pertama, kekurangan dalam proses pembentukan. Pada 
masa GBHN Orde baru, Bappenas memegang peranan sentral 
dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Tidak saja 
berperan dalam menentukan arah pembangunan Indonesia, 
seperti penyusunan dokumen-dokumen Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (Repelita), Bappenas juga turut menentukan 
apa dan berapa biaya proyek yang akan dikerjakan dalam 
pembangunan Indonesia.181 Sewaktu Orde Baru, Bappenas 
sangat berkuasa mengatur besaran proyek ke tiap departemen. 
Intinya, Bappenas menjadi pemegang tampuk atau koordinator 
penyusunan kebijakan fiskal, pembuatan kebijakan makro 
ekonomi serta berperan merancang anggaran negara atau 
APBN. Bahkan, semua hal penting yang menyangkut negeri 
ini, dapat dikatakan harus melalui penggodokan di markas 
besarnya yang berada di Taman Suropati.182 Keberadaan 
cetak biru pembangunan pada Bappenas menunjukkan 
besarnya otoritas lembaga tersebut. Ini berarti setiap kegiatan 

179  Ibid.
180  Ibid.
181 Ahmad Helmy Fuady. (2012). Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pasca Orde     

Baru : Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat Indonesia, 38 
(2), hlm. 381.

182  Yusron, U. N., S. Rahardjo, dan Y. Rubiyantoro. (2006). Mengembalikan Kedigdayaan 
Bappenas. KONTAN.
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pembangunan yang dilaksanakan harus didasari pada 
persetujuan Bappenas. Tidak jauh berbeda dengan Orde Lama, 
MPR masa Orde Baru juga hanya merupakan legislator dari 
haluan negara yang dibuat oleh Presiden melalui Bappenas.

Peran Bappenas yang terlalu besar dalam proses 
perencanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru 
menyebabkan tidak terciptanya transparansi serta partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain 
itu, tidak terdapat pembagian fungsi dan kewenangan kepada 
lembaga negara lain serta tidak memenuhi sistem check and 
balances yang baik. Proses perencanaan pembangunan yang 
utuh pada hakikatnya membutuhkan sinergitas seluruh elemen 
baik dari pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat. 
Proses pembangunan juga seharusnya disusun secara terpadu 
mulai dari tahap perencanaan, disahkannya Anggaran 
Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) hingga tahap 
pengendalian dan evaluasi.

Selain mengenai lembaga pembentuk GBHN, 
kekurangan GBHN Orde Baru juga dapat dilihat melalui 
mekanisme pembentukan yang masih belum melibatkan 
partisipasi rakyat secara nyata. Dalam penyelenggaraan 
Musbangdes, seharusnya masyarakat turut berpartisipasi 
dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, 
mengetahui dampak yang akan ditimbulkan serta berapa besar 
social cost yang harus dibayar. Namun pada pelaksanaannya 
hak masyarakat dan partisipasi masyarakat hanya diwakili 
oleh LKMD. Pelaksanaan Rakorbang DT II pada umumnya 
hanya diikuti oleh aparat pemerintah serta perwakilan DPRD 
yang biasanya diwakili oleh anggota panitia anggaran. Selain 
itu, para peserta birokrasi biasanya berasal dari dinas-dinas 
sektoral. Padahal pada dasarnya, penyelenggaraan Rakorbang 
ini diharapkan dapat menjadi forum pemadu-serasian antara 
pendekatan top down yang dimiliki oleh instansi sektoral dan 
pendekatan bottom up yang diemban oleh instansi daerah 
berdasarkan usulan masyarakat melalui Musbangdes dan 
Temu Karya Pembangunan. Namun pada kenyataannya, 
pemangkasan usulan serta keinginan daerah oleh instansi di 
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atasnya masih terjadi dengan alasan prioritas pembangunan 
dan ketersediaan dana.183

Kedua, kekurangan dalam proses pelaksanaan 
pembangunan. Satu hal yang sangat menonjol dalam masa 
Orde Baru adalah perencanaan pembangunan yang sangat 
terpusat di Jakarta.  Hal ini disebabkan oleh pembentukan 
perencanaan oleh pusat melalui Bappenas. Meskipun sudah 
ada program desentralisasi pembangunan, pada praktiknya 
desentralisasi tidak berjalan dengan baik karena masih 
banyaknya wewenang atau urusan yang sudah diserahkan 
kepada daerah masih tetap ditangani oleh pusat. Meskipun 
sudah diatur mengenai pemisahan pendanaan pembangunan 
pusat-daerah, pada pelaksanaannya pusat masih sering 
memberikan intervensi melalui Pedoman Umum, Juklak, 
Juknis dan berbagai Pengarahan lainnya.184 Proses birokrasi 
yang panjang serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan 
juga berdampak pada ketidakpastian yang harus diterima oleh 
masyarakat mengenai aspirasi atau keinginannya untuk dapat 
terwujud.

Ketiga,  kekurangan dalam proses pengendalian dan 
evaluasi. Hasil pelaksanaan GBHN dan Repelita disampaikan 
oleh Presiden melalui Pidato Tahunan dalam Laporan 
Mandataris sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban 
kepada MPR. Namun, proses pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan GBHN yang dilaksanakan pada masa itu tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pada 
masa orde baru, sistem ketatanegaraan Indonesia hampir 
tidak mengenal sistem check and balances yang disebabkan 
oleh adanya realitas dominasi kekuasaan yang hanya terpusat 
pada presiden. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada 
kewenangan MPR yang tidak dapat menjalankan tugasnya 
dalam mengevaluasi hasil kinerja Presiden secara baik.

183  Deddy Supriady Bratakusumah. Implikasi Perubahan UUD 1945... Loc. Cit. Hlm. 6.
184  Ibid.
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c.       Haluan Negara Pasca Reformasi

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Pasca amandemen UUD 1945, haluan negara dengan 
nomenklatur GBHN digantikan dengan sistem perencanaan 
pembangunan yang baru. Sistem perencanaan pembangunan 
tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Sistem ini digunakan untuk menggantikan pola pembangunan 
berdasarkan GBHN yang dibentuk MPR seiring dengan 
dilakukannya amandemen UUD 1945 karena dinilai tidak 
sesuai dengan Sistem Presidensial.185 Secara normatif, tujuan 
SPPN tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU SPPN yakni untuk 
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. 
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 
antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 
dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

SPPN didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara 
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan 
daerah.186 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
dimaksudkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimaksudkan untuk 
periode 5 (lima) tahun.187 Selain itu, perencanaan pembangunan 
juga dilakukan setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana 

185  Ardilafiza. (2016). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model 
Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Majelis 
MPR RI, Edisi 4, lm. 39-42.

186  Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

187  Vide Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, dan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Daerah.

Sistem perencanaan pembangunan dalam UU SPPN 
dilakukan dalam beberapa tahap, yakni penyusunan 
rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan 
rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat 
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga 
secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan 
yang utuh.188 Proses perencanaan pembangunan dalam UU 
ini setidaknya mencakup lima pendekatan dalam seluruh 
rangkaian perencanaan, yakni pendekatan politik, teknokratik, 
partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-
up).189

Pendekatan politik terjadi pada saat kampanye calon 
Presiden dan Kepala Daerah. Pemilu dan Pemilukada 
merupakan salah satu proses perencanaan, karena masyarakat 
sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan dengan 
visi, misi maupun program yang ditawarkan calon presiden atau 
kepala daerah. Pendekatan teknokratik merupakan perencanaan 
yang dilaksanakan melalui metode atau kerangka berpikir 
ilmiah oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan partisipatif 
artinya proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan 
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
terhadap pembangunan. Pendekatan top-down, dan bottom-up. 
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 

Proses pembentukan rancangan pembangunan sendiri 
terdiri dari empat langkah. Langkah pertama adalah penyiapan 
rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, 
menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing 
instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja 
dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan 
yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan 
masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana 
pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang 

188  Ibid.
189  Vide Penjelasan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.
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pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 
Kemudian langkah terakhir adalah penyusunan rancangan 
akhir rencana pembangunan.190

Pembentukan rancangan awal pembangunan jangka 
panjang dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pembangunan 
nasional, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) untuk rancangan pembangunan jangka panjang 
daerah. Kemudian selanjutnya berdasarkan rancangan awal 
yang dibentuk oleh Bappenas maupun Bappeda, dilaksanakan 
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 
Nasional dan musyawarah perencanaan pembangunan 
(Musrenbang) Daerah. Musrenbang dilaksanakan paling 
lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode pembangunan 
jangka panjang yang sedang berjalan. Hasil dari Musrenbang 
kemudian menjadi bahan untuk menyusun rencana 
pembangunan jangka panjang baik di tingkat nasional maupun 
di tingkat daerah. Setelah selesai melaksanakan Musrenbang, 
Menteri/Kepala Bappeda kembali menyusun rancangan akhir 
RPJPN/RPJPD.

UU SPPN juga mengatur mengenai Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat daerah. Penyusunan RPJM 
dilakukan juga melalui tahap penyiapan rancangan awal 
rencana pembangunan, penyiapan rencana kerja, musyawarah 
perencanaan pembangunan, serta penyusunan akhir rencana 
pembangunan. Rancangan awal RPJMN disiapkan oleh 
Menteri sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program 
Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan 
umum, program kerja prioritas presiden, serta kerangka 
ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian 
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.191 

190  Vide Penjelasan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional.

191 Vide Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
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Rancangan RPJMN berpedoman pada RPJPN. Kemudian, 
Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan 
Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 
berpedoman kepada rancangan awal RPJMN serta melakukan 
konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.192 Menteri 
kemudian menyusun rancangan RPJMN dengan menggunakan 
rancangan Renstra-KL, dan berpedoman kepada RPJPN. 
Rancangan ini kemudian menjadi dasar bagi Musrenbang 
untuk pembangunan jangka menengah. Musrenbang kemudian 
diikuti oleh masyarakat, serta para pemangku kepentingan dan 
unsur-unsur penyelenggara negara. Musrenbang dilaksanakan 
paling lambat dua bulan setelah Presiden dilantik. Penyusunan 
rancangan akhir RPJMN dilakukan oleh Menteri berdasarkan 
hasil Musrenbang, dan disahkan paling lambat tiga bulan 
setelah Presiden dilantik.

Selain RPJMN, terdapat juga RPJMD yang diawali dengan 
penyusunan rancangan awal RPJMD oleh Kepala Bappeda 
dengan berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan 
RPJMN, yang memuat arah kebijakan umum, dan program 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif.193 Selain mempersiapkan 
rancangan awal RPJMD oleh Kepala Bappeda, Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menyiapkan rancangan 
Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. 
Rancangan awal RPJMD dibentuk melalui visi, misi Kepala 
Daerah dan disusun juga dengan menggunakan rancangan 
Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD. Rancangan 
yang dibentuk kemudian menjadi bahan dalam melakukan 
Musrenbang. Setelah rancangan awal selesai, maka Kepala 
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah 
Daerah, yang dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah 

192  Vide Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

193  Vide Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional.
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Kepala Daerah dilantik. Penyusunan rancangan akhir RPJMD 
dilakukan setelah Musrenbang selesai dilaksanakan, dan 
RPJMD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Kepala 
Daerah dilantik.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan, 
UU SPPN mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Penyusunan RKP dan RKPD dilakukan melalui tahapan 
penyiapan rancangan awal kerja pembangunan, penyiapan 
rancangan kerja, dan kemudian melakukan musyawarah 
perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir 
rencana pembangunan. RKP disiapkan oleh Menteri sebagai 
penjabaran RPJMN, dan Kepala Bappeda menyiapkan 
rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran 
RPJMD. Pimpinan Kementerian/Lembaga juga menyiapkan 
rancangan Renja-KL dengan mengacu kepada rancangan 
awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL. Rancangan 
RKP yang sudah dibentuk kemudian menjadi bahan untuk 
melakukan Musrenbang yang diikuti oleh unsur-unsur 
penyelenggara pemerintah untuk penyusunan RKP, dan 
Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP 
yang dilaksanakan paling lambat bulan April. Setelah selesai 
melakukan Musrenbang, Menteri kemudian menyusun 
rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang. RKP 
yang dibentuk kemudian menjadi pedoman penyusunan 
RAPBN oleh pemerintah.

Dalam rangka mengatur perencanaan pembangunan 
daerah tahunan, selain penyusunan RKPD oleh Kepala 
Bappeda, Kepala SKPD juga menyiapkan Renja-SKPD sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada 
rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. 
Rancangan RKPD kemudian menjadi bahan bagi Musrenbang. 
Penyusunan RKP dan RKPD dalam Musrenbang diikuti 
oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah. Musrenbang 
penyusunan RKPD diselenggarakan oleh Kepala Bappeda 
paling lambat bulan Maret, dan Kepala Bappeda menyusun 
rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. RKPD 
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yang dibentuk kemudian menjadi pedoman penyusunan 
RAPBD.

Setelah proses pembentukan rancangan pembangunan 
selesai, maka tahap selanjutnya adalah penetapan rencana 
menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk 
melaksanakannya. Menurut UU SPPN, Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-
Undang/Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan 
Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan 
Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala 
Daerah.194 Tahap pengendalian dan evaluasi dalam UU SPPN 
yang tertuang dalam konstruksi pasal 28 UU SPPN dilakukan 
oleh masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Menteri/ Kepala Bappeda kemudian 
bertugas untuk menghimpun dan melakukan analisis hasil 
pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Tahapan terakhir dalam proses pelaksanaan rencana 
pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah 
tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara Pimpinan 
Kementerian/ Lembaga untuk tingkat pusat, dan Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk tingkat daerah melakukan 
evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada 
periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda kemudian 
menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan 
hasil evaluasi dari Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan 
evaluasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi 
tersebut kemudian menjadi bahan bagi penyusunan rencana 
pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya.

194  Ibid.
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Bagan 2. Skema Ruang Lingkup SPPN Berdasarkan UU SPPN195

Sistem perencanaan pembangunan dalam UU SPPN dapat dirangkum 
melalui tabel berikut :

Tabel 1. Tahapan Perencanaan, Output, dan Penjelasannya

Tahapan
Keterangan (output dan penjelasan)

Nasional Daerah
Penyusunan 
Rencana

• Rancangan RPJP 
Nasional
• Rancangan RPJMN
• Rancangan Rencana 
Strategis
• Rancangan Rencana 
Kerja-K/L
•  Musyawarah rencana 
pembangunan nasional 
(Musrenbang)

• Rancangan RPJP Daerah
• Rancangan RPJMD
• Rancangan Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renstra-SKPD)
•  Rancangan Rencana Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja-SKPD)
• Musyawarah rencana 
pembangunan daerah 
(Musrenbang)

195  Vide UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
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Penetapan
Rencana

• UU tentang RPJP 
Nasional
• Peraturan Presiden 
tentang RPJMN
• Peraturan Presiden 
tentang RKP dan
• Renstra-K/L
• Renja-K/L

• Perda tentang RPJP Daerah
• Peraturan Kepala Daerah 
Tentang RPJMD
• Peraturan Kepala Daerah 
Tentang RKPD
• Renstra-SKPD
• Renja-SKPD

Pengenda-
lian Pelaksa-
naan Ren-
cana

• Dilakukan oleh 
masing-masing 
pimpinan K/L
• Bappenas 
menghimpun 
dan menganalisis 
hasil pemantauan 
pelaksanaan rencana 
pembangunan dari 
masing-masing K/L 
sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya

• Dilakukan oleh masing-
masing pimpinan SKPD
•  Bappeda menghimpun 
dan menganalisis hasil 
pemantauan pelaksanaan 
rencana pembangunan 
dari masing-masing SKPD 
sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya

Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana

• K/L melakukan 
evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan 
periode sebelumnya
• Bappenas menyusun 
evaluasi rencana 
pembangunan 
berdasarkan hasil 
evaluasi pimpinan K/L
• Hasil evaluasi menjadi 
bahan bagi penyusunan 
rencana pembangunan 
untuk periode 
berikutnya

• SKPD melakukan evaluasi 
pelaksanaan rencana 
pembangunan periode 
sebelumnya
• Bappeda menyusun evaluasi 
rencana pembangunan 
berdasarkan hasil evaluasi 
pimpinan SKPD
• Hasil evaluasi menjadi 
bahan bagi penyusunan 
rencana pembangunan untuk 
periode berikutnya
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2. Problematika SPPN

Meskipun proses perencanaan hingga evaluasi 
pembangunan dalam UU SPPN sudah disusun lebih sistematis, 
namun dalam tataran pembentukan hingga pelaksanaannya 
masih terdapat sejumlah kekurangan yang menjadikan sistem 
ini secara keseluruhan belum efektif menggantikan haluan 
negara yang dilaksanakan sebelum amandemen UUD 1945. 
Kekurangan tersebut jika dijabarkan meliputi: 

Pertama, kekurangan dalam proses pembentukan. 
Rancangan RPJPN hanya disusun oleh menteri dibawah 
Presiden dan disahkan bersama DPR saja. Hal ini disebabkan 
oleh produk hukum penetapan RPJPN yang dituangkan dalam 
Undang-Undang. Jika dilihat dalam konstruksi pasal 1 poin 
17 UU SPPN, lembaga negara selain DPR dan Presiden yakni 
organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna 
anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu 
berdasarkan UUD NRI 1945 atau peraturan perundang-
undangan lainnya juga masuk ke dalam ruang lingkup sistem 
perencanaan pembangunan ini. Hal ini tentu menjadi suatu 
kecacatan dalam sistem SPPN, karena kurangnya keterlibatan 
penyelenggara negara terutama keterlibatan lembaga negara 
yang turut menjalankan sistem ini dalam membentuk SPPN 
dan RPJPN.

Selain itu, proses pembentukan RPJPN juga hanya 
bertumpu pada DPR dan Presiden yang mana keduanya 
merupakan lembaga politis. Sangat disayangkan, pembentukan 
RPJPN tidak melibatkan DPD sebagai perwakilan daerah atau 
provinsi, karena RPJPN disusun dalam bentuk UU. Hal ini 
tentu menjadi kekurangan proses pembentukan RPJPN, karena 
subjek pembentuknya yang dipengaruhi oleh partai politik, 
sehingga memperbesar kemungkinan sistem perencanaan 
pembangunan nasional digunakan untuk mencapai target 
politik kelompok tertentu. Sistem perencanaan pembangunan 
dalam SPPN juga memberikan porsi yang terlalu besar kepada 
daerah untuk melakukan pembangunannya sendiri, terutama 
dalam membentuk  RPJPD. Meskipun daerah memiliki 
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kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan sebagai 
buah dari otonomi daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa RPJPD 
menjadikan Indonesia tidak memiliki satu arah pembangunan 
yang terintegrasi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dalam proses 
pembentukan RPJMN. Pertama, RPJMN ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden, sedangkan pelaksana RPJM Nasional 
juga Presiden itu sendiri. Apabila reformasi kekuasaan 
pemerintahan negara tujuannya adalah untuk menciptakan 
kondisi checks and balances, maka perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan nasional jangka menengah saat ini 
tidak mewujudkan mekanisme check and balances.196 Teori 
pemisahan kekuasaan (separation of power) pada dasarnya 
menghendaki terbentuknya mekanisme check and balances 
yang ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan 
oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk 
menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun 
sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara 
institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol 
atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.197 Oleh sebab 
itu, perlu dilakukannya penguatan terhadap produk hukum 
RPJMN yang ditujukan untuk mewujudkan mekanisme check 
and balances antar subjek pembentuk.

Proses pembentukan RPJMN juga tidak melibatkan 
DPR sebagai lembaga legislatif. Padahal fungsi DPR dalam 
perencanaan pembangunan sangat penting. Dalam Pasal 4 ayat 
(2) UU SPPN disebutkan bahwa RPJM juga memuat kerangka 
pendanaan. Proses pembentukan kerangka pendanaan tentu 
tidak lepas dari peran DPR sebagai pemegang fungsi keuangan 
untuk menyetujui RAPBN. Oleh sebab itu, DPR perlu 
terlibat dalam pembentukan RPJMN agar dapat memahami 
perencanaan pembangunan yang sudah disusun Pemerintah. 
Saat ini, DPR juga tidak memiliki dokumen yang berfungsi 

196  Harry Setya Nugraha. (2019). Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. VeJ, 5 (1), hlm. 208.

197  Afan Gaffar. (2006). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. Hlm. 89.
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sebagai pedoman untuk menyetujui RAPBN. Persetujuan 
RAPBN hanya didasari oleh pembahasan DPR, DPD, dan 
Presiden melalui menteri terkait. Proses pembahasan ini dapat 
memperbesar potensi terjadinya kesalahan dalam penyusunan 
rencana kerja. Karena RAPBN yang sudah disusun berdasarkan 
RKP dapat berubah dalam proses pembahasan tersebut. Pada 
akhirnya, RKP yang telah ditetapkan menggunakan Perpres 
pada bulan Juni, harus dimutakhirkan kembali pada bulan 
Desember untuk disesuaikan dengan APBN. 

UU SPPN juga tidak memuat aturan mengenai perencanaan 
anggaran untuk pembangunan. Padahal, perencanaan dan 
penganggaran seharusnya dikerjakan secara terintegrasi dalam 
satu tahapan. Perencanaan dan penganggaran merupakan 
bagian dari manajemen pembangunan yang didesain untuk 
mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.198 Jika melihat 
pada pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (UU KN), tertulis bahwa Rancangan 
APBN berpedoman pada “rencana kerja Pemerintah”. 
Rencana kerja yang dimaksudkan oleh UU KN tersebut tentu 
dibentuk terlebih dahulu daripada UU SPPN yang disahkan 
tahun 2004, dimana UU SPPN juga memasukkan frasa 
“Rencana Kerja Pemerintah”199 sebagai rencana pembangunan 
tahunan. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa frasa 
“rencana kerja Pemerintah” dalam UU KN tidak merujuk pada 
“Rencana Kerja Pemerintah” pada UU SPPN. Frasa “rencana 
kerja Pemerintah” yang termaktub dalam UU KN juga kurang 
jelas, sehingga dapat dimaknai rencana pembangunan, maupun 
rencana kerja pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan oleh 
huruf ‘r’ dan ‘k’ tidak menggunakan huruf besar. 

Pemisahan UU SPPN dan UU KN juga menjadi 
penyebab gagalnya money follows program yang 
diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, meskipun 
dalam perencanaan sudah berdasarkan program prioritas 
nasional, dalam penganggaran masih menggunakan formula 

198  Agung Wasono dan Muhammad Maulana. Tinjauan Kritis Perencanaan… Loc. Cit. 
Hlm. 14.

199  Vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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penambahan anggaran 10% dari tahun sebelumnya untuk 
setiap Kementerian/Lembaga (K/L), tanpa melihat K/L 
tersebut mempunyai program prioritas atau tidak.200

Diskoneksi perencanaan dan penganggaran juga kerap 
terjadi karena peran lembaga perencana, yakni Bappenas, 
hanya terlibat sampai pada tahap penyusunan pagu indikatif. 
Bappenas tidak lagi terlibat dalam penyusunan anggaran 
yang selama ini digarap oleh Kementerian Keuangan (c.q. 
Dirjen Anggaran) bersama dengan Kementerian/Lembaga 
dan konsultasi dengan DPR RI. Pada tahap penganggaran, 
pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, 
Bappenas tidak lagi terlibat secara intensif. Kemudian, peran 
Bappenas pada tahapan setelah perencanaan tidak signifikan 
dalam memengaruhi hasil.201 Melalui sistem perencanaan saat 
ini, tidak ada yang menjembatani Bappenas sebagai perancang 
program pembangunan, dan Kementerian Keuangan yang 
menyusun anggaran untuk pembangunan.

Permasalahan terakhir yang dapat diidentifikasi dalam 
proses pembentukan perencanaan pembangunan adalah tidak 
efektifnya keberlakuan Musrenbang dalam rangka menjaring 
aspirasi masyarakat.  Permasalahan dalam proses Musrenbang 
yakni : pertama, usulan masyarakat yang diberikan saat 
Musrenbang Desa tidak komprehensif202; kedua, inkonsistensi 
hasil Musrenbang Desa dengan hasil Musrenbang 
Kecamatan203; ketiga, masih terdapat tahapan-tahapan 
Musrenbang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat; 
keempat, Putusnya partisipasi masyarakat sampai di tingkat 
Musrenbang Kecamatan204; kelima, hasil Musrenbang Desa 
tidak diakomodir sampai pada Musrenbang tingkat Daerah; 
keenam, rendahnya partisipasi anggota DPRD dalam proses 
Musrenbang.205

200   Ibid.
201   Ibid.
202  Pipin Shakti B. (2013). Evaluasi Proses Pelaksanaan Musrenbang Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumbawa. Tesis. Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hlm. 103.
203  Ibid. Hlm. 106.
204  Ibid. Hlm. 110.
205  Ibid. Hlm. 112.
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Kedua, Kekurangan dalam proses pelaksanaan 
pembangunan. Dalam tataran pelaksanaan, produk hukum 
yang dikeluarkan oleh eksekutif (executive centris) dalam 
praktiknya dapat mengarahkan lembaga negara lain. Hal 
ini bisa dilihat dari penyusunan Renja-KL yang harus 
menyesuaikan RKP.206 Tidak hanya penyusunan rencana kerja, 
dalam penyusunan rencana anggaran, Menteri/Pimpinan 
Lembaga juga menyusun RKA-K/L berdasarkan RKP dan 
Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) dan ayat (3), serta Renja-K/L sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (4).207 Kondisi ini berdampak pada 
program kerja yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga 
khususnya lembaga yang tidak berada dibawah presiden yang 
harus mengikuti program kerja presiden.

Selain itu, perencanaan pembangunan di tingkat pusat 
dan daerah juga tidak terintegrasi dan tidak sinkron. Untuk 
mencegah ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, UU 
SPPN memang sudah mengatur bahwa pembentukan RPJPD 
dan RPJMD harus didasarkan pada RPJPN dan RPJMN. 
Namun aturan dalam UU SPPN ini belum dapat menyelesaikan 
permasalahan terkait pembangunan di pusat dan daerah. Hal 
tersebut disebabkan oleh dokumen perencanaan pembangunan 
yang terlalu banyak, proses birokrasi yang kompleks, serta 
jadwal atau waktu perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah yang tidak selaras. Kemudian, sinkronisasi perencanaan 
pembangunan terjadi berulang-ulang. Hal ini menyebabkan 
proses perencanaan pembangunan saat ini tidak efektif dan 
memakan waktu yang lama. Ketidaksinkronan antara pusat 
dan daerah dapat dirasakan dalam hal kurangnya sinergi pusat 
dan daerah dalam mewujudkan program prioritas nasional, dan 
optimalisasi anggaran terkait dengan pembagian urusan antara 

206  Vide Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

207  Vide Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
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pemerintah pusat dan daerah.208 Hal ini disebabkan oleh209 :
1. Belum efektifnya pembagian urusan antara pemerintah 

pusat dan daerah;
2. Kurangnya koordinasi implementasi kebijakan pusat 

dan daerah;
3. Duplikasi perencanaan pusat dan daerah;
4. Kurangnya dukungan pemerintah pusat ke daerah, begitu 

juga sebaliknya;
5. Belum sinkronnya perencanaan baik vertikal (daerah-

pusat), maupun horizontal (antar sektor).
Permasalahan mengenai kurangnya koordinasi 

implementasi kebijakan pusat dan daerah dapat dilihat 
melalui masih terdapat sejumlah urusan pemerintah daerah 
yang ditangani oleh pemerintah pusat sehingga berpotensi 
membentuk tumpang-tindih atau duplikasi program. 
Contohnya, masih ditemukan anggaran untuk pengadaan buku 
bagi pelajar sekolah dasar dan pembangunan gedung sekolah 
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, 
hal tersebut seharusnya sudah menjadi urusan pemerintah 
daerah.210 Keadaan seperti ini disebabkan oleh jadwal agenda 
politik elektoral (pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota) yang masih berbeda-beda dan tidak didesain secara 
khusus untuk disinergikan dengan pemerintah pusat.  Kembali 
pada tahun 2018, dapat dipastikan setidaknya ada 171 daerah 
yang akan menyusun RPJMD 2018-2022 pada tahun 2018.211 
Di sisi lain, RPJMN yang disusun pemerintahan Presiden Joko 
Widodo akan berakhir pada 2019.212 Dengan demikian, urgensi 
menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN tidak lagi relevan 
karena RPJMN akan berubah pada 2019, atau hanya terpaut 
satu tahun dari penyusunan RPJMD di 171 daerah tersebut.213

208  Agung Wasono dan Muhammad Maulana. Tinjauan Kritis Perencanaan... Loc. Cit. 
Hlm. 18.

209  Ibid.
210   Ibid. Hlm. 19.
211  Ibid.
212  ibid.
213  ibid.
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Ketiga, Kekurangan dalam proses pengendalian dan 
evaluasi. Pembentukan RPJMN yang hanya dilakukan oleh 
Presiden pada akhirnya dapat membuat pembentukan RPJMN 
sangat ditentukan oleh kebijakan dan pertimbangan politik 
Presiden. Implikasinya, tidak ada lembaga negara yang dapat 
memastikan bahwa RPJMN yang dibentuk oleh presiden 
dalam periode pemerintahannya telah dibuat secara konsisten 
dengan RPJPN dan tidak ada yang menjamin bahwa presiden 
tersebut melanjutkan program strategis RPJMN sebelumnya. 
Selain pengendalian yang kurang efektif, proses evaluasi 
kinerja eksekutif juga belum jelas. Dalam pasal 28 dan 29 UU 
SPPN pengendalian dan evaluasi dilakukan hanya oleh Menteri 
Bappenas, Kepala Bappeda, Kepala Kementerian/Lembaga, 
dan Kepala Daerah. Perencanaan hingga tahap evaluasi yang 
dilakukan oleh internal menjadikan SPPN kurang transparan, 
sehingga tidak ada yang bisa mengukur keberhasilan program 
pembangunan, serta keberlanjutan program pembangunan.

Melalui uraian diatas mengenai sejarah sistem 
pembangunan di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan 
GBHN/PNSB, GBHN Orde Baru, dan SPPN memiliki 
perbedaan yang mendasar. Perbandingan dari ketiga pola 
perencanaan pembangunan tersebut terurai dalam tabel berikut 
ini:

Tabel 2. Perbedaan Sistem Perencanaan Pembangunan

 Kategori GBHN/PNSB GBHN SPPN
Lembaga yang 
merumuskan

Dewan Perancang 
Nasional (Deper-
nas)

Badan Perencanaan 
Pembangunan Na-
sional (Bappenas)

Badan Perancang 
Pembangunan Na-
sional (Bappenas)

Sistematika Terdiri dari :
1. Manifesto 
Politik Republik 
Indonesia Sebagai 
Garis-Garis Besar 
Daripada Haluan 
Negara

Terdiri dari :
1. Bab I Pendahu-
luan;
2. Bab II Pola 
Dasar Pembangu-
nan Nasional;

Terdiri dari :
1. RPJPN
2. RPJPD
3. RPJMN
4. RPJMD
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2. Garis-Garis Be-
sar Pola Pemba-
ngunan Nasional 
Semesta Beren-
cana (Pola Projek, 
Pola Penjelasan, 
dan Pola Pem-
biayaan)
3. Pedoman - 
Pedoman Pelaksa-
naan Garis-Garis 
Besar Haluan 
Negara Dan Halu-
an Pembangunan

3. Bab III Pola 
Umum Pembangu-
nan Jangka Pan-
jang;
4. Bab IV Pola 
Umum Pembangu-
nan Lima Tahun;
5. Bab V Penutup

5. RKP
6. RKPD yang 
memuat visi, misi 
dan program Pres-
iden atau Kepala 
Daerah

Substansi
 yang diatur

1. Bidang Mental/ 
Agama/ Keroha-
nian/ Penelitian
2. Bidang Kese-
jahteraan
3. Bidang Pe-
merintahan dan 
Keamanan/ Per-
tahanan
4. Bidang Pro-
duksi
5. Bidang Distri-
busi dan Per-
hubungan
6. Bidang Keuan-
gan

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Agama 
dan Kepercayaan 
YME, Sosial Bu-
daya
3. Bidang Politik
4. Bidang Pertah-
anan/ Keamanan 
Nasional

1. Visi, misi dan 
program Presiden
2. Visi, misi dan 
program Kepala 
Daerah

Bentuk 
Hukum

Beberapa Keteta-
pan MPRS

Satu kesatuan 
Ketetapan MPR

RPJPN: Un-
dang-Undang
RPJPD : Peraturan 
Daerah
RPJMN: Peraturan 
Presiden
RPJMD : Peratur-
an Kepala Daerah
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RKP : Peraturan 
Presiden
RKPD : Peraturan 
Kepala Daerah

Jangka Waktu 8 Tahun 5 Tahun RPJPN : 20 Tahun
RPJPD : 20 Tahun
RPJMN : 5 Tahun
RPJMD : 5 Tahun
RKP : 1 Tahun
RKPD : 1 Tahun

Subyek yang 
diatur

Kekuasaan Ekse-
kutif, Yudikatif, 
Legislatif, lem-
baga negara lain 
dan departemen 
- departemen

Kekuasaan Ekse-
kutif

Kekuasaan Ekse-
kutif baik pusat 
maupun daerah, 
serta kementerian/ 
lembaga negara

Sistem perencanaan pembangunan dalam UU 
SPPN memang belum menjadi solusi yang terbaik dalam 
pembangunan di Indonesia. Dalam status quo, pembangunan 
yang masih terputus-putus, ketidaksinkronan pembangunan 
antar pusat dan daerah, serta ketidaksinambungan program 
antar periode pemerintahan dan antara pusat-daerah masih 
menjadi problematika dalam sistem perencanan pembangunan 
Indonesia. 

2. Permasalahan Akibat Ketiadaan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Model GBHN 

a.  Ketidaksinambungan  Antar Sistem Perencanaan 
Pembangunan di Tingkat Nasional 

Berdasarkan UU SPPN, perencanaan adalah suatu proses 
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk 
mewujudkan perencanaan yang layak, harus memperhitungkan 
beberapa hal antara lain: tujuan yang relevan bagi peningkatan 
kesejahteraan, pemilihan dan desain kegiatan/program yang tepat, 
penjadwalan implementasi yang tepat, identifikasi masalah-masalah 
yang dihadapi, sumber daya yang akan digunakan serta alokasinya, 
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dan instrumen kelembagaan yang berupa organisasi atau badan 
pelaksananya. Terdapat setidaknya empat arti penting perencanaan: 

1. Perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai 
dan bagaimana tujuan tersebut dicapai;

2. Perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan 
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

3. Perencanaan dapat memperkirakan kemungkinan apa yang 
akan dilalui sehingga mampu meminimalkan ketidakpastian; 
dan 

4. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai 
alternatif terbaik untuk pencapaian tujuan. 

Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara 
dalam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya 
sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin 
agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Tujuan 
sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah: (1) 
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin 
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar 
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 
daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan 
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasca amandemen UUD NRI 1945, Indonesia mengatur sistem 
perencanaan pembangunannya yang  diatur di dalam UU SPPN. 
Dalam UU a quo, sistem perencanaan pembangunan kemudian diatur 
dengan meliputi pengaturan pada tahap perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, perencanaan 
pembangunan dalam UU a quo juga mengatur tiga produk 
perencanaan berdasarkan jangka waktu dalam tingkat nasional, 
yang diantaranya adalah RPJPN yang memiliki 20 (dua puluh) 
tahunan, RPJMN yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan, dan RKP 
yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahunan. Kompleksitas sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang dibentuk sedemikian rupa 
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 
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serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

SPPN merupakan perencanaan pembangunan nasional yang 
telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan sistem 
perencanaan yang pernah berlaku sebelumnya. Adopsi pendekatan 
politik, teknokratik, partisipatif, dan perpaduan pendekatan top down 
dan bottom up menjadikan SPPN sebagai sistem perencanaan yang 
bersifat integratif dan menjanjikan keterpaduan proses pembangunan 
nasional, pembangunan daerah, dan pembangunan antar daerah yang 
melibatkan banyak pemangku kepentingan.214 Namun, dalam status 
quo, masih terdapat beberapa permasalahan dalam SPPN, baik itu 
di tingkat perencanaan pusat, di tingkat daerah, maupun dalam 
hubungan antara keduanya. Beberapa permasalahan dalam SPPN 
pada tingkat perencanaan pusat antara lain sebagai berikut :

1. Ketidaksinambungan Perencanaan Pembangunan 
antar RPJMN dalam Satu Periode RPJPN

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, 
kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga, dan lintas 
Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, 
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara  menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.215 Dokumen 
RPJMN berfungsi untuk menjabarkan visi misi presiden 
dan wakil presiden terpilih yang tidak jarang memiliki 
pandangan politik dan program kebijakan yang berbeda-beda. 

214  Mudiyati Rahmatunnisa, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Peran Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR)”, Makalah, Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
“Reformulasi Model GBHN: Tinjauan terhadap Peran dan Fungsi MPR RI dalam 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, MPR dan Universitas Padjajaran, 
Bandung, 25 April 2013.

215  Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
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Hal tersebut kemudian berimplikasi terhadap munculnya 
peluang ketidaksinambungan antar program kebijakan yang 
dicanangkan melalui RPJMN dalam satu periode RPJPN.

Misalnya saja terkait adanya pergeseran fokus kebijakan 
dalam RPJMN Periode 2020-2024 dibawah kepemimpinan 
Jokowi dan RPJMN Periode 2009-2014 dibawah 
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 
menanggulangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari kebijakan 
“program kerakyatan berimbang” yang dilakukan pada 
zaman SBY untuk melakukan pembangunan sumber daya 
manusia melalui subsidi yang tak lagi ditemukan pada masa 
pemerintahan Jokowi.216 Terjadi  pergeseran fokus prioritas 
pada RPJMN dibawah kepemimpinan Jokowi berfokus untuk 
menanggulangi kemiskinan dengan melakukan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dengan asumsi jika pertumbuhan 
ekonomi meningkat maka kemiskinan berkurang. Bergeser 
nya fokus kebijakan pemerintah dengan mengubah indikator 
penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan asumsi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu saja akan sangat 
mempengaruhi masyarakat miskin secara langsung. 

Pergeseran isu strategis dan kebijakan tersebut juga 
dapat dilihat dari adanya perbedaan kebijakan di bidang 
pembangunan sarana dan prasarana. Misalnya saja terkait 
isu strategis mengenai  sarana dan prasarana dalam  mitigasi 
pengendalian bencana yang menjadi salah satu isu strategis 
di RPJMN 2010-2014  tidak lagi ditemukan dalam RPJMN 
2020-2024. Dimana visi dan misi presiden Jokowi yang 
tertuang dalam RPJMN lebih mengutamakan infrastruktur 
dalam kerangka pembangunan ekonomi seperti pembangunan 
ibukota dan infrastruktur nasional.

Selain itu, adanya ketidaksinambungan juga dibuktikan 
dengan tidak adanya keberlanjutan program ekonomi di bawah 
kepemimpinan SBY. Dimana masing-masing dari presiden di 
setiap periode memiliki kebijakannya sendiri-sendiri padahal 

216  Bappenas. (2010). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 
2010-2014.
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program yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya masih 
belum tercapai dengan baik. Hal ini tentu saja mengakibatkan 
proses pembangunan yang telah dibangun oleh presiden 
di periode tertentu tidak mengalami keberlanjutan. Seperti 
misalnya, kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masa SBY yang kemudian 
digantikan oleh program kebijakan yang disebut Paket 
Kebijakan Ekonomi (PKE) yang berisikan 16 paket kebijakan 
ekonom di bawah kepemimpinan Jokowi. Tak hanya terjadi 
pada dua periode kepemimpinan yang dilakukan oleh dua 
orang yang berbeda, Jokowi yang terpilih sebagai presiden 
untuk kedua kalinya pun ternyata memilki kebijakan yang 
berbeda dengan periode sebelumnya, dimana program 
meningkatkan investasi yang dilakukan oleh Jokowi melalui 
16 paket kebijakan ekonomi kemudian digantikan dengan   
kebijakan baru di periode kedua yang  berupa pembentukan 
produk hukum undang-undang lintas sektoral dengan metode 
omnibus law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi.217

Perbedaan fokus pada program-program kebijakan 
tersebut merupakan bukti nyata dari ketidaksinambungan 
antar kebijakan program kebijakan kepala pemerintahan dalam 
satu periode dengan periode yang lain yang terjadi dalam 
status quo saat ini. Padahal kesinambungan kebijakan antar 
kepala pemerintahan sangatlah dibutuhkan demi mewujudkan 
keberlanjutan pembangunan dan mencegah adanya proses 
pembangunan yang terhenti di tengah jalan tanpa adanya 
evaluasi kebijakan.

b.  Ketidaksinkronan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional

Asas desentralisasi merupakan dasar dari adanya hubungan 
perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Rondinelli 
dan Cheema mendefinisikan desentralisasi sebagai peralihan 

217  Marlinda Oktavia (2018). RPJM SBY Disebut Sulitkan Pemerintahan Jokowi, Ini Respons 
PDIP. https://news.detik.com/berita/d-4150440/rpjm-sby-disebut-sulitkan-pemerintahan-
jokowi-ini-respons-pd. Diakses pada 16 Juni 2021.
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kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan administratif 
dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, satuan administrasi 
daerah, lembaga-lembaga otonom dan antar daerah, pemerintah 
daerah, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat.218 Dari definisi 
tersebut dapat dilihat bahwa bidang perencanaan merupakan salah 
satu bidang yang dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah dalam suatu negara yang menerapkan asas 
desentralisasi. Manifestasi dari sistem pelimpahan kewenangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dengan adanya 
otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004  dengan memberi keleluasaan kepada daerah untuk 
merencanakan dan mengelola daerahnya sendiri.

Setiap dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah 
memiliki kaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional 
dalam jangka waktu yang sama, meskipun dengan penegasan bentuk 
hubungan yang berbeda. Hal tersebut dapat terlihat dari penyusunan 
RPJPD yang harus mengacu pada RPJPN, sedangkan RPJMD yang 
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam 
penegasan hubungannya dengan dokumen RPJMN, tidak digunakan 
kata “mengacu”, namun digunakan kata “memperhatikan”, sehingga 
RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah menuntut adanya 
kesiapan sumber daya, sumber dana, responsibilitas, akuntabilitas, 
serta pranata sosial dari setiap pemerintah kabupaten/kota, sehingga 
mampu untuk menerima hak, wewenang, dan tanggung jawab yang 
lebih besar dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. 
Kewenangan daerah otonom ini berbeda dengan kewenangan yang 
dipraktekkan pada masa rezim orde baru yang sangat sentralistik. 
Pada masa orde baru, Pemerintah pusat sering bertindak kurang adil 
dalam pembagian pendapatan dan kekayaan yang ada di daerah-
daerah. 

Di satu sisi, otonomi daerah menjadikan negara Indonesia tidak 
lagi bersifat sentralistik dan memberikan keleluasaan pemerintah 
daerah untuk untuk mengelola daerahnya. Namun, disisi lain terdapat 

218  Ni’matul Huda. Op. Cit. Hlm. 62.  
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konsekuensi sebagai akibat dari adanya otonomi daerah yang tidak 
dapat ditampikkan yaitu munculnya potensi ketidaksinkronan antara 
perencanaan pusat dan daerah menyebabkan pembangunan menjadi 
tidak efektif dan efisien karena pembagian urusan antara pemerintah 
pusat dan daerah cenderung tidak jelas. Kewenangan otonom yang 
dimiliki pemerintah daerah kabupaten dan kota memberi ruang bagi 
pemerintah di daerah untuk mengelola potensi dan sumber kekayaan 
daerah secara sektoral, bahkan secara ekstrim bertentangan dan 
bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. 
Berbagai peraturan daerah dibuat dengan tanpa adanya pertimbangan, 
tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat 
maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan peraturan yang 
dibuat pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan 
adanya pembatalan 3000 peraturan daerah yang dilakukan oleh 
Kementerian Dalam Negeri yang menilai bahwa peraturan daerah 
tersebut menghambat investasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), pembatalan peraturan 
daerah merupakan implikasi dari kurangnya prosedur pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, UU Pemda 
yang telah mengamanatkan adanya koordinasi antara pemerintah 
pusat dengan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan executive 
preview sebagai prosedur pengawasan pembentukan perda dianggap 
tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Kementerian 
Dalam Negeri yang merupakan pelaksana utama dari pengawasan 
pembentukan peraturan daerah tidak menjalankan fungsi pengawasan 
ini secara merata dan efektif.219

Ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dapat 
terjadi karena dalam pembentukan perancangan peraturan di 
tingkat pusat dan daerah tidak terjalin koordinasi, komunikasi, dan 
kesepahaman akan tujuan kebijakan pembangunan nasional  yang 
bukan hanya bersifat sektoral. 

Di dalam tataran praktiknya masih  terdapat berbagai 
permasalahan terkait sinergitas kebijakan pusat dan daerah dalam 
mewujudkan program prioritas nasional. Beberapa permasalahan 
dalam SPPN pada tingkat perencanaan pusat dan daerah dapat 

219  M. Nur Sholikin. (2016),”Efektivitas Executive Review Perda.” https://pshk.or.id/
blog-id/efektivitas-executive-review-perda/ diakses pada 27 Juni 2020 



81UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

ditunjukkan dengan melihat program kebijakan beberapa provinsi 
sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat 

Dengan memedomani RPJPN Tahun 2005-2025, Provinsi 
Jawa Barat membentuk dokumen perencanaan jangka panjang 
sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU SPPN sebagai 
rencana pembangunan untuk menghadapi tantangan  yang akan 
dihadapi dalam 20 tahun pembangunan sampai tahun 2025. 
Dalam status quo, Provinsi Jawa Barat menggunakan RPJMD 
Periode 2018-2023 sebagai rancangan dalam mewujudkan 
visi misi kepala daerah terpilih dalam proses perencanaan 
pembangunan Provinsi Jawa Barat. Selain didasarkan pada 
visi-misi kepala daerah terpilih, proses penyusunan dokumen 
RPJMD Periode 2018-2023 juga seharusnya berdasarkan 
pada ketidaktercapaian kebijakan kepala daerah pada periode 
RPJMN sebelumnya. Dimana dalam hal ini, maka penyusunan 
RPJMD Periode 2018-2023 harus didasarkan pada indikator 
kebijakan RPJMN Periode 2013-2018. 

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 ditetapkan sejumlah 59 indikator kinerja sasaran yang 
selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) 
yang memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan 
sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan 
hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, terdapat beberapa 
target indikator kebijakan yang tidak tercapai seperti indeks 
pembangunan manusia, APK (Angka Partisipasi Kasar) 
pendidikan tinggi, sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha 
pertanian, tingkat partisipasi angkatan kerja, laju pertumbuhan 
ekspor, angka kemiskinan, tingkat partisipasi pemilu, dan 
tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kebijakan 
yang masih belum mencapai target dalam pembangunan 
Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan pokok 
pembangunan yang dituangkan sebagai isu strategis dalam 
setiap periodisasi RPJMD. Isu strategis merupakan kondisi 
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atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 
bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. 
Isu-isu strategis ini kemudian akan menjadi sasaran kepala 
daerah dan wakil daerah terpilih dalam membentuk visi dan 
misi daerah. Visi dan `misi daerah tersebut kemudian menjadi 
arah kebijakan bagi kepala daerah terpilih untuk menyusun 
prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji-janji 
kampanye gubernur. Oleh karenanya, dalam rangka melihat 
kesesuaian antar dokumen perencanaan, berikut adalah tabel 
yang memuat perbandingan antara permasalahan pokok 
pembangunan, program prioritas, dan isu strategis antara 
RPJMN, RPJPD, dan RPJMD dalam suatu daerah. 

Tabel 3. Perbandingan Isu Strategis Antar Dokumen Perencanaan 

Isu Strategis RP-
JMN 2015-2019

Isu Strategis  RPJPD Provin-
si  Jawa Barat Tahun 2005-

2025

Isu Strategis RPJMD 
2018-2023

1. Stabilitas Poli-
tik dan Keamanan
2. Tata Kelola: 
Birokrasi Efektif 
dan Efisien
3. Pertumbuhan 
Ekonomi
4. Keberlanjutan 
Pembangunan
5. Peningkatan 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia
6. Kesenjangan 
Antar Wilayah 

1. Pertumbuhan penduduk dan 
persebarannya
2. Kualitas dan aksesibilitas 
pendidikan dan kesehatan
3. Pengangguran dan 
ketenagakerjaan
4. Peran serta masyarakat 
terhadap budaya daerah dan 
penanganan masalah sosial
5. Pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat 
6. Kualitas dan cakupan pe-
layanan infrastruktur
7. Kualitas lingkungan dan 
kesadaran masyarakat
8. Kualitas demokrasi dan 
pemerintahan daerah

1. Kualitas nilai ke-
hidupan dan daya saing 
sumber daya manusia; 
2. Kemiskinan, pen-
gangguran dan masalah 
sosial;
3. Pertumbuhan dan pe-
merataan pembangunan 
sesuai daya dukung dan 
daya tampung lingkun-
gan;
4. Produktivitas dan daya 
saing ekonomi yang 
berkelanjutan; dan 
5. Reformasi birokrasi.

Perbandingan Keselarasan Permasalahan Pada Periode RPJMD  
Provinsi Jawa Barat dengan Program Prioritas yang terdapat pada RPJMD 
Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. Perbandingan Program Prioritas Antar Dokumen Perencanaan

Permasalahan 
Pokok Pembangu-
nan berdasarkan 
evaluasi RPJMD 

Provinsi Jawa Barat 
2013-2018

Program Prioritas 
“Jabar Juara”  

RPJMD 2018-2023

Program Prioritas  
“Nawacita” RPJMN  

2015-2019

1. Masih tingginya 
tingkat kemiskinan, 
pengangguran, 
masalah sosial dan 
keamanan;
2. Masih rendahnya 
kualitas sumber daya 
manusia; 
3. Masih belum 
optimalnya pelayanan 
infrastruktur; 
4. Pertumbuhan 
ekonomi daerah men-
galami pelambatan;
5. Meningkatnya ker-
usakan dan pencema-
ran lingkungan; dan
6. Masih belum 
optimalnya kinerja 
pemerintah daerah 
dan pelayanan publik 
kepada masyarakat.

1. Akses pendidikan 
untuk semua dan 
pengembangan bu-
daya
2. Desentralisasi pe-
layanan kesehatan
3. Pertumbuhan 
ekonomi umat berba-
sis inovasi
4. Pengembangan 
destinasi dan infras-
truktur pariwisata
5. Pendidikan agama 
dan tempat ibadah 
juara
6. Infrastruktur konek-
tivitas wilayah
7. Gerakan memba-
ngun desa (Gerbang 
desa)
8. Subsidi gratis 
golongan ekonomi 
lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan 
publik dan penataan 
daerah

1. Menghadirkan kembali 
negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan mem-
berikan rasa aman kepada 
seluruh warga Negara; 
2. Membuat Pemerintah 
selalu hadir dengan mem-
bangun tata kelola pemerin-
tahan yang bersih, efektif, 
demokratis, dan terpercaya; 
3. Membangun Indonesia 
dari pinggiran dengan mem-
perkuat daerah-daerah dan 
desa dalam kerangka negara 
kesatuan; 
4. Memperkuat kehadiran 
negara dalam melakukan 
reformasi sistem dan pen-
egakan hukum yang bebas 
korupsi, bermartabat dan 
terpercaya; 
5. Meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia. 
6. Meningkatkan produktivi-
tas rakyat dan daya saing di 
pasar Internasional sehingga 
bangsa Indonesia bisa maju 
dan bangkit bersama bang-
sa-bangsa Asia lainnya; 
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7. Mewujudkan kemandirian 
ekonomi dengan mengger-
akkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik; 
8. Melakukan revolusi karak-
ter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhin-
nekaan dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan data dan hasil perbandingan dari seluruh 
analisis dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa 
Barat maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian antara jadwal periode 
pada dokumen RPJMD terhadap RPJMN sebagai 
akibat perbedaan jadwal pemilihan elektoral yang 
berbeda antara provinsi Jawa Barat dan Pusat. Hal ini 
dimungkinkan dapat mengakibatkan perbedaan fokus 
prioritas kebijakan di nasional dan daerah seperti 
pembentukan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 
2013-2018 yang masih mengacu pada RPJMN 2010-
2014, padahal keberlakuan RPJMD di tingkat provinsi 
pada tahun 2013-2018 sudah seharusnya mengacu pada 
RPJMN Periode baru selanjutnya yaitu RPJMN periode 
2015-2019.220 

2. Dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa 
Barat sudah cukup komprehensif yang dibuktikan dengan 
dimuatnya target pencapaian dari kebijakan-kebijakan 
yang terdapat dalam periode RPJMD 2013-2018. 
Namun demikian, masih terdapat ketidaksinambungan 
antar kebijakan di periode RPJMD sebelumnya dengan 
RPJMD pada periode berikutnya yang dibuktikan dengan 
adanya beberapa indikator kebijakan yang tidak tercapai 
tetapi tidak dilanjutkan dalam periode berikutnya, 
seperti kebijakan dalam bidang stabilitas tibumtranmas 

220  Bappenas. (2018). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 
2018-2023.
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(ketertiban umum dan ketertiban masyarakat) serta 
kesadaran politik hukum padahal kualitas demokrasi 
merupakan salah satu isu strategis yang dimuat dalam 
ketentuan RPJPD Provinsi Jabar 2005-2025.221

3. Berdasarkan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa target kinerja pembangunan 
dalam beberapa periode RPJMN seperti pada Periode 
RPJMN 2013-2018 hampir sebagian besar tidak mencapai 
target, mulai dari Indeks pembangunan manusia, laju 
pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, 
dan tingkat pengangguran terbuka. Ketidaktercapaian 
target pembangunan dalam RPJPN yang tidak dijadikan 
sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan RPJMD juga 
berpeluang dalam menimbulkan ketidaksinambungan 
antar dokumen perencanaan. 

2. Provinsi Kalimantan Timur

Dalam membentuk dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD 
disusun dengan berdasarkan kepada RPJMN sebagai upaya  untuk  
sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat impact maupun outcome 
pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja 
sasaran RPJMD disusun dengan memperhatikan apa yang ingin dicapai 
dalam sasaran RPJMN. Sedangkan, pada  tingkat outcome, prioritas 
pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan 
nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang 
segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN 
periode berikutnya menjadi sumber acuan. Oleh karenanya, hasil analisis 
dilakukan dengan membandingkan tujuan, isu strategis serta program 
prioritas  yang terdapat dalam setiap dokumen perencanaan baik dalam 
skala nasional maupun daerah.  

221  Bappeda. (2011). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Barat  Periode 2005-2025. Hlm. 329.
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Tabel 5. Tujuan Pembangunan antar Dokumen Perencanaan Provinsi 
Kalimantan Timur

Tujuan Pembangunan 
RPJPD 2005-2025

Tujuan Pembangunan 
RPJMD 2013-2018

Tujuan Pembangunan 
RPJMD 2019-2023

1. Mewujudkan kualitas 
sumber daya manusia 
Kalimantan Timur yang 
mandiri, berdayasaing 
tinggi dan berakhlak 
mulia;
2. Mewujudkan struktur 
ekonomi yang handal 
dengan partisipasi mas-
yarakat yang seluas-lu-
asnya;
3. Mewujudkan pe-
layanan dasar bagi mas-
yarakat secara merata 
dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi 
dan efektivitas pemer-
intahan yang partisipa-
tif berbasis penegakan 
hukum; dan
5. Mewujudkan pem-
bangunan yang terpa-
du dan serasi dengan 
pendekatan pengemban-
gan wilayah berbasis 
ekonomi dan ekologi.

1. Meningkatkan Kuali-
tas Sumber Daya Manu-
sia (SDM) Kaltim 
2. Meningkatkan kese-
jahteraan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan pertum-
buhan ekonomi hijau
4. Menyediakan in-
frastruktur dasar yang 
berkualitas
5. Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik
6. Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup

1. Mewujudkan Mas-
yarakat yang berkarak-
ter berakhlak mulia dan 
berdaya saing
2. Mewujudkan Kese-
jahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan 
Ekonomi Kerakyatan
4. Mewujudkan ke-
mandirian ekonomi 
yang berkelanjutan
5. Meningkatkan 
Pemerataan Pelayanan 
Infrastruktur Dasar
6. Meningkatkan kuali-
tas lingkungan hidup
7. Mewujudkan Bi-
rokrasi Pemerintahan 
yang bersih, profe-
sional dan berorientasi 
pelayanan publik

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan 
Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan prioritas 
tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan unrenewable 
resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources 
yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 
dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan 
tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan 
pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim 
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pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar 
ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi 
masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan 
mengurangi risiko kerusakan lingkungan. 

Dengan memperhatikan rancangan perencanaan 
yang terdapat dalam beberapa tahapan di RPJPD Provinsi 
Kalimantan Timur, maka setiap periodisasi RPJMD memiliki 
prioritas pembangunan yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Prioritas Pembangunan antar Dokumen Perencanaan

Prioritas 
Pembangunan 

RPJMD 
 2013-2018

Prioritas 
Pembangunan 

RPJMD  
2019-2023

Prioritas 
Pembangunan 

RPJPD  
2005-2023

Prioritas 
Pembangunan 

RPJMN  
2019-2023

1. Peningkatan 
kualitas penye-
lenggaraan pendi-
dikan;
2. Peningkatan 
kualitas pelayanan 
kesehatan;
3. Percepatan 
pengentasan kemi-
skinan;
4. Peningkatan 
dan perluasan kes-
empatan kerja;
5. Pengembangan 
ekonomi ker-
akyatan
6. Percepatan 
transformasi 
ekonomi;
7. Pengembangan 
agribisnis;

1. Peningkatan 
daya saing sum-
ber daya manusia 
dan tenaga kerja
2. Peningkatan 
nilai tambah dan 
daya saing produk 
komoditi unggu-
lan daerah 
3. Optimalisasi 
sumber-sum-
ber pendapatan 
daerah, penataan 
perizinan dan 
pengendalian 
investasi
4. Penguatan 
konektivitas 
dan pemerataan 
pelayanan infras-
truktur dasar

1. Peningkatkan 
kualitas sumber 
daya manusia
2. Pemantapan 
struktur ekonomi 
dengan partisi-
pasi masyarakat 
yang seluas-lu-
asnya
3. Peningkatan 
pelayanan dasar 
bagi masyarakat
4. Peningka-
tan efisiensi 
dan efektivitas 
pemerintahan 
yang partisipatif 
berbasis penega-
kan hukum,

1.Memperkuat 
Ketahanan 
Ekonomi untuk 
Pertumbuhan 
yang Berkualitas
2. Mengembang-
kan Wilayah 
untuk Menguran-
gi Kesenjangan 
dan Menjamin 
Pemerataan
3. Meningkatkan 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berkualitas dan 
Berdaya Saing
4. Revolusi 
Mental dan 
Pembangunan 
Kebudayaan
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8. Peningkatan 
produksi pangan;
9. Pemenuhan 
kebutuhan energi 
ramah lingkungan;
10. Peningkatan 
kualitas infras-
truktur dasar;
11. Reformasi 
birokrasi dan tata 
kelola pemerin-
tahan; dan
12. Peningkatan 
kualitas lingkun-
gan hidup.

5. Peningkatan 
Kualitas Pengelo-
laan Lingkungan 
Hidup dan Penata-
an Ruang
6. Peningkatan Ki-
nerja Tata Kelola 
Pemerintah Daer-
ah dan Kualitas 
Pelayanan Publik

5. Penataan ren-
cana tata ruang 
wilayah berbasis 
ekonomi dan 
ekologi.

5. Memperkuat 
Infrastruktur un-
tuk Mendukung 
Pengembangan 
Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar
6. Membangun 
Lingkungan 
Hidup, Mening-
katkan Ketahan-
an Bencana, dan 
Perubahan Iklim
7. Memperkuat 
Stabilitas Pol-
hukhankam dan 
Transformasi 
Pelayanan Publik

Dengan membandingkan matriks indikator antar dokumen 
perencanaan Provinsi Kalimantan Timur diatas, maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksinkronan kebijakan pembangunan perekonomian 
antara nasional dengan pusat. Dalam RPJMD Periode 2013-
2018, strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memuat 
transformasi pembangunan ekonomi hijau (green economic) dalam 
perencanaan pembangunannya. Hal ini ditandai dengan dibentuknya 
program Kaltim Green yang dianggap sebagai suatu transformasi 
pembangunan perekonomian berbasis lingkungan sebagai upaya 
memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat 
serta keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat Provinsi 
Kalimantan Timur.222 Namun, program ini menjadi tidak sinergis 
dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tidak 
pernah sekalipun menyinggung terkait pembangunan ekonomi hijau. 
Bahkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa 
program prioritas pembangunan adalah mendorong investasi seluas-

222  Bappeda Kalimantan Timur. (2013). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kalimantan Timur Periode 2013-2018. Hlm. 424.
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luasnya dengan memangkas perizinan daerah pertambangan.223 Hal 
ini tentu saja bertolak belakang dengan perencanaan pembangunan 
daerah Kalimantan Utara yang menginginkan adanya pengendalian 
izin eksploitasi yang akan berdampak pada pengelolaan lahan 
pertambangan mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi yang 
menjadikan tambang dan batubara sebagai tulang perekonomiannya 
untuk berfokus pada pertumbuhan ekonomi.224  

2. Kurangnya dukungan pusat kepada daerah. Sebagai daerah yang 
memiliki kebijakan progresif dalam peningkatan kualitas lingkungan 
hidup. Kalimantan timur telah terlebih dulu memprakarsai proses 
pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan 
(Green Development) dengan basis tata kelola pemerintahan yang 
berwawasan lingkungan (Green Governance). Selain itu, sebagai 
upaya untuk mengonkretkan program dan kegiatan pembangunan 
yang berasaskan ekonomi hijau, Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur telah membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) 
di tingkat Provinsi. Tugas dari DDPI ini adalah untuk mewadahi, 
mengkoordinasikan, dan mendukung semua hal yang berhubungan 
dengan inisiatif perubahan iklim. Kalimantan timur juga menginisiasi 
adanya kegiatan REDD (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation) dalam rangka mengurangi deforestasi 
hutan melalui kerjasama dengan sektor swasta. Walaupun demikian, 
pemerintah pusat terkesan tidak mendukung program kebijakan 
Kalimantan Timur terlebih lagi dalam tataran normatif, dimana 
tumpang tindih aturan dan tidak adanya substansi yang memuat 
kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup dalam ruang lingkup 
legislasi nasional seperti program REDD yang digarap sejak tahun 
2011 dan ketentuan UU Minerba yang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman tidak sejalan dengan fokus pemerintah dalam 
mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. 

223  Bappenas. (2018) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 
2018-2023

224  Bappeda Kalimantan Timur. (2013). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kalimantan Timur Periode 201.
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Tabel 7. Isu Strategis Dokumen Perencanaan Kalimantan Timur

Isu Strategis RPJMD 
2013-2018

Isu Strategis 
RPJMD 2019-2023

Isu Strategis RPJMN 
 2015-2019 dan 2020-2024

1. Pemekaran Kali-
mantan Utara
2. Perubahan Iklim 
Akibat Emisi Gas 
Rumah Kaca
3. Mainstreaming 
Ekonomi Hijau Dalam 
Perencanaan Pemban-
gunan
4. Pentingnya 
Pengembangan 
Agro-Industri di Masa 
Depan
5. Kelangkaan BBM 
dan Daya Listrik yang 
Tak Kunjung Ter-
pecahkan
6. Komitmen Atas 
Pemberantasan dan 
Pencegahan Korupsi
7. Koordinasi Yang 
Lemah Antara Provin-
si dan Kabupaten/
Kota Dalam Pengen-
dalian Izin Eksploitasi

1. Peningkatan daya 
saing sumber daya 
manusia
2. Percepatan Trans-
formasi ekonomi 
berbasis sumber daya 
alam tidak terbarukan 
ke sumber daya alam 
terbarukan secara 
vertikal maupun 
horizontal
3. Peningkatan 
aksesibilitas dan pen-
guatan konektivitas 
infrastruktur wilayah
4. Peningkatan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup
5. Pemerintahan 
yang profesional dan 
akuntabel
6. Pemenuhan 
Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Ses-
uai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 
tahun 2018

1. Pembangunan Infras-
truktur, Menyambungkan 
infrastruktur besar dengan 
kawasan-kawasan produksi 
rakyat: kawasan industri 
kecil, Kawasan Ekonomi 
Khusus, kawasan pariwisa-
ta, kawasan persawahan, 
kawasan perkebunan, dan 
tambak-tambak perikanan.
2. Pembangunan SDM, 
Pembangunan SDM den-
gan menjamin kesehatan 
ibu hamil, kesehatan bayi, 
kesehatan balita, kesehatan 
anak usia sekolah, penurunan 
stunting-kematian ibu, 
kematian bayi, peningkatan 
kualitas pendidikan, vokasi, 
membangun lembaga ma-
najemen talenta Indonesia, 
dan dukungan bagi diaspora 
bertalenta tinggi
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8. Peningkatan Ketah-
anan Pangan yang 
Berkelanjutan
9. Pencapaian MDG’s
10.Pencapaian MP3EI

3. Mendorong Investasi 
seluas-luasnya untuk mem-
buka lapangan pekerjaan, 
memangkas perizinan, pungli 
dan hambatan investasi 
lainnya 
4. Reformasi Birokrasi, 
Reformasi struktural agar 
lembaga semakin sederhana, 
semakin simple, semakin 
lincah, mindset berubah, ke-
cepatan melayani, kecepatan 
memberikan izin, efisiensi 
lembaga
5. Penggunaan APBN, 
Menjamin penggunaan 
APBN yang fokus dan tepat 
sasaran, memastikan setiap 
rupiah dari APBN memiliki 
manfaat ekonomi, member-
ikan manfaat untuk rakyat, 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat

3.  Adanya perbedaan program kerja antara kebijakan kepala 
daerah di satu periode dengan periode sebelumnya. Dalam 
RPJMD 2013-2018 disebutkan bahwa  arah kebijakan dalam 
mewujudkan visi misi kepala daerah dilakukan melalui:

a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;

b) Pemerataan Pembangunan; 

c) Peningkatan Kualitas SDM;

d) Renewable Resources Transformation; 

e) Pemerataan Infrastruktur Dasar;

f) Konsistensi Penataan Ruang;

g) Peningkatan Kualitas Lingkungan. 
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Sedangkan, Kepala Daerah pada periode berikutnya 
yaitu 2019-2023 lebih mengutamakan pembangunan 
infrastruktur tanpa membawa program transformasi 
energi terbarukan.

4. Matriks dan target perencanaan pembangunan yang 
terdapat dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan 
Timur tidak berfungsi dengan baik. Baik dari isu 
permasalahan hingga indikator perencanaan kebijakan 
yang terdapat dalam periodisasi perencanaan penyusunan 
RPJMN. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan 
matriks kebijakan antar dokumen perencanaan yang 
akan dijelaskan dalam poin berikut ini:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur 
berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau 
Kalimantan. Meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa 
dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun 
drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-
satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di 
bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. LPE Kalimantan 
Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor 
pertambangan (batu bara) akibat terjadinya penurunan harga batu 
bara di level internasional. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan 
pemerintah Kalimantan Timur dalam melakukan transformasi 
ekonomi berbasis sumber daya alam yang telah diamanatkan oleh 
dokumen RPJPD. 

b. Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang 
semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih 
lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. 
Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur 
telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. 
Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai ± 
88,47 % lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut 
membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan 
sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.225

225  Bappeda Kalimantan Timur. (2013). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kalimantan Timur Periode 2013-2018. Hlm. 236.
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c. Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJMN Periode 2013-
2018 diperoleh data bahwa pemanfaatan ruang Kalimantan Timur 
terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas 
± 5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas 
± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,4 
Juta Ha. Hal ini menunjukkan tingginya intensitas penggunaan dan 
pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur 
pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar 
sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin 
perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang 
tindih perizinan lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait 
dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari bappenas, dari seluas ± 2,76 Juta Ha total luas seluruh 
izin perkebunan di II - 10 Kalimantan Timur, baru sekitar ± 1,32 
Juta Ha atau 48% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih 
ada ± 52 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan 
secara optimal. Hal ini menunjukkan pengendalian pemanfaatan 
ruang tidak diarahkan pada penataan pola pengelolaan sumber 
daya alam yang berbasis pada pengendalian perizinan investasi. 
Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan poin dalam pengelolaan 
lingkungan hidup yang terdapat dalam RPJP, dimana dalam rangka 
mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara 
berlebihan diperlukan optimalisasi pengendalian pemanfaatan 
ruang dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber 
daya alam dan keragaman lingkungan hidup.

3. Provinsi DKI Jakarta
Perencanaan pembangunan Jakarta telah banyak 

mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan 
strategis dan peraturan perundangan.226 Sejak tahun 1969, 
pembangunan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Pola 
Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Lima 
Tahun Daerah (Repelitada) dan Rencana Umum Pembangunan 
Tahunan Daerah (RUPTD). Tahapan pembangunan yang 
disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu 
proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan 

226  Bappenas. (2005) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
Republik Indonesia.
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kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai 
indikator ekonomi dan sosial. Namun, dalam melaksanakan 
pembangunan daerah, DKI Jakarta mempunyai tantangan dan 
permasalahan yang terjadi baik dalam tataran praktik maupun 
normatif.

 Tabel 8. Perbandingan Isu Strategis Antar Dokumen Perencanaan 
Provinsi DKI Jakarta

Isu Strategis  
RPJPD 2005-2025

Isu Strategis  
RPJMD 2013-2017

Isu Strategis 
 RPJMD 2018-2022

1. Pengembangan Sistem 
Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan 
Genangan 
3. Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup 
4. Penanggulangan Dampak 
Perubahan Iklim.
5. Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang Kota
6. Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kota
7. Pengelolaan Kependudu-
kan yang Berkualitas
8. Peningkatan Kualitas Pen-
didikan
9. Peningkatan Kualitas Pem-
bangunan Kesehatan
10. Pembangunan Budaya 
Multikultur
11. Peningkatan Ketentraman 
dan Ketertiban
12. Penguatan Ketahanan 
Pangan
13. Pengelolaan Pembiayaan 
Pembangunan
14. Peningkatan Daya Saing 
Global

1. Peningkatan Kual-
itas dan Kuantitas 
Ruang Terbuka Hijau
2. Pengurangan ketim-
pangan ekonomi dan 
perluasan kesempatan 
kerja
3. Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Kota.
4. Peningkatan keten-
traman, ketertiban dan 
keamanan masyarakat
5. Penanggulangan 
dampak perubahan 
iklim
6. Pengolahan kepen-
dudukan yang berkual-
itas
7. Peningkatan per-
baikan iklim investasi
8. Pengelolaan pem-
biayaan pembangunan
9. Pembangunan 
telematika jakarta

1. Pemantapan kap-
asitas dan kualitas 
prasarana dan sarana 
Kota Jakarta
2. Pemantapan sta-
bilitas perekonomian 
Jakarta
3. Pemantapan ketah-
anan sosial budaya
4. Pemantapan pen-
gendalian kualitas 
lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam
5. Pemantapan 
kualitas organisasi 
pemerintah melalui 
Pemantapan struktur 
birokrasi dan apara-
tur, hubungan antar 
lembaga, BUMD dan 
swasta
6. Pengembangan 
kapasitas ide, kreati-
vitas dan inovasi 
masyarakat Jakarta



95UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

15. Peningkatan Perbaikan 
Iklim Investasi
16. Pengurangan Ketimpan-
gan Ekonomi dan Perluasan 
Kesempatan Kerja
17. Pengembangan dan Pen-
guatan Inovasi dan Kreativi-
tas Daerah 
18. Reformasi Birokrasi dan 
Pengembangan Kerjasama 
Antar Kota dan Kerjasama 
Internasional
19.  Jakarta Sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia
20. Pembangunan Telematika 
Jakarta

Dalam RPJPD Periode 2005-2025 Provinsi DKI 
Jakarta, beberapa kebijakan perencanaan pembangunan telah 
disusun dengan memperhatikan kesesuaian antar kebijakan 
dokumen perencanaan namun tetap menimbulkan adanya 
ketidaksinkronan suatu program atau kebijakan.

Bagan 3. Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-
2025227

227  Bappeda DKI Jakarta. (2005) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 
Provinsi DKI Jakarta.
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Berikut adalah hasil analisis yang dapat disimpulkan 
setelah melakukan perbandingan melalui data-data dalam 
dokumen perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta:

1. Banjir dan genangan air merupakan salah satu permasalahan 
utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. 
RPJPD Provinsi DKI Jakarta telah menjelaskan secara rinci 
terkait arah kebijakan pembangunan sistem tata air dan 
penanggulangan banjir yang diarahkan untuk mewujudkan 
sistem tata air yang terpadu.228 Dimana peningkatan sistem 
tata air terpadu tersebut  diarahkan pada keterpaduan 
pengembangan saluran drainase secara hirarki mulai dari 
kawasan sampai pada skala kota dan juga kebijakan untuk 
melindungi ancaman banjir rob. Dalam praktiknya hal ini 
kemudian menjadi sebuah permasalahan karena adanya 
perbedaan program visi dan misi dari kepala daerah di 
setiap periode kepemimpinan. Dalam kerangka perencanaan 
RPJMD 2013-2018, Kepala daerah melakukan program 
kebijakan normalisasi kali dan waduk dalam mengatasi banjir 
sedangkan kepala daerah dalam perencanaan pembangunan 
periode berikutnya tidak lagi melanjutkan program kerja 
pembangunan tersebut dan membentuk program kerja baru 
berdasarkan pandangan visi dan misinya. Hal ini tentu saja 
merupakan salah satu bentuk ketidaksinambungan program 
kerja pembangunan antar kepala daerah yang satu dengan 
yang lain, dimana RPJMN yang disusun tidak berdasarkan 
kepada  RPJPD dan  RPJMN.

2. Arah kebijakan jangka panjang daerah Provinsi DKI 
Jakarta 2005-2025 mengamanatkan pengembangan 
dan pengendalian stabilitas ekonomi wilayah melalui 
peningkatan sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan, 
dan penataan ruang sebagai salah satu fokus prioritas dari 
misi meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam 
tataran praktiknya masih terdapat perbedaan antara 
perencanaan pembangunan dan perencanaan regulasi. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan program kerja 

228  Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2013).  Rancangan Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi DKI Jakarta.  Hlm. 61.
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antar kepala daerah dalam satu RPJMD dengan RPJMD 
berikutnya. Misalnya saja terkait Reklamasi Teluk Jakarta 
yang dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi Jakarta Tahun 
2014-2017 tetapi kemudian tidak dilanjutkan pada periode 
selanjutnya dimana kepala daerah pada periode berikutnya 
lebih memilih untuk melakukan reklamasi Ancol. Hal 
ini tentu saja tidak sesuai dengan RPJPD Provinsi DKI 
Jakarta yang juga telah mengamanatkan untuk membangun  
sistem proteksi air laut yang masif dan terstruktur melalui 
pengembangan tanggul laut di pesisir Teluk Jakarta.229

3. Ketidaksinkronan pada tingkat daerah dan nasional juga 
terjadi dalam tataran regulasi, hal ini dikarenakan RPJMN 
2020-2024 yang dalam salah satu program prioritasnya 
menginginkan adanya penyederhanaan regulasi dalam 
rangka mendukung kemudahan berusaha (EoDB) . Dalam 
rangka mewujudkan program prioritas tersebut, dalam 
hal ini pemerintah secara perlahan terus mengembangkan 
kondisi ideal yang mempermudah investasi ke Indonesia. 
Salah satunya terkait dengan pengaturan penanaman 
modal yang terdapat dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah untuk menciptakan masalah iklim usaha 
yang kondusif salah satunya dalam hal perizinan. Dalam 
perkembangannya, Pengaturan Izin Gangguan Usaha 
yang terdapat dalam Peraturan Menteri No.27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang 
memuat terkait izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin 
Lingkungan  dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan 
menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Menteri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dicabutnya aturan 
ini tentu saja berdampak bagi penyelenggaraan izin di tiap 
tiap daerah terutama di Provinsi DKI Jakarta sebagai sentra 
pembangunan bangsa. Hal ini tentu saja menunjukkan 
ketidaksinergisan yang berimplikasi pada tumpang tindih 
aturan dan regulasi peraturan di bawahnya.230

229  Bappeda. (2014) RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017.
230  Draft Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat 
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4. Provinsi Papua 
Provinsi Papua memiliki keistimewaan dibandingkan 

dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu kewenangan yang 
lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan 
daerahnya. Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang direvisi dengan 
UU No. 35 Tahun 2008. UU No. 21 Tahun 2001 merupakan  
bukti nyata atas keberpihakan kebijakan Pemerintah terhadap 
rakyat Papua. Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan 
bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang 
diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Di samping itu, 
keberpihakan pemerintah juga ditunjukkan melalui afirmasi 
pendanaan yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua 
Barat, melalui dana otsus (2% dari DAU), dana tambahan 
infrastruktur, dan persentase pembagian DBH.

Dengan menyoroti masalah adanya ketidaksesuaian antara 
hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan di Provinsi Papua dan belum tercapainya tujuan 
dari kebijakan percepatan pembangunan, yang ditunjukkan 
oleh sejumlah indikator kunci IPM (Indeks Pembangunan 
Manusia). Kebijakan perencanaan pembangunan mengalami 
berbagai kendala, utamanya berkaitan dengan masalah 
koordinasi, sinkronisasi program pembangunan baik di tingkat 
pusat maupun di daerah dan antara pemerintah daerah dengan 
kementerian, sehingga pencapaian kebijakan pembangunan 
terutama di Provinsi Papua Barat belum efektif, efisien, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.231 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebagai hasil 
dari membandingkan isu strategis, prioritas visi dan misi serta 
arah kebijakan antar dokumen perencanaan pembangunan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
231  Markus Karath. (2015). Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Barat. 

Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. hlm. v.
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1. Pada masa RPJMN 2013-2018, terdapat sebuah kebijakan 
yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yaitu Master Plan 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  
dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan 
sejahtera pada tahun 2025 melalui percepatan transformasi 
ekonomi yang kemudian dituangkan dalam RPJPD Provinsi 
Papua. Dengan adanya kekhususan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat terhadap provinsi papua, penerapan 
MP3EI dilakukan dengan mengedepankan pendekatan 
not business as usual yang mengacu pada visi dan misi 
pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di Provinsi 
Papua. Kebijakan MP3EI yang diterbitkan melalui perpres 
pada  tahun 2014 ini bertentangan dengan kebijakan 
dan RPJMN periode  2015-2019 dibawah visi misi 
prioritas Nawacita Presiden Jokowi yang menginginkan 
adanya peningkatan kemudahan berinvestasi atau ease 
of doing business dalam masa pemerintahannya melalui 
penyederhanaan regulasi. Hal ini menunjukkan adanya 
ketidaksinambungan  antar kebijakan dalam satu periode 
pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya yang 
berpengaruh terhadap penyusunan RPJMD. Selain itu, hal 
tersebut juga membuktikan bahwa penyusunan RPJMD 
tidak mengacu pada perencanaan jangka panjang daerah. 
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Tabel 9. Perbandingan Visi dan Misi Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Papua

Visi dan Misi RPJMD  
2013-2018 Visi dan Misi RPJMD 2019-2023

1. Memantapkan Kualitas & Daya 
Saing SDM
2. Memantapkan Rasa Aman, Ten-
tram & Damai serta Kehidupan 
Demokrasi memperkuat Bingkai 
NKRI
3. Penguatan Tata Kelola Pemerin-
tahan
4. Penguatan & Percepatan Pere-
konomian Daerah Berbasis Potensi 
Unggulan Lokal & Pengembangan 
Wilayah Berbasis Kultural Secara 
Berkelanjutan
5. Percepatan Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Terdepan & Tertentu

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram 
dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di 
Papua dalam kedaulatan NKRI.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerin-
tahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa 
serta Penguatan Otonomi Khusus
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia 
Papua yang Sehat, Berprestasi dan Be-
rakhlak Mulia.
4. Pengembangan dan Peningkatan 
Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berba-
sis Potensi Lokal 
5. Percepatan Konektivitas Pembangu-
nan Infrastruktur dan Konektivitas An-
tara Kawasan dan Antar Daerah dengan 
Mengedepankan Prinsip-prinsip Pemba-
ngunan Berkelanjutan

2. Percepatan Pembangunan Wilayah Papua (Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat) saat ini dilaksanakan dengan mengedepankan 
Pendekatan Sosial Budaya, untuk mengoptimalkan kinerja 
pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Kearifan lokal 
dan keunikan karakteristik sosial budaya yang berkembang 
di Wilayah Papua menjadi modal sosial, modal kultural dan 
modal spiritual dalam pembangunan. Realitas ini diakomodir 
dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk hasil dari koordinasi 
antara pemerintah sebagai konsekuensi dari penggunaan 
pendekatan sosial budaya, maka salah satu tujuan pembangunan 
Wilayah Papua yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 
Pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis 
wilayah adat.

3. Secara keseluruhan, dengan membandingkan visi misi, isu 
strategis dan arah kebijakan antara RPJMD 2013-2018 dengan 
RPJMD 2019- 2023 dapat diperoleh kesimpulan bahwa keduanya 
memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam perencanaan 
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pembangunannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan 
matriks kebijakan antar dokumen perencanaan yang akan 
dijelaskan dalam poin berikut ini: 

a. Berdasarkan beberapa indikator keberhasilan pembangunan 
suatu daerah, capaian pembangunan mengalami perkembangan 
yang cukup signifikan, dengan peningkatan angka IPM dan 
penurunan persentase angka kemiskinan antara periode 
sebelum dan sesudah otonomi khusus. Capaian di bidang 
ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah 
papua dengan migas selama kurun waktu 2009 –2013 sebesar 
9,6 persen (dengan migas) atau di atas rata-rata pertumbuhan 
ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Dalam RPJMN 2015-
2019, Pembangunan Wilayah Papua saat ini dilaksanakan 
dengan mengedepankan Pendekatan Sosial Budaya dalam 
rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan yang telah 
dilakukan sebelumnya. Kearifan lokal dan keunikan 
karakteristik sosial budaya yang berkembang di Wilayah 
Papua menjadi modal sosial, modal kultural dan modal 
spiritual dalam pembangunan. Realitas ini diakomodir dalam 
RPJMN 2015-2019 sebagai bentuk hasil dari koordinasi antara 
pemerintah sebagai konsekuensi dari penggunaan pendekatan 
sosial budaya, maka salah satu tujuan pembangunan Wilayah 
Papua yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Namun dalam 
tataran praktiknya, pengembangan kemandirian ekonomi 
berkelanjutan berbasis wilayah adat tersebut tidak terjadi 
dimana berdasarkan data yang diperoleh dari CIFOR Papua 
Atlas, dalam kurun  tahun 2001-2019, sekitar 57.000 hektar 
hutan telah dibuka untuk menjadi lahan.  Selain itu, The Forest 
Stewardship Council (FSC) menyebutkan bahwa program 
kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi terkait 
perizinan pembukaan lahan hutan malah akan berkontradiksi 
dengan strategi untuk mewujudkan  misi RPJMN Provinsi 
Papua yang menggunakan pendekatan sosial budaya dan 
menyertakan kepentingan adat. Hal itu dikarenakan dalam 
praktiknya, pengembangan kemandirian ekonomi yang dicita-
citakan seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran 
terhadap hak masyarakat adat dan HAM.
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b. Dalam RPJPD dan RPJMD periode 2013-2018 disebutkan 
bahwa tema pembangunan koridor ekonomi Papua-
Kepulauan Maluku adalah sebagai Pusat Pengembangan 
Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional. 
Strategi pembangunan ekonomi koridor ekonomi Papua 
difokuskan pada 5 kegiatan ekonomi utama, yaitu Pertanian 
pangan, MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate), 
Tembaga, Nikel, Migas. Namun, dalam dokumen RPJMD 
2015-2019 tidak ditemukan tema pembangunan koridor 
ekonomi tersebut. Hal tersebut dikarenakan program MIFEE 
(Merauke Integrated Food & Energy Estate) pembukaan 
lahan sebagai kebijakan untuk mengatasi masalah pangan 
menimbulkan dianggap gagal mencapai tujuannya dan malah 
menimbulkan masalah baru yaitu hancurnya ekosistem 
hutan hujan dan hutan tropis, hutan rawa, sabana dan hutan 
bakau, serta hilangnya budaya dan kehidupan sekitar 70.000 
masyarakat adat yang tinggal terpencar di hutan-hutan.232

3. Evaluasi Mekanisme Pertanggungjawaban terhadap 
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Secara historis, mekanisme pertanggungjawaban terhadap 
pelaksanaan haluan negara melalui Sidang Tahunan MPR pertama kali 
ditetapkan dalam Pasal 1 butir 9 TAP MPR Nomor I/MPR/1999 juncto 
Pasal 49 ayat (2) TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib 
MPR RI. Sidang Tahunan MPR dimaksudkan untuk mendengarkan pidato 
Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat 
keputusan Majelis.233 Ketentuan ini selaras dengan kewajiban Presiden dan 
lembaga tinggi negara untuk menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan 
GBHN yang termaktub dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 
tentang GBHN Tahun 1999-2004.234 Setelah ditetapkannya ketiga TAP 
MPR tersebut sebagai landasan hukum Sidang Tahunan MPR, maka 
Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pertama kali pada tanggal 8-18 
Agustus 2000 dengan agenda mendengarkan laporan kinerja Presiden dan 
Lembaga Tinggi Negara terhadap pelaksanaan GBHN serta Amandemen 

232  R. Yando Zakaria (et al). (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind. 
Forestpeoples.org. Yayasan Pusaka. Jakarta.

233  Vide Pasal 49 ayat (2) TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI.
234  Vide Pasal 4 TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004.
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Kedua UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1-9 
November 2001 diselenggarakan dengan agenda mendengarkan laporan 
kinerja Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terhadap pelaksanaan GBHN 
serta Amandemen Ketiga UUD NRI 1945. Selanjutnya, Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002 pada tanggal 1-11 Agustus 2002 diselenggarakan dengan 
agenda mendengarkan laporan kinerja Presiden dan Lembaga Tinggi 
Negara terhadap pelaksanaan GBHN serta Amandemen Keempat UUD 
NRI 1945. Terakhir, Sidang Tahunan MPR 2003 tanggal 1-8 Agustus 
2003 diselenggarakan dengan agenda mendengarkan laporan kinerja 
Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terhadap pelaksanaan GBHN 
dan menghasilkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 
sampai 2002, TAP MPR Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, 
serta 2 keputusan MPR. Setelah Presiden dan Lembaga Tinggi Negara 
menyampaikan laporan kinerjanya terhadap pelaksanaan GBHN, fraksi-
fraksi di MPR memberikan pandangan umum atas laporan kinerja tersebut 
dan dilanjutkan dengan jawaban dari Presiden dan Lembaga Tinggi Negara 
atas pandangan umum fraksi-fraksi di MPR. Penyelenggaraan Sidang 
Tahunan MPR di awal era Reformasi ini sebagai bentuk kontrol terhadap 
kinerja Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terhadap pelaksanaan GBHN 
serta fungsi dan wewenangnya yang diberikan UUD NRI 1945.235

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
Sidang Tahunan MPR ditiadakan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi 
yuridis dari ketidakberlakuan TAP MPR mengenai kewajiban untuk 
melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan GBHN. Pasca Amandemen UUD 
NRI 1945, MPR bukan lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara 
sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak 
lagi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya 
terhadap pelaksanaan GBHN kepada MPR dalam Sidang Tahunan MPR. 
MPR hanya bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun pada era 
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, peran 
MPR hanya sebatas mensosialisasikan hasil Amandemen UUD NRI 1945 

235  Bagir Manan. (1996). Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. 
Jakarta: Gama Media Pratama. Hlm. 104. 
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dan melantik Presiden dan Wakil Presiden236 serta tugas dan wewenang 
lainnya yang diatur dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 dan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “UU MD3”) juncto Pasal 
5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (UU MD3 yang 
menggantikan UU Nomor 27 Tahun 2009).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, forum Sidang 
Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan yang bertujuan untuk 
mendengarkan laporan kinerja Presiden dan lembaga negara kembali 
dihidupkan.237 Sidang Tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus 2015 
diselenggarakan dengan agenda pidato Presiden Joko Widodo untuk 
menyampaikan laporan kinerja Presiden dan lembaga negara. Dalam 
Sidang Tahunan MPR ini, MPR hanya sebatas mendengarkan laporan 
kinerja yang disampaikan Presiden dan tidak memberikan rekomendasi 
apapun layaknya di Sidang Tahunan MPR pada awal Reformasi. Berikut 
merupakan pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 
tahun 2015 mengenai kinerja Presiden sepanjang tahun 2014:238 

“Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, sejak Kabinet 
Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program 
pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. 
Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan 
mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif 
ke produktif. Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain 
mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus 
melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta 
api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga 
mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring 
pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu 
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, 

236  R. Nazriyah. (2017). Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 
Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47 (1), hlm. 
56-57.

237  Ibid.
238  Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). “Pidato Presiden Republik 

Indonesia, Di Depan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2015, Jakarta, 14 Agustus 
2015”. https://setkab.go.id/pidato-presiden-republik-indonesia-di-depan-sidang-
tahunan-mpr-ri-tahun-2015-jakarta-14-agustus-2015/. Diakses pada 8 Mei 2021.
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dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah 
mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai 
hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan 
kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi 
masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya 
kokoh. Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-
persoalan tersebut. Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut 
pertentangan internal di beberapa partai politik, Pemerintah 
bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan 
dengan baik. Sementara itu, perombakan Kabinet Kerja yang baru 
saja saya lakukan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 
kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional 
bisa terwujud. Perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu 
jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka.”

Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja MPR sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:239

“Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, perlu 
diketahui, semua Lembaga Negara di Tanah Air selama ini terus 
bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. Menjelang 
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR melakukan 
silaturahmi kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan 
secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih; juga 
kepada teman bertanding dalam pilpres yang lalu. MPR juga sedang 
melakukan gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa 
dengan manifesto “Ini Baru Indonesia” dan terus melakukan 
sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 
Selain itu, mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam 
UUD 1945, MPR periode 2014-2019 telah mengadakan sidang 
untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pilpres 
2014, di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan MPR 
untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.”

239  Ibid.
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Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja DPR sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:240

“Sementara itu, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat 
sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme 
checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan 
selama ini bekerja dengan baik. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR 
dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan 
berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik 
hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan 
dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu 
sistem ekonomi yang berdikari. Pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, 
keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan 
efisien.”

Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja DPD sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:241

“Saudara-saudara, DPD juga telah bekerja dengan baik 
untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan 
daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi 
DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh 
dukungan penuh dari Pemerintah. Lahirnya beberapa undang-
undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan 
UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. Demikian juga dengan 
RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 
2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama 
bilateral maupun multilateral.”

Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja BPK sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:242

240  Ibid.
241  Ibid.
242  Ibid.
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“Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dalam hal 
pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah 
pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan 
negara. Sebagai Lembaga Negara, BPK telah bekerja cermat dan 
selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setahun terakhir, BPK 
semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-
program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, 
khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja MA sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:243

“Demikian pula halnya dengan penegakan hukum. 
Memasuki tahun 2015 Mahkamah Agung telah meningkatkan 
pelaksanaan empat misinya, yaitu menjaga kemandirian badan 
peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 
pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan 
peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan 
peradilan. Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam 
penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh 
lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan 
pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan 
konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja penanganan 
perkara di MA terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, MA 
juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan 
informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari 
keadilan.”

Kemudian pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2015 mengenai kinerja MK sepanjang tahun 2014 sebagai 
berikut:244

“Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, sepanjang 
tahun 2014, Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan tugas 
konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan 

243  Ibid.
244  Ibid.
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Hasil Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dengan berkualitas dan 
tepat waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi telah pula dijalankan 
dan menjadi dasar pembentukan lembaga perwakilan baik Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun DPRD 
provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Selain itu, 
dengan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, MK telah berhasil mengawal 
dan menghantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan 
di atas rel konstitusi, berlangsung aman dan damai. Rakyat 
Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa 
hasil pemilihan kepala daerah.”

Terakhir, pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 
tahun 2015 mengenai kinerja KY sepanjang tahun 2014 sebagai berikut:245

“Sementara itu, pembangunan hukum nasional juga ditopang 
oleh Komisi Yudisial. Berkenaan dengan wewenang pengusulan 
calon Hakim Agung, Komisi Yudisial selama ini telah menjalankan 
tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.  Komisi 
Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan 
keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas 
hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada Kode 
Etik Pedoman Perilaku Hakim, pemantauan, edukasi publik tentang 
peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan 
pemenuhan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial juga terus 
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan 
benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. 
Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten 
melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi. 
Penyiapan calon-calon hakim yang kompeten tersebut dilakukan 
dengan menjaring minat para mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk 
dididik menjadi calon hakim yang berkualitas dan berintegritas.”

Laporan kinerja tersebut ditujukan kepada rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan negara dan bukan lagi kepada MPR. Hal inilah yang membedakan 
Sidang Tahunan sebelum dan sesudah Amandemen UUD NRI 1945. Sidang 
Tahunan MPR sesudah Amandemen UUD NRI 1945 hadir sebagai wadah 
formal prosedural untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan 

245  Ibid.
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tanggung jawab Presiden dan lembaga negara kepada rakyat.246 Namun, 
penyampaian laporan kinerja lembaga negara yang dilakukan seorang diri 
oleh Presiden masih belum mencerminkan mekanisme Sidang Tahunan 
MPR yang ideal. Hal ini dikarenakan laporan kinerja lembaga negara yang 
disampaikan dalam pidato Presiden masih terlalu pendek (disampaikan 
hanya dalam beberapa paragraf) dan belum menggambarkan penyampaian 
laporan kinerja yang utuh dan komprehensif. Penyampaian laporan kinerja 
lembaga negara juga tidak meliputi program-program kerja yang belum 
terlaksana selama satu tahun. Selain itu, tidak ada tolak ukur atau parameter 
yang jelas terhadap capaian kinerja setiap lembaga negara dalam Sidang 
Tahunan MPR tersebut. Sehingga hal ini menutup kesempatan bagi rakyat 
dan lembaga negara lain untuk menilai dan memberikan pandangan lebih 
jauh terhadap kinerja lembaga negara yang disampaikan.

Permasalahannya saat ini, dalam UU SPPN tidak diatur mengenai 
mekanisme pelaporan kinerja lembaga negara secara resmi dan terbuka 
yang dapat disaksikan seluruh masyarakat Indonesia seperti pada Sidang 
Tahunan MPR. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPPN hanya 
dilakukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga negara dengan 
mekanisme internal masing-masing lembaga negara.247 Hal ini lantas 
menutup ruang gerak publik untuk turut terlibat dalam evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan nasional yang sejatinya merupakan usaha 
seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Mekanisme 
evaluasi pelaksanaan SPPN yang saat ini diatur UU SPPN juga tidak 
dapat memberikan jaminan bahwa evaluasi yang dilakukan kementerian 
atau lembaga negara terkait akan dipublikasikan ke masyarakat. Tidak ada 
unsur dari negara yang dapat mengawasi publikasi laporan kinerja tersebut 
ke masyarakat. Sehingga mekanisme evaluasi berdasarkan UU SPPN 
cenderung tertutup dan tidak menciptakan peningkatan kualitas kinerja 
lembaga negara terhadap pelaksanaan SPPN.

 Permasalahan yang timbul akibat ketidakjelasan mekanisme 
evaluasi pelaksanaan SPPN adalah sebagai berikut: pertama, tidak 
terpenuhinya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab Presiden 
dan lembaga negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. 

246  Budi Muliawan. (2020). Sidang Tahunan MPR RI 2020 Siap Digelar Secara Virtual.  
Majalah Majelis Edisi No. 7/TH. XIV/Juli 2020. Hlm. 16.

247  Vide Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.
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Pasca Amandemen UUD NRI 1945, Presiden dan lembaga negara yang 
diamanahi kewenangan oleh UUD NRI 1945 bertanggung jawab langsung 
kepada rakyat. Maka otomatis segala bentuk kinerja yang dilakukan 
Presiden maupun lembaga negara harus dipublikasikan ke masyarakat 
dengan mekanisme ketatanegaraan yang resmi dan terbuka. Mekanisme 
evaluasi yang diatur dalam UU SPPN saat ini tidak memenuhi unsur 
transparansi dan akuntabilitas publik yang baik. Rakyat cenderung tidak 
memperoleh gambaran yang utuh mengenai hasil kinerja lembaga negara 
terhadap pelaksanaan SPPN. Dengan begitu, dibutuhkan mekanisme 
pelaporan hasil kinerja lembaga negara yang mengakomodasi kepentingan 
rakyat dan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

 Kedua, tidak adanya evaluasi antar lembaga negara untuk menilai 
kinerjanya dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan 
nasional. Mekanisme evaluasi yang diatur dalam UU SPPN menutup 
adanya checks and balances antar lembaga negara karena evaluasi 
pelaksanaan SPPN dilakukan masing-masing lembaga negara. Hal ini 
menghambat harmonisasi dan keselarasan kinerja antar lembaga negara 
dalam rangka menyukseskan pelaksanaan SPPN. Padahal, harmonisasi 
dan keselarasan antar lembaga negara sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas kinerja terhadap pelaksanaan SPPN dan mempermudah dalam 
memahami kebutuhan setiap lembaga negara.

 Ketiga, tidak ada keterlibatan masyarakat untuk turut mengevaluasi 
dan memberikan catatan terkait kinerja Presiden dan lembaga negara 
dalam melaksanakan SPPN. UU SPPN tidak mengakomodasi partisipasi 
masyarakat untuk mengevaluasi dan memberikan catatan terhadap 
kinerja lembaga negara dalam suatu forum terbuka. Sehingga kebutuhan 
masyarakat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan SPPN menjadi tidak 
tersampaikan dengan baik. Hal ini tentunya akan menghambat upaya 
bersama untuk mencapai salah satu tujuan bangsa yang termaktub dalam 
Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan 
umum. Ke depannya, kehadiran masyarakat secara aktif perlu difasilitasi 
dalam suatu forum laporan hasil kinerja lembaga negara guna mengetahui 
hal-hal yang masih menjadi keresahan masyarakat dalam pelaksanaan 
SPPN.

 Ada beberapa kelemahan mengenai pengaturan Sidang Tahunan 
MPR yang diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 
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Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelemahan-kelemahan tersebut 
adalah sebagai berikut: pertama, Peraturan MPR bukan merupakan produk 
hukum yang mendelegasikan secara langsung norma hukum dalam UUD 
NRI 145 karena Peraturan MPR tidak termasuk dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Kekuatan mengikat Peraturan MPR pun cenderung lebih mengikat ke 
internal MPR karena produk hukum Peraturan MPR tergolong sebagai 
salah satu Keputusan MPR yang dihasilkan dari Rapat Gabungan MPR. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar hukum mengenai pelaksanaan 
Sidang Tahunan MPR masih sangat lemah. 

Kedua, frasa “dapat” dalam bunyi Pasal 63 ayat (4) Peraturan 
MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat mengisyaratkan bahwa Sidang Tahunan MPR bersifat tidak wajib 
dilaksanakan. Sidang Tahunan MPR hanya bersifat sebagai konvensi 
ketatanegaraan yang menurut Bagir Manan, konvensi ketatanegaraan tidak 
mempunyai daya paksa secara hukum dan tidak ada konsekuensi hukum 
apabila tidak melaksanakannya.248 Sehingga kedudukan Sidang Tahunan 
MPR dalam status quo lebih bersifat seremonial semata dan terdapat 
ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraannya. 

Ketiga, ketidakjelasan mengenai subjek yang menyampaikan laporan 
kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR. Pasal 152 Peraturan 
MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyatakan bahwa: 

1. Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat 
menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan 
laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

3. Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 
16 (enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan 
kinerja MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.

248  Bagir Manan. (1987). Konvensi Ketatanegaraan. Bandung: Armico. Hlm. 49.
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Dari bunyi ketentuan pasal ini, terdapat aturan mengenai jangka 
waktu dan lembaga negara mana saja yang turut serta dalam Sidang 
Tahunan MPR. Namun, tidak disebutkan secara tegas mengenai subjek 
yang akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara tersebut. 
Sehingga pada praktik kenyataannya, setiap tahun mulai dari tahun 2015 
sampai dengan tahun 2020, penyampaian laporan kinerja lembaga negara 
dalam Sidang Tahunan MPR disampaikan hanya oleh Presiden. Padahal, 
pimpinan masing-masing lembaga negara-lah yang paling mengetahui 
kinerja lembaganya. Sehingga mekanisme penyampaian kinerja lembaga 
negara yang disampaikan hanya oleh Presiden sangat tidak ideal.

4. Peninjauan Kembali terhadap Status Hukum dan Materi 
Muatan Ketetapan MPR/S

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk 
menetapkan aturan dasar negara/aturan pokok negara yaitu UUD 1945 dan 
Ketetapan MPR yang memuat GBHN.249 Sifat dari kedua aturan tersebut 
masih bersifat umum dan berupa garis besar sekaligus masih merupakan 
norma tunggal, serta belum dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi 
pemaksa. 

Berdasarkan hubungan antar kedua aturan tersebut, Ketetapan 
MPR bermuatan hal-hal yang merupakan pelaksanaan UUD 1945 atau 
yang diperintahkan oleh UUD 1945.250 Dasar adanya Ketetapan MPR 
pertama kali dikarenakan adanya Pasal 3 UUD 1945. Dalam pasal tersebut 
dinyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari haluan negara.” Meskipun 
begitu, secara kontekstual, UUD 1945 tidak menyertakan secara eksplisit 
penamaan produk hukum untuk menetapkan GBHN. Namun, terdapat 
penafsiran oleh anggota MPRS pada masa itu bahwa MPR “menetapkan” 
haluan negara dengan produk hukum berupa “Ketetapan MPR”.251 Kata 
menetapkan menjadi dasar dinamakannya Ketetapan MPR.

Munculnya Ketetapan MPR pertama kali diawali dengan 
ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto 
Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan 
Negara, dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis 

249 Maria Farida Indrati Soeprapto. Op. Cit. Hlm. 50.
250  Ni’Matul Huda. Kedudukan dan Implikasi…. Op. Cit. Hlm. 74-75.
251  Moh. Mahfud MD. (2013). Perdebatan Hukum.... Op. Cit. Hlm. 32.
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Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 
1961-1969 oleh MPRS. Selama dibentuknya MPRS masa pemerintahan 
orde lama, produk hukum Ketetapan MPRS berjumlah 8 ketetapan.252 
Praktik ini berjalan dan diteruskan oleh MPR pada masa berikutnya. 

Pada masa orde baru, MPRS menetapkan sebanyak 24 Ketetapan 
yang jika dikaji tidak hanya bermuatan pengaturan, tetapi penetapan seperti 
Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. 
Sementara itu, setelah adanya MPR sebagai lembaga yang melanjutkan 
beban MPRS, materi muatan Ketetapan MPR pada masa Orde Baru berisi 
Peraturan Tata Tertib MPR, penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara, 
dan Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa awal orde Baru, Ketetapan MPR/S masuk ke dalam tata 
urutan peraturan perundang-undangan. Hal itu berdasarkan Ketetapan 
MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai 
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan Republik Indonesia.

Bagan 4. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

 Dalam hierarki tersebut, Ketetapan MPR/S berada setingkat 
dibawah UUD 1945 dan setingkat diatas Undang-Undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini menimbulkan 
konsekuensi Ketetapan MPR/S sebagai produk turunan UUD 1945 tidak 
dapat bertentangan dengan UUD 1945. Adanya Ketetapan MPRS Nomor 

252  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Badan Pengkajian MPR. 
(2018). Kajian Akademik Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR 
Dalam Sistem Hukum Indonesia.  Jakarta:Badan Pengkajian MPR.  Hlm. 27.
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XX/MPRS/1966, menjadikan Ketetapan a quo sebagai hukum positif 
dan sumber hukum formil bagi peraturan perundang-undangan dibawah 
Ketetapan MPR.

 Namun, ketetapan tersebut memiliki kelemahan seperti tidak 
dimasukkannya peraturan daerah ke dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. Oleh karenanya, Ketetapan tersebut merupakan salah satu 
ketetapan MPR yang perlu ditinjau Kembali dan menghasilkan ketetapan 
MPR yang baru mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan 
melalui Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-
Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Republik Indonesia. Namun, tindak lanjut perbaikan 
dari Ketetapan tersebut tidak dilaksanakan hingga akhir masa pemerintahan 
orde baru.  

Pada awal masa Reformasi, Ketetapan MPRS Nomor XX/
MPRS/1966 dicabut dan digantikan dengan Ketetapan MPR Nomor III/
MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan. 

Bagan 5. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
Ketetapan MPRS Nomor III/MPR/2000

Masih adanya Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan berdasarkan Ketetapan MPR a quo menunjukkan bahwa 
Ketetapan MPR masih menjadi bagian dari hukum positif dan sumber 
hukum formil bagi peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, 
setelah terjadinya amandemen UUD 1945, perubahan struktural terhadap 
MPR berimplikasi pada status Ketetapan MPR. Hapusnya kewenangan 
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MPR dalam menetapkan GBHN menjadi faktor hapusnya kewenangan 
MPR mengeluarkan Ketetapan MPR yang sifatnya selain beschikking dan 
dilakukannya peninjauan kembali tentang Ketetapan MPR. Dalam Pasal 1 
Aturan Tambahan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
peninjauan  terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.

Atas dasar tersebut, MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor 
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai 
dengan Tahun 2002, yang berisi 7 (tujuh) Pasal dengan mengelompokkan 
6 kategori dari 136 Ketetapan MPR/S. Adapun kategori tersebut antara 
lain:

Tabel 10. Klasifikasi Pasal dan Jumlah Ketetapan yang Ditinjau dalam 
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

Pasal 1
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 8 Ketetapan 

MPR/S
Pasal 2

Tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing 3 Ketetapan 
MPR/S

Pasal 3
Tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintah-
an hasil pemilihan umum tahun 2004

8 Ketetapan 
MPR/S

Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repub-
lik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terben-
tuknya undang-undang

11 Ketetapan 
MPR/S
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Pasal 5
Masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan 
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 
2004

5 Ketetapan 
MPR/S

Pasal 6
Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik 
karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun 
telah selesai dilaksanakan

104 Keteta-
pan MPR/S

Berdasarkan pengelompokkan kategori tersebut, diketahui bahwa 
tidak semua Ketetapan MPR/S yang ditinjau ulang status hukumnya secara 
langsung tidak berlaku lagi. Salah satunya adalah Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/2000 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan karena 
merupakan salah satu ketetapan MPR yang masuk dalam kategori Pasal 
4. Dengan begitu, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 berlaku sampai 
terbentuknya Undang-Undang.

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai pengganti Ketetapan 
MPR Nomor III/MPR/2000 akhirnya mengatur kembali terkait tata urutan 
(hierarki) peraturan perundang-undangan.

Bagan 6. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
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Pada tata urutan baru ini, Ketetapan MPR tidak lagi dimasukkan ke 
dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya selama 
UU a quo berlaku, maka  status hukum Ketetapan MPR sebagai salah satu 
bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagai sumber hukum formil 
ditiadakan. Hal ini juga menunjukkan degradasi eksistensi dari Ketetapan 
MPR. Ketetapan MPR tidak bisa dihapuskan karena masih ada urgensi 
terhadap beberapa ketetapan MPR yang diperlukan.

Selama 7 tahun lamanya Ketetapan MPR tidak berlaku lagi, akhirnya 
para pembentuk UU mengembalikan eksistensi Ketetapan MPR ke dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011. 

Bagan 7. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

 Dalam hierarki tersebut, Ketetapan MPR dimasukkan kembali ke 
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada setingkat di 
bawah UUD NRI 1945 dan setingkat diatas UU/Perppu.

 Lebih lanjut mengenai Ketetapan MPR, dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang dimaksudkan 
dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Sehingga, 
berdasarkan ketentuan tersebut, Ketetapan MPR masih berlaku jika 
terdapat urgensi atau kebutuhan yang masih penting hingga saat ini. 

Namun setelah 17 tahun lamanya, Ketetapan MPR/S yang memiliki 
dasar pemberlakuannya saat ini juga perlu untuk ditinjau Kembali 
keberlakuannya berdasarkan relevansi terhadap kondisi faktual yang ada 
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saat ini. Lebih lanjut, terdapat kajian status keberlakuan dan relevansi 
dengan status quo terhadap Ketetapan MPR/S pada Pasal 2 dan Pasal 4 
TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebagai berikut:253   

     Tabel 11. Kajian Status Keberlakukan dan Relevansi dengan Kondisi 
Faktual terhadap Ketetapan MPR/S pada Pasal 2 TAP MPR Nomor I/

MPR/2003

No. Ketetapan MPR/
Ketetapan MPRS

Status Keberlakuan
Ketentuan dalam 

Ketetapan Kondisi Faktual

1. TAP MPRS No. 
XXV/MPRS/1966 
tentang Pembubaran 
Partai Komunis In-
donesia, Pernyataan 
Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh 
Wilayah Negara 
Republik Indonesia 
bagi Partai Komunis 
Indonesia dan Laran-
gan Setiap Kegiatan 
untuk Menyebarkan 
atau Mengembang-
kan Faham atau Aja-
ran Komunis/Marx-
isme-Leninisme

Dinyatakan tetap ber-
laku dengan ketentuan 
seluruh ketentuan da-
lam TAP MPRS No. 
XXV/MPRS/1966 ini 
kedepan diberlakukan 
dengan berkeadilan, 
dan menghorma-
ti hukum, prinsip 
demokrasi, dan hak 
asasi manusia.

Tetap berlaku, dengan 
alasan bahwa materi 
muatan dalam TAP 
MPRS ini sebagai 
upaya mempertahank-
an ideologi Pancasila, 
sehingga memiliki 
kedudukan substan-
tif yang kuat, serta 
ketentuan yang dis-
yaratkan dalam TAP 
MPR tersebut akan 
tetap berlanjut dalam 
kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

2. TAP MPR RI No. 
XVI/MPR/1998 
tentang Politik 
Ekonomi dalam 
Rangka Demokrasi 
Ekonomi

Dinyatakan tetap ber-
laku dengan ketentuan 
Pemerintah berke-
wajiban mendorong 
keberpihakan politik 
ekonomi yang lebih 
memberikan kesem-
patan

Tetap berlaku.

253  Pada Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, 
Penulis memperbaiki kajian kondisi faktual berdasarkan waktu saat ini.  Dian Agung 
Wicaksono. (2013). Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan 
Perundang-undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di 
Indonesia. Jurnal Konstitusi, 10 (1), hlm. 147.



119UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

dukungan dan 
pengembangan 
ekonomi, usaha 
kecil menengah, dan 
koperasi sebagai pilar 
ekonomi dalam mem-
bangkitkan terlak-
sananya pembangunan 
nasional dalam rangka 
demokrasi ekonomi 
sesuai hakikat Pasal 
33 UUD NRI Tahun 
1945.

3. TAP MPR RI No. V/
MPR/1999 tentang 
Penentuan Pendapat 
di Timor Timur

Tetap berlaku sampai 
dengan terlaksanan-
ya ketentuan dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 
TAP MPR No. V/
MPR/1999/

Sudah tidak berlaku, 
dikarenakan ketentuan 
Pasal 5 dan Pasal 6 
telah selesai dilak-
sanakan.

Tabel 12. Kajian Status Keberlakukan dan Relevansinya dengan Kondisi 
Faktual atas Ketetapan MPR/S pada Pasal 4 TAP MPR Nomor I/

MPR/2003

No. Ketetapan MPR/
Ketetapan MPRS

Status Keberlakuan
Ketentuan dalam 

Ketetapan Kondisi Faktual

1. TAP MPRS 
No. XXIX/
MPRS/1966 
tentang Pengang-
katan Pahlawan 
Ampera

Tetap berlaku 
dengan meng-
hargai Pahlawan 
Ampera yang 
telah ditetap-
kan dan sampai 
terbentuknya 
undang-undang 
tentang pem-
berian gelar, 
tanda jasa, dan 
lain-lain tanda 
kehormatan.

Sudah tidak berlaku dengan 
terbentuknya UU No. 20 Tahun 
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, 
dan Tanda Kehormatan. 
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2. TAP MPR RI No. 
XI/MPR/1998 
tentang Penye-
lenggara Negara 
yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nep-
otisme

Sampai terlak-
sananya seluruh 
ketentuan dalam 
Ketetapan terse-
but. 

Pada dasarnya sudah terdapat UU 
yang lahir dari TAP MPR a quo, 
yaitu: 
1. UU No. 28 Tahun 1999 ten-
tang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme. 
2. UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
3. UU No. 20 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pember-
antasan Tindak Pidana Korupsi. 
Namun, dikarenakan dalam Pasal 
4 TAP MPR a quo secara spesifik 
menyebut “mantan Presiden Soe-
harto” dan sampai saat ini kasus 
tersebut belum terselesaikan, 
maka dapat dikatakan TAP MPR 
a quo masih berlaku. Kasus 
tersebut terhenti dengan adanya 
Surat Keputusan Penghentian 
Penuntutan Perkara (SKP3) oleh 
Jaksa Agung.

3. TAP MPR RI No. 
XV/MPR/1998 
tentang Penye-
lenggaraan 
Otonomi Daer-
ah, Pengaturan, 
Pembagian, dan 
Pemanfaatan 
Sumber Daya 
Nasional yang 
Berkeadilan, 
serta

Sampai dengan 
terbentuknya 
undang- 
undang tentang 
Pemerintahan 
Daerah se-
bagaimana dia-
manatkan oleh 
Pasal 18, 18A, 
dan 18B Un-
dang- Undang 
Dasar 

Sudah tidak berlaku dengan 
terbentuknya UU Nomor 32 Ta-
hun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.
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Perimbangan 
Keuangan Pusat 
dan Daerah 
dalam Kerangka 
Negara Kesatuan 
Republik Indo-
nesia 

Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945. 

4. TAP MPR RI No. 
III/MPR/2000 
tentang Sumber 
Hukum dan Tata 
Urutan Peraturan 
Perundang- un-
dangan 

Tetap berlaku. Sudah tidak berlaku dengan 
terbentuknya UU No. 10 Ta-
hun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 
dan kemudian direvisi melalui 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun-
dang-undangan. 

5. TAP MPR RI No. 
V/MPR/2000 ten-
tang Pemantapan 
Persatuan dan 
Kesatuan Nasi-
onal 

Tetap berlaku. Tidak berlaku. Ketetapan MPR 
ini dibentuk dengan maksud 
dan tujuan berupa pembentukan 
Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi Nasional, merumuskan 
etika kehidupan berbangsa dan 
bernegara, serta visi Indonesia 
masa depan. Sehingga, tidak 
berlaku karena tujuannya sudah 
tercapai yaitu dengan terben-
tuknya UU No. 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, terbentuknya TAP 
MPR No. VI/MPR/2001 tentang 
Etika Kehidupan Berbangsa 
dan Bernegara, dan TAP MPR 
No. VII/MPR/2001 tentang Visi 
Indonesia Masa Depan. Walau-
pun kemudian UU No. 27 Tahun 
2004 telah dibatalkan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 006/PUU-IV/2006 karena 
dianggap inkonstitusional.
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6. TAP MPR RI No. 
VI/MPR/2000 
tentang Pemisa-
han Tentara Na-
sional Indonesia 
dan Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 

Sampai ter-
bentuknya 
undang-undang 
yang terkait. 

Sudah tidak berlaku dengan 
terbentuknya: 
1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara. 
3. UU No. 34 Tahun 2004 ten-
tang Tentara Nasional Indonesia. 

7. TAP MPR RI No. 
VII/MPR/2000 
tentang Peran 
Tentara Nasional 
Indonesia dan 
Peran Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 

Sampai ter-
bentuknya 
undang-undang 
yang terkait 
dengan penyem-
purnaan Pasal 
5 ayat (4) dan 
Pasal 10 ayat (2) 
dari Ketetapan 
tersebut yang 
disesuaikan den-
gan Undang-Un-
dang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945. 

Sudah tidak berlaku dengan 
terbentuknya: 
1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara.
3. UU No. 34 Tahun 2004 ten-
tang Tentara Nasional Indonesia.

8. TAP MPR RI No. 
VI/MPR/2001 
tentang Etika 
Kehidupan Ber-
bangsa 

Tetap berlaku Pada dasarnya sudah terdapat 
UU yang lahir dari TAP MPR a 
quo, misalnya UU No. 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi. Namun, 
dikarenakan dalam TAP MPR 
a quo yang diuraikan sebagai 
uraian Etika Kehidupan Berbang-
sa sangat luas, sehingga dibutuh-
kan banyak UU untuk mewadahi 
materi muatannya. Untuk itu, 
karena materi muatan Tap a quo 
belum dapat diwujudkan secara 
keseluruhan, maka dapat dika-
takan TAP MPR a quo masih 
berlaku. 
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9 TAP MPR RI No. 
VII/MPR/2001 
tentang Visi 
Indonesia Masa 
Depan 

Tetap berlaku Sudah tidak berlaku lagi dengan 
terbentuknya karena terdapat UU 
yang lahir dari TAP MPR a quo, 
misalnya UU No. 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025.

10. TAP MPR RI No. 
VIII/MPR/2001 
tentang Re-
komendasi 
Arah Kebijakan 
Pemberantasan 
dan Pencegahan 
Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme

Sampai terlak-
sananya seluruh 
ketentuan dalam 
Ketetapan terse-
but. 

Arah kebijakan yang diamanat-
kan adalah membentuk UU 
beserta peraturan pelaksanaannya 
untuk membantu percepatan dan 
efektivitas pelaksanaan pember-
antasan dan pencegahan korupsi 
yang muatannya meliputi: 
1. Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU No. 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi); 
2. Perlindungan Saksi dan 
Korban (UU No. 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban);
3. Kejahatan Terorganisasi (UU 
No. 5 Tahun 2009 tentang Penge-
sahan United Nations Convention 
Against Transnational Organized 
Crime);
4. Kebebasan Mendapatkan In-
formasi (UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik);
5. Etika Pemerintahan (Belum 
ada UU spesifik); 
6. Kejahatan Pencucian Uang 
(UU No. 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang);
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7. Ombudsman (UU No. 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia). 
Walaupun belum ada UU khusus 
yang mengatur tentang Etika 
Pemerintahan, namun sejatinya 
materi muatannya sudah tercak-
up, misalnya dalam: 
1. UU No. 20 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan Atas UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi; dan 
2. UU No. 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nation Con-
vention against Corruption, 2003.
Selain itu, tidak ada keharusan 
untuk “diatur dengan undang- 
undang” (bij de wet geregeld) 
atau diatur dalam undang-un-
dang” (in de wet geregeld), 
sehingga dalam melaksanakan 
TAP MPR a quo dapat dilaku-
kan dengan produk hukum yang 
fleksibel. Maka dari itu, dapat 
dikatakan TAP MPR a quo sudah 
tidak berlaku. 

11. TAP MPR RI No. 
IX/MPR/2001 
tentang Pem-
baruan Agraria 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam 

Sampai terlak-
sananya seluruh 
ketentuan dalam 
Ketetapan terse-
but. 

Pada dasarnya sudah terdapat 
UU yang lahir dari TAP MPR 
a quo, misalnya UU tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pemban-
gunan untuk Kepentingan Umum 
yang disahkan DPR pada Jumat, 
16 Desember 2011. Namun, 
dikarenakan dalam TAP MPR a 
quo yang diuraikan sebagai arah 
kebijakan Pembaruan agraria dan 
pengelolaan sumber daya alam 
sangat luas, sehingga dibutuhkan 
banyak UU untuk mewadahi 
materi muatannya. 
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Untuk itu, karena materi muatan 
Tap a quo belum dapat diwujud-
kan secara keseluruhan, maka 
dapat dikatakan TAP MPR a quo 
masih berlaku. 

 Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 ketetapan MPR/S yang masih 
relevan dengan kondisi faktual yang ada. Hal ini menunjukkan urgensi 
keberlakuan status hukum Ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat 
ini. Selain itu, keberadaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 khususnya 
Pasal 2 dan Pasal 4 ini hanya dapat diselesaikan melalui Ketetapan MPR. 
Oleh karena itu, Ketetapan MPR sebenarnya masih dapat terus berlaku 
sepanjang ada urgensi dari pembentuknya, dan jika pembentuk menyetujui 
ada urgensi, maka  diperlukan suatu dasar pembentukannya.

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi materi muatan yang ada 
dalam Ketetapan MPR dari masa ke masa, Ketetapan MPR mengalami 
sedikit perubahan di dalamnya. Sebagaimana dirangkum dalam tabel 
berikut: 

Tabel 13. Materi Muatan Ketetapan MPR dari Masa ke Masa

Periode Materi muatan
Orde Lama Pengaturan, penetapan, dan penegasan 

Kembali pidato Presiden Soekarno
Orde Baru Peraturan Tata Tertib MPR, penetapan 

Garis-garis Besar Haluan Negara, dan 
Pengangkatan Presiden dan Wakil Presi-
den

2004-2009 Penetapan (Beschikking) dan Pengaturan 
(regeling) mengikat ke dalam dan ke luar 
Majelis

2009-2014 Penetapan (Beschikking) dan Pengaturan 
(regeling) mengikat ke dalam dan ke luar 
Majelis

2014-2019 Penetapan (Beschikking) dan Pengaturan 
(regeling) mengikat ke dalam dan ke luar 
Majelis
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2019-2024 Penetapan (Beschikking) dan Pengaturan 
(regeling) mengikat ke dalam dan ke luar 
Majelis

Berdasarkan tabel di atas, Ketetapan MPR dari sejak awal 
hingga sekarang masih memiliki dua sifat yang sama yaitu Penetapan 
(Beschikking) dan Pengaturan (regeling) mengikat ke dalam dan ke luar 
Majelis. Ketetapan MPR dengan materi muatan seperti sekarang ini 
menjadi urgensi keberlangsungan Ketetapan MPR baik bersifat Penetapan 
dan Pengaturan, di samping ide tentang menghilangkan materi muatan 
yang bersifat pengaturan (regeling).

Selain itu, permasalahan lain yang terdapat pada Ketetapan MPR 
ialah terabaikannya ketetapan MPR/S sebagai hukum positif baik dalam 
segi pembentukannya maupun menjadi dasar pembentukan peraturan di 
bawahnya khususnya UU. Hal itu menyebabkan status hukum Ketetapan 
MPR/S yang masih berlaku saat ini seperti tidak ada kekuatan hukum 
dan kekuatan mengikatnya. Padahal Ketetapan MPR sudah dimasukkan 
ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011. Ditambah lagi, hal ini akan berpengaruh pada lemahnya eksistensi 
Ketetapan MPR/S setelah adanya perubahan UUD 1945.

5. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia 
adalah negara hukum, ketentuan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 
NRI 1945. Pasal ini menjadi dasar berlakunya prinsip supremasi hukum 
(supremacy of law) di Indonesia yang bertumpu pada konstitusi. Sebagai 
puncak peraturan perundang-undangan, konstitusi memiliki materi muatan 
yang bertujuan untuk memaksimalkan jaminan perlindungan hak asasi 
manusia dan hak konstitusional warga negara serta sebagai penegasan 
susunan ketatanegaraan dan pembagian kekuasaan secara fundamental.254 
Selain itu, J.B.J.M. ten Berge menyatakan bahwa salah satu prinsip 
negara hukum adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas menghendaki 
bahwa undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap 
warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, 
dan berbagai jenis tindakan tidak benar lainnya sehingga pelaksanaan 

254   Dahlan Thaib (et.al). Teori dan Hukum Konstitusi. Op. Cit. Hlm. 15.
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wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya secara nyata 
dalam undang-undang tertulis.255 Mengingat pentingnya peran peraturan 
perundang-undangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan, baik karena 
materi muatan maupun kedudukannya, maka tertib peraturan perundang-
undangan wajib untuk dijaga, salah satu cara menjaganya adalah melalui 
mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.256

Urgensi diperlukannya pengujian peraturan perundang-undangan 
berkaitan erat dengan keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 
berikut ini.

Pengaturan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan 
di atas selaras jika dikaitkan dengan “Teori Penjenjangan” (stufenbau 
theory) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky. Implikasi 
logis adanya peraturan perundang-undangan yang berjenjang tersebut 
adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai 
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka dapat tercipta suatu norma 
yang harmonis serta terbentuk sebuah tatanan hukum dalam struktur 
yang hierarkis.257 Selanjutnya, jika suatu peraturan perundang-undangan 
dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui 
mekanisme pengujian oleh lembaga yudikatif, pengujian ini biasa disebut 
dengan judicial review.258

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-
undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

255  J.B.G.M. ten Berge (et. al), dalam Ridwan HR. (2011). Hukum Administrasi Negara. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.

256  Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati. (2015). Integrasi Pengujian Peraturan 
Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum 
Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22 (2), hlm. 261.

257  Hans Kelsen. Pure Theory of Law. Op. Cit. Hlm. 24.
258  Maria Farida Indrati Soeprapto. Op. Cit. Hlm. 41.
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Peraturan Perundang-undangan.259 Penggunaan istilah judicial review 
di Indonesia pun mencakup pengujian terhadap peraturan perundang-
undangan dengan tujuan untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan 
isi dari peraturan perundang-undangan terkait agar tidak bertentangan 
dengan UUD atau UU sehingga peraturan perundang-undangan tersebut 
dapat memberikan kepastian, perlindungan, serta kemanfaatan bagi 
masyarakat luas.

Dalam konstitusi Indonesia, pengujian peraturan perundang-
undangan menjadi kewenangan MA dan MK. Kewenangan tersebut 
tertuang dalam Pasal berikut:

Tabel 14. Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

Pasal 24A ayat (1) Pasal 24C ayat (1)
Mahkamah Agung berwenang men-
gadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap un-
dang-undang, dan mempunyai we-
wenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terha-
dap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga neg-
ara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik dan memu-
tus perselisihan tentang hasil pemili-
han umum.

Adanya model dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di 
atas timbul sebagai akibat dari lahirnya MK pasca Perubahan Ketiga 
UUD NRI 1945. Namun jika ditelisik lebih dalam, kehadiran MK yang 
hanya berwenang menguji UU terhadap UUD terkesan hanya bersifat 
melengkapi kekosongan hukum semata dengan mengedepankan metode 
‘tambal sulam’.260 Hal itu memberikan kesan bahwa perumusannya kurang 
didasarkan pada pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi hak 
uji itu sendiri secara komprehensif serta kurang didasari atas pertimbangan 
praktik yang matang.261

259  Vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.

260  Wira Atma Hajri dan Rahdiansyah. (2018). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 
di Indonesia: Persoalan dan Jalan Keluarnya. UIR Law Review, 2 (1), hlm. 236.

261  Ibid.
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Dibentuknya MK memiliki tujuan awal yang luhur, yaitu untuk 
menjaga demokrasi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, 
yaitu melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang yang 
berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat.262 Namun, tujuan 
tersebut justru kontradiktif dengan kewenangan MK yang belum dapat 
memberikan perlindungan yang maksimal bagi hak-hak konstitusional 
warga negara. Disintegrasi kewenangan judicial review saat ini justru 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya penegakan 
hukum di Indonesia, bahkan dapat mencederai hak-hak konstitusional 
warga negara yang seharusnya dijamin perlindungannya.263

Model pengujian peraturan perundang-undangan pada dua atap saat 
ini justru tidak mencerminkan semangat diadakannya pengujian peraturan 
perundang-undangan itu sendiri.264 Hal tersebut tergambar dengan adanya 
problematika berupa disparitas putusan antara putusan yang dikeluarkan 
oleh MA dan putusan yang dikeluarkan MK. Terjadinya dualisme 
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan memunculkan 
permasalahan perbedaan dan ketidaksinkronan putusan MA dan MK 
yang berujung pada tidak terciptanya kepastian hukum, timbulnya konflik 
kelembagaan antara MA dan MK, serta hilangnya kewibawaan MA sebagai 
lembaga yang menjalankan fungsi peradilan. Sebagai contoh, perbedaan 
antara putusan MA dan putusan MK terjadi dalam kasus Caleg DPD yang 
merangkap jabatan dalam partai politik. Oesman Sapta Odang (OSO) 
mengajukan permohonan kepada MA untuk membatalkan norma dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018, yang 
menyatakan bahwa calon anggota DPD RI harus melepas jabatannya dari 
partai politik.265 

Hasilnya, permohonan uji materi yang diajukan OSO tersebut 
dikabulkan oleh MA melalui Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2019 
tertanggal 14 November 2018 sehingga calon anggota anggota DPD 
RI diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. 
Padahal pada 23 Juli 2018, dalam kasus serupa, MK telah mengeluarkan 
262   Ibid.
263   Ibid.
264  Meidiana. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Undang: Jurnal Hukum, 2 (2), hlm. 396.
265  Lalu Rahadian. (2018). “Langkah KPU Menyikapi Perbedaan Putusan MA dan MK 

Soal Caleg DPD”. https://tirto.id/langkah-kpu-menyikapi-perbedaan-putusan-ma-
dan-mk-soal-caleg-dpd-c9V4. Diakses pada 19 Mei 2021.
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Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa setiap calon anggota DPD tidak boleh merangkap jabatan apapun 
di partai politik. Keadaan yang demikian menggambarkan bahwa telah 
terjadi perbedaan antara putusan MA dan putusan MK yang pada akhirnya 
menimbulkan ketidakpastian hukum hingga berujung pada keraguan bagi 
KPU dalam mengambil tindakan hukumnya.

Selain itu, pertentangan putusan juga pernah terjadi dalam pengujian 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan 
Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih 
dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2009. Pemberlakuan PKPU ini mengakibatkan 
calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat (Zaenal Ma’arif, Yosef B 
Badeoda, M. Utomo A. Karim T, dan Mirda Rasyid) selaku partai politik 
peserta Pemilu 2009 merasa dirugikan akibat tidak memperoleh kursi 
yang menjadi haknya dalam Pemilu 2009, sekalipun secara yuridis mereka 
sebenarnya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji 
materi kepada MA.266 Dalam Putusan Nomor 15P/HUM/2009, MA menilai 
Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dalam peraturan tersebut 
bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu. MA dalam putusan a quo meminta KPU untuk 
membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih tahap kedua 
tersebut. KPU juga diharuskan untuk merevisi Keputusan KPU Nomor 
259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan perolehan kursi.267

Dikeluarkannya putusan MA tersebut menjadikan sejumlah partai 
politik mengajukan gugatan uji materi ke MK (melalui Perkara Nomor 110/
PUU-VII/2009, Perkara Nomor 111/PUU-VI/2009, Perkara Nomor 112/
PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 113/PUU-VII/2009).268 Dalam amar 
putusannya, MK memutuskan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat.269 

266  Achmad dan Mulyanto. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Yustisia, 2 (1), hlm. 63.

267   Ibid.
268   Ibid.
269   Vide Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.
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Artinya, putusan tersebut secara tidak langsung telah mementahkan 
Putusan MA Nomor 15P/HUM/2009 terkait pembatalan penghitungan 
kursi tahap dua. 

Dalam kasus a quo, MK menjadikan UU sebagai objek yang diujikan 
konstitusionalitasnya dengan UUD NRI 1945 sebagai batu uji, sementara 
MA menjadikan PKPU sebagai objek yang diuji dan UU sebagai batu 
uji. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya konflik antara MA dan 
MK pada perhitungan hasil Pemilu pada tahun 2009. Awalnya, MA dan 
MK sama-sama ingin menafsirkan ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam kasus ini, putusan MK secara tidak 
langsung menyatakan putusan MA tidak dapat diberlakukan karena telah 
kehilangan dasar berpijaknya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008. Dalam persoalan ini, putusan MK tentu yang akan digunakan karena 
MK menguji UU terhadap UUD, dan putusan MA terkesan mubazir.270 
Kondisi yang demikian menjadikan kewibawaan MA dalam menjalankan 
fungsi peradilan seakan runtuh karena produk hukumnya tidak memiliki 
kekuatan hukum.

Disparitas putusan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan 
dikeluarkannya Putusan MA Nomor 44P/PHUM/2019 terkait aturan 
pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Putusan a quo menyatakan 
bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan 
Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). 
Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa dalam 
hal terdapat dua Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilpres, maka KPU 
menetapkan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Paslon 
terpilih. Sedangkan Pasal 416 UU Pemilu berisi ketentuan yang pada 
intinya menyebutkan bahwa Paslon terpilih adalah yang memperoleh 
suara 50% dari jumlah suara dalam Pilpres dengan minimal 20% suara di 
setiap provinsi di Indonesia. Jika tidak ada Paslon yang memenuhi kriteria 
tersebut, maka dapat dilakukan Pilpres putaran kedua. 

Putusan MA tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 50 
Tahun 2014 terkait pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden serta Putusan MK Nomor 36 Tahun 2019 
terkait pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua putusan 
MK tersebut pada pokoknya menafsirkan bahwa apabila terdapat lebih 

270  Meidiana. Op. Cit. Hlm. 404.
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dari dua Paslon dalam Pilpres, maka pasangan terpilih adalah Paslon yang 
memperoleh suara terbanyak sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan 
putaran kedua. Sayangnya, dua putusan MK ini tidak sama sekali dijadikan 
dasar pertimbangan oleh MA dalam menjatuhkan putusan a quo. Padahal, 
Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang 
mana seharusnya dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara 
judicial review di MA. Perbedaan putusan antara dua lembaga tersebut 
tentu tidak mencerminkan adanya jaminan atas kepastian hukum, bahkan 
dapat memunculkan konflik kelembagaan antara MA dan MK.

Permasalahan lainnya dapat dilihat dari Pasal 55 UU Mahkamah 
Konstitusi Tahun 2003 dan Tahun 2011, bahwa pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan 
MA wajib dihentikan jika undang-undang yang menjadi dasar pengujian 
peraturan tersebut secara bersamaan sedang dalam proses pengujian di MK 
sampai keluar putusan. Kemudian, melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-
XV/2017, kata “dihentikan” dalam pasal a quo dimaknai menjadi “ditunda 
pemeriksaannya”. Artinya, MA harus menunda proses pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah UU sampai waktu yang tidak ditentukan 
atau sampai pengujian UU yang bersangkutan diputus oleh MK.

Ketentuan dalam Pasal 55 tersebut dalam praktiknya justru 
menimbulkan problematika. Sebagai contoh adalah permasalahan yang 
terjadi pada tahun 2018 perihal pengujian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 
sebagai lex specialis dari UU Pemilu di MA. Pada 6 Juli 2018, Wa Ode 
Nurhayati mengajukan permohonan uji materi PKPU tersebut ke MA. 
Kebetulan, di saat yang bersamaan UU Pemilu yang menjadi batu uji 
sedang dalam proses pengujian di MK. Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu telah 
memberikan batasan waktu kepada MA untuk memutus penyelesaian 
pengujian PKPU dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 
Jika MA tidak mengeluarkan putusan dalam kurun waktu tersebut, 
maka putusan MA akan dianggap daluwarsa. Di sisi lain, sesuai dengan 
Pasal 55 UU MK, MA harus menunda pengujian PKPU tersebut hingga 
ada putusan MK terkait pengujian UU Pemilu a quo. Kondisi ini tentu 
menyebabkan terjadinya problematika yang serius berupa inefisiensi 
kinerja serta tumpang tindih kewenangan judicial review antara MA dan 
MK. Akibatnya, tidak ada jaminan kepastian hukum bagi pemohon dan 
proses pencarian keadilan yang dilakukan masyarakat menjadi terhambat.
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Disintegrasi pengujian peraturan perundang-undangan juga 
menyebabkan terjadinya  kerancuan dan kesulitan dalam pengujian 
peraturan perundang-undangan. Hal Ini dapat dibuktikan misal saja 
ketika suatu Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ternyata 
bersinggungan dengan materi muatan hak asasi manusia yang ada di 
konstitusi. MA secara otomatis tidak dimungkinkan melakukan pengujian 
peraturan tersebut karena yang menjadi batu uji adalah UUD, yang mana 
pengujian langsung terhadap UUD hanya merupakan kewenangan MK. 
Apabila dipaksakan untuk menguji, MA hanya dapat menggunakan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai batu uji. Sementara di lain 
pihak, tidak dimungkinkan dilakukan pengujian oleh MK karena posisi 
Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan berada 
di bawah UU dan bukan termasuk kewenangan MK untuk mengujinya.271 
Tidak hanya itu, dalam praktik pun seringkali suatu undang-undang yang 
sedang menjadi batu uji di MA di waktu bersamaan diujikan terhadap 
UUD di MK. Hal ini akan menimbulkan permasalahan jika putusan yang 
dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tidak senada, yang mana akan 
terjadi kesenjangan antara kedua lembaga. Kesenjangan tersebut membuat 
seakan MK menjadi lembaga yudisial tertinggi dan secara mutatis mutandis 
mengesampingkan putusan MA, sehingga tidak terjadi harmonisasi antara 
putusan MA dan putusan MK.272

Problematika selanjutnya perihal pengujian peraturan perundang-
undangan dalam dua atap terletak pada permasalahan pengujian peraturan 
perundang-undangan di tubuh MA. Dalam menjalankan kewenangan 
judicial review, MA tidak memiliki hukum acara uji materi peraturan 
perundang-undangan yang fair. Berbeda dengan MK yang melakukan 
pemeriksaan perkara secara terbuka untuk umum, pemeriksaan perkara 
di MA dilakukan secara tertutup. Persidangan di MK telah menerapkan 
prinsip audi et alteram partem yakni keterangan didengarkan oleh para 
pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan di MA tidak 
menganut prinsip tersebut. Praktik yang demikian telah mengikis dan 
mengurangi akuntabilitas hakim agung yang memeriksa dan mengadili 
perkara permohonan terkait. Mengingat peraturan perundang-undangan 
yang dimohonkan pengujiannya berhubungan dengan kebijakan 

271  Ni’matul Huda. (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan 
Gagasan Penyempurnaan. Op. Cit. Hlm. 6.

272   Ibid.
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pemerintah atau pemerintah daerah yang berdampak pada masyarakat luas, 
maka atas dasar itu, para pihak termasuk masyarakat perlu mengetahui 
secara langsung rangkaian proses uji materi di MA. Apabila tidak, maka 
telah terjadi pencederaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang selama 
ini digaungkan oleh MA sendiri.273

Proses persidangan uji materi yang selama ini dilakukan MA 
sebenarnya telah melanggar ketentuan Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seluruh pemeriksaan pengadilan 
terbuka untuk umum dan putusan pengadilannya hanya sah dan memiliki 
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.274 
Proses pengujian di MA pun telah melanggar asas independensi dan 
imparsial, serta asas peradilan cepat dan biaya ringan. Putusan MA yang 
tidak langsung berlaku berpotensi mengakibatkan tidak adanya kepastian 
hukum sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. 
Saat ini jelas bahwa kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-
undangan ternyata berpeluang besar dalam menggugurkan putusan perkara 
judicial review yang ada di MA.275 Selain itu, tertutupnya proses pengujian 
di MA menjadikan para pihak tidak pernah mengetahui secara pasti kapan 
perkara disidangkan dan kapan putusan akan dikeluarkan. Ditambah lagi, 
berbeda dengan MK yang tidak mensyaratkan biaya, untuk melakukan 
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di MA dikenakan 
biaya sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil 
yang besarannya akan diatur secara tersendiri.276 Hal yang demikian 
tentu telah dan dapat terus berpotensi menghambat pemenuhan serta 
perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan justru mencederai 
hak-hak itu sendiri.

273   Agus Sahbani. (2015). “Sidang HUM Terbuka atau Tertutup? Ini Argumentasi MA”. 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5506614c57843/sidang-hum-terbuka-
atau-tertutup-ini-argumentasima/. Diakses pada 15 Mei 2021.

274  Ishar Muhammad Helmi. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di 
Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 6 (1), hlm. 103.

275  Ibid.
276  Vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
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B. PRAKTIK PENYELENGGARAAN DI BERBAGAI NEGARA

Pada dasarnya, tujuan negara Indonesia sudah termaktub dalam 
alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan negara tersebut kemudian 
menjadi landasan filosofis bagi pembangunan negara di berbagai bidang. 
Dalam mewujudkan cita-cita bangsa, founding fathers Indonesia merancang 
haluan negara sebagai wadah penjabaran dari tujuan negara yang berfungsi 
sebagai pedoman maupun arah guna menuntun penyelenggara negara 
dalam menjalankan fungsinya. Kewenangan untuk membentuk haluan 
negara kemudian diberikan kepada MPR sebagai lembaga negara unik 
yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain di dunia. 

Dalam sejarah Indonesia, Soekarno mencetuskan keinginannya untuk 
membentuk lembaga MPR dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dengan Sila 
Keempat Pancasila sebagai nilai dasar. Nilai dasar pembentukan MPR antara 
lain nilai mufakat atau demokrasi yang mengandung prinsip kebersamaan 
di negara.277 MPR dikonstruksikan sebagai majelis permusyawaratan-
perwakilan yang dipandang sesuai dengan corak kehidupan kekeluargaan 
bangsa Indonesia. Hal tersebut kemudian menjadi dasar bagi MPR sebagai 
lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait konstitusi selain MK, 
dan menjadi dasar pemberian kewenangan untuk membuat haluan negara 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Model haluan negara, serta 
subjek pembentuknya tentu diimplementasikan berbeda-beda oleh tiap 
negara yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Studi Komparasi Haluan Negara dan Bentuk Hukum 
Haluan Negara

a. Filipina

Filipina merupakan negara kesatuan yang berbentuk 
Republik.278 Sama halnya dengan Indonesia, sistem 
pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, 
dengan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation 
of powers). Cabang kekuasaan eksekutif terletak pada presiden 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih 
langsung oleh rakyat, sementara cabang kekuasaan legislatif 
terletak pada Congress. Filipina mengadopsi sistem bikameral, 
sehingga Congress terdiri dari House of Representatives dan 

277  Samsul Wahidin. (1986). MPR RI dari Masa ke Masa. Jakarta : Bina Aksara. hlm. 69.
278  Vide Pasal 2 ayat (1) Konstitusi Filipina.
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Senates.279 Congress berfungsi sebagai pembentuk undang-
undang. Selain itu, Filipina juga memiliki kekuasaan peradilan 
yang puncak kekuasaannya berada di Mahkamah Agung.280

Untuk mengatur mengenai arah negara, Konstitusi 
Filipina memuat Declaration of Principles and State Policies 
(DPSP) yang dibagi menjadi dua kelompok besar yakni 
Principles dan State Policies. Prinsip-prinsip (principles) 
dimaksudkan adalah sebagai sebuah aturan yang mengikat 
(binding rules) yang kemudian harus dipatuhi oleh pemerintah 
dalam melaksanakan berbagai tindakan, membuat kebijakan, 
termasuk pembentukan aturan guna melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya seperti prinsip-prinsip terkait dengan 
aspek sosial dan politik, sedangkan kebijakan-kebijakan (state 
policies) merupakan petunjuk (guidelines) bagi orientasi 
negara seperti serangkaian kewajiban-kewajiban sosial, 
ekonomi dan budaya pemerintah, serta pengaturan terkait 
dengan kebijakan luar negeri, yang secara spesifik diatur dalam 
Konstitusi Filipina Pasal II. Isi dari DPSP dalam Konstitusi 
Filipina diantaranya adalah pengaturan mengenai keadilan 
sosial281, perburuhan282, perekonomian nasional283, pengakuan 
peran swasta284, permasalahan reformasi agraria dan kekayaan 
sumber daya alam285, dan sebagainya. Namun dalam Konstitusi 
Filipina, tidak ada aturan spesifik mengenai pelaksanaan dan 
penegakan DPSP.

DPSP merupakan bentuk ideal yang harus 
dipertimbangkan negara dalam perumusan kebijakan dan 
pembuatan undang-undang guna menjamin keadilan sosial, 

279   Vide Pasal 1 ayat (6) Konstitusi Filipina.
280   ASEAN Law Institute. (1999)., Legal System in Philippines : Government and State, 

https://aseanlaw.institute/legal-system-in-philippines/, diakses pada 3 Mei 2021; 
Soliman M. Santos, Jr, ‘Philippines’ dalam Cheryl Saunders & Graham Hassall (eds), 
Asia – Pacific Constitutional Yearbook 1997. hlm 189.

281  Vide Pasal 2 ayat (10) Konstitusi Filipina.
282  Vide Pasal 2 ayat (18) Konstitusi Filipina.
283  Vide Pasal 2 ayat (19) Konstitusi Filipina.
284  Vide Pasal 2 ayat (20) Konstitusi Filipina.
285  Vide Pasal 2 ayat (21) Konstitusi Filipina.
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ekonomi, politik bagi seluruh rakyat.286 Karena pada dasarnya, 
DPSP merupakan prinsip yang mengandung tujuan bagi 
objek negara di bawah konstitusi.287 Kedudukan DPSP 
dalam konstitusi menjadikannya sebagai ketentuan dasar 
yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pembuat kebijakan 
atau pembentuk undang-undang. Hal tersebut kemudian 
menciptakan kepastian hukum sehingga pelaksanaan 
pembangunan, dan arah negara akan dilaksanakan sesuai 
dengan cita-cita bangsa.

Dalam perencanaan pembangunan, Presiden Rodrigo R. 
Duterte menandatangani Executive Order No. 5 pada tanggal 
11 Oktober 2016. Presiden menyetujui dan mengadopsi 
visi jangka panjang 25 tahun yang berjudul “AmBisyon 
Natin 2040” sebagai haluan atau pedoman perencanaan 
pembangunan negara. Dokumen tersebut memuat empat 
bidang kebijakan, program, dan proyek strategis untuk 25 tahun 
ke depan yang akan membantu mewujudkan perencanaan 
pembangunan Filipina.288 Selain itu, untuk meletakkan dasar 
yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 
Filipina memiliki rencana pembangunan lima tahun yakni 
Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022. PDP saat ini 
menggunakan strategi yang akan membantu  mengejar efisiensi 
Manajemen kependudukan untuk memungkinkan warganya 
menjadi produktif dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta 
mempromosikan ilmu pengetahuan, penggunaan teknologi, 
dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang.289

b. Brazil

The Federative Republic Of Brazil, atau yang 
dikenal dengan nama Brazil adalah negara federal yang 

286  S. M. Mehta. (1990). A Commentary on Indian Constitutional law New Delhi. New 
Delhi : Deep & Deep Publications. Hlm. 215.

287  Ibid.
288  National Economic and Development Authority. Philippine Development Plan 2017-

2022. Hlm. 7.
289  Ibid. Hlm. 29.
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pemerintahannya berbentuk republik.290 Brazil merupakan 
salah satu negara dengan sistem politik demokrasi di Amerika 
Latin. Dalam sejarahnya, negara ini sempat menjadi salah 
satu wilayah jajahan Portugis sejak tahun 1494, dan kemudian 
meraih kemerdekaan pada tanggal 7 September 1822. Keunikan 
Brazil dibanding negara-negara lainnya di dataran Amerika 
adalah, Brazil memperoleh kemerdekaan dari Portugal, namun 
tidak terpecah seperti yang dilakukan Inggris dan Spanyol di 
wilayah jajahannya.291 Karena faktor tersebut, tradisi hukum 
yang diterapkan di Brasil bercirikan civil law atau Eropa 
Kontinental, sebagai pengaruh dari penjajahan Portugis. 

Sumber hukum tertulis yang terutama di Brazil adalah 
konstitusi.292 Konstitusi Brazil kemudian menjamin kekuasaan 
yang luas kepada eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Selain 
itu, konstitusi juga memuat materi muatan mengenai haluan 
negara yang diberi terminologi dalam tulisan Gerard Hogan 
sebagai Directive Principles of State Policy (DPSP). Walaupun 
DPSP sifatnya tidak secara langsung implementatif, akan tetapi 
substansinya dapat mempengaruhi cara menafsirkan berbagai 
hak fundamental termasuk bagaimana mengatur jaminan hak-
hak tersebut ke dalam Undang-Undang.293

DPSP pada dasarnya berisi daftar kewajiban negara yang 
harus dipenuhi dalam lingkup hak-hak ekonomi dan sosial-
budaya (khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
serta redistribusi ekonomi).294 Di negara Brazil, DPSP tidak 
dicantumkan dalam suatu bab khusus seperti yang termuat 

290  Vide Pasal 1 Konstitusi Brazil.
291  M. Scneider, & P. Teske. (1992). Toward a Theory of the Political Entrepreneur: 

Evidence from Local Government. American Political Science Review, 86(03), hlm. 
737–747.

292  Keith. S. Rosenn. (2014), Article 25, Brazil’s Constitution of 1988 with Amendments 
through 2014, Brazil: constituteproject.org.

293  Gerard Hogan. (2001). Directive Principles, Socio-Economic Rights and The 
Constitution. Irish Jurist, 36, hlm. 174-198.

294  Vide Berihun Adugna Gabeye, (2016). The Potential of Directive Principles of State 
Policy for the Judicial Enforcement of Socio-Economic Rights, Vienna International 
Constitutional Law Journal, Thesis 10(5), 2016, hlm. 7-9; Vide Tarunabh Khaitan. 
(2019). Constitutional Directives: Morally Committed Political Constitutionalism, 
Modern Law Review, hlm. 2.
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dalam konstitusi Filipina maupun India, melainkan tersebar 
ke dalam tema-tema spesifik. Sementara haluan negara yang 
bersifat principles dan arah kebijakan secara sektoral, secara 
umum dibagi dalam tiga bagian yakni;  (1) Title VI: Taxation 
and Budget, (2) Title VII: The Economic and Financial Order 
dan (3) Title VIII: The Social Order.295 Kemudian untuk 
memberikan pedoman kepada Presiden dalam menyusun 
anggaran, Konstitusi Brazil juga memuat bab tersendiri yaitu 
Bab Anggaran.296

 Pelaksanaan DPSP tersebut kemudian dituangkan 
ke dalam undang-undang perencanaan yang lebih konkret. 
Perencanaan pembangunan tersebut dibentuk oleh eksekutif 
sebagai pemegang fungsi untuk menjalankan pemerintahan, 
bersama-sama dengan National Congress sebagai badan 
legislatif atau pembentuk undang-undang pemerintah federal 
Brazil. Kewenangan National Congress untuk membuat 
perencanaan pembangunan negara termaktub dalam Pasal 
48 Konstitusi Brazil yang menyatakan bahwa perencanaan 
pembangunan ditetapkan oleh National Congress dengan 
persetujuan Presiden.297 Dalam membentuk perencanaan 
pembangunan, Presiden memiliki kewajiban menyerahkan 
rencana anggaran, serta perencanaan pembangunan yang 
diberi nama Pluriannual Plan kepada National Congress.298 
Pluriannual Plan tidak hanya dibentuk sebagai perencanaan 
pembangunan, namun juga berfungsi sebagai perencanaan 
penganggaran.299 Substansi Pluriannual Plan dibentuk 
berdasarkan visi misi Presiden yang dibuat selama masa 
kampanyenya.300

295   Vide Pasal 145-232 Konstitusi Brazil.
296   Vide Chapter III dalam Title VIII Konstitusi Brazil.
297   Vide Pasal 48 angka IV Konstitusi Brazil.
298   Vide Pasal 84 angka XXIII Konstitusi Brazil.
299   Vide Pasal 165 Konstitusi Brazil.
300   Vide Pasal 49 angka IX Konstitusi Brazil.
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c. India

India merupakan negara di Asia Selatan yang mengadopsi 
bentuk pemerintahan republik federal parlementer.301 Presiden 
sebagai kepala negara tidak dipilih secara langsung oleh 
rakyat, namun dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan 5 
tahun. Dalam rangka mengatur mengenai arah negara, India 
menuangkan Directive Principles of State Policy (Prinsip-
Prinsip Haluan Kebijakan Negara) ke dalam konstitusi. Hal 
ini kemudian menjadikan India dikenal sebagai negara dengan 
konstitusi paling tebal di dunia. DPSP dalam konstitusi India 
tertulis sangat lengkap, serta mencakup aspek yang lebih luas 
dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Irlandia. DPSP 
tersebut mengatur mengenai kesejahteraan masyarakat302, 
keadilan303, hak atas pekerjaan, pendidikan, dan bantuan 
publik304, kesehatan305, lingkungan306, internasional307 dan 
kewajiban lain yang harus dipenuhi negara. Selain mengenai 
DPSP, dalam Konstitusi India juga terdapat Bab khusus 
mengenai Fundamental Rights (Hak-Hak Dasar). 

Untuk perencanaan pembangunan ekonomi, India 
menggunakan konsep perencanaan yang diberi nama 
Rencana Lima Tahun (Five Years Plan) sejak tahun 1947-
2017 sebagai program pembangunan ekonomi nasional yang 
terpusat dan terintegrasi. Rencana Lima Tahun ini kemudian 
dikembangkan, dijalankan, diawasi oleh Komisi Perencanaan 
Pemerintah India (Yojana Ayog)308 yang diketuai oleh Perdana 
Menteri, kemudian beranggotakan Kementerian Keuangan 

301  Dr.  J.N. Pandey. (2006). Constitutional Law of India. Allahabad: Central Law 
Agency. Hlm. 24.

302  Vide Bagian IV angka 38 Konstitusi India.
303  Vide Bagian IV angka 39A Konstitusi India.
304  Vide Bagian IV angka 41 Konstitusi India.
305  Vide Bagian IV angka 47 Konstitusi India.
306  Vide Bagian IV angka 48A Konstitusi India.
307  Vide Bagian IV angka 51 Konstitusi India.
308  Planning Commission. “Government of India : Five Years Plan”. www. 

planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/welcome.html. Diakses pada 14 Mei 
2021.
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India309 serta kementerian terkait. Dokumen Rencana Lima 
Tahun dibentuk oleh Komisi Perencanaan sebagai bagian 
dari Pemerintah India dan diperkenalkan kepada Parlemen 
India. Ketika Parlemen sudah menyetujui dokumen tersebut, 
dokumen dikembalikan lagi kepada Presiden untuk disetujui. 
Meskipun saat ini Komisi Perencanaan di India diganti dengan 
sebuah institusi baru yang dinamai NITI Aayog, perencanaan 
pembangunan lima tahunan yang dibentuk oleh Yojana Ayog 
masih berlaku untuk periode pembangunan tahun 2017-2022.

d. Thailand

Di Thailand, haluan negara tercantum dalam bagian 
khusus, yakni Bab VI yang diberi judul Directive Principles 
of State Policy dalam Konstitusi Thailand.310 DPSP kemudian 
menjadi pedoman bagi penyelenggara negara untuk 
menetapkan kebijakan dan implementasi yang tepat. Dalam 
ranah pembangunan, konstitusi digunakan sebagai kerangka 
kerja untuk membangun negara, sejalan dengan prinsip-prinsip 
serta arah kebijakan nasional serta strategi nasional.311 

Bagian 65 Konstitusi Thailand dengan jelas menyatakan 
bahwa negara harus menetapkan strategi nasional untuk tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan tata 
kelola yang baik sebagai kerangka kerja untuk merumuskan 
rencana yang konsisten dan terintegrasi untuk mencapai tujuan 
tersebut. Perumusan, penentuan tujuan, hingga penetapan 
jangka waktu untuk mencapai tujuan serta kebijakan 
termaktub dalam strategi nasional yang harus sesuai dengan 
aturan dan prosedur sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang. Undang-undang tersebut juga berisi ketentuan yang 
berkaitan dengan partisipasi rakyat dan konsultasi publik di 
setiap sektor dan berlaku setelah diterbitkan dalam Lembaran 
Negara.312 Bentuk implementasi haluan negara/DPSP dalam 
ranah pembangunan nasional dilakukan sejak tahun 1961 

309  American Institute of Pacific Relation. (1952). India’s Five-Year Plan : A Modest 
Proposal. Far Eastern Survey. 21 (10). hlm. 97-101

310  Vide Bab VI Konstitusi Thailand.
311  Vide Pembukaan Konstitusi Thailand.
312  Ibid.
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melalui Five Year Development Plans yang bertujuan untuk 
membuat arah perubahan perekonomian Thailand menjadi 
lebih terbuka.

e. China

Haluan negara berupa DPSP tidak tercantum dalam pasal 
khusus di Konstitusi China. Konstitusi China hanya mengatur 
secara khusus mengenai prinsip-prinsip general dalam Bab 
I Konstitusi China. Meskipun judul pada Bab I Konstitusi 
China adalah prinsip general (General Principle), beberapa 
pasal dalam konstitusi tersebut bersifat mengatur. Hal ini 
dapat dilihat melalui pasal 21 Konstitusi China yang mengatur 
mengenai kesehatan. Pasal a quo menyatakan bahwa untuk 
melindungi kesehatan rakyat, negara harus mengembangkan 
perawatan medis dan kesehatan, mengembangkan pengobatan 
modern dan pengobatan tradisional China, mendorong 
dan menyokong berbagai fasilitas medis dan kesehatan 
oleh organisasi ekonomi kolektif di pedesaan, perusahaan 
negara, lembaga publik, dan organisasi lingkungan, serta 
mempromosikan kegiatan kesehatan masyarakat.313 Selain 
kesehatan, Bab I Konstitusi China juga mengatur kewajiban 
negara mengenai pendidikan314, pengembangan ilmu 
pengetahuan315, dan lingkungan hidup.316 Visi dan misi negara 
China kemudian dikawal oleh Kongres Rakyat China yang 
setiap tahun menggelar sesi untuk mengawal dan mengevaluasi 
visi misi negara.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, China 
menggunakan sistem haluan negara berupa Rencana Lima 
Tahun yang dimulai sejak tahun 1953. Penetapan Rencana Lima 
Tahun dilakukan melalui Sidang Paripurna Komite Sentral dan 
Kongres Nasional. Rencana ini merupakan cetak biru mengenai 
target dan pedoman bagi berbagai masalah sosial, ekonomi, 
pendidikan, budaya dan lingkungan di China. Sementara ini, 
China telah melalui tiga dekade reformasi ekonomi yang 

313  Vide Pasal 21 Konstitusi China.
314  Vide Pasal 19 Konstitusi China.
315  Vide Pasal 20 Konstitusi China.
316  Vide Pasal 26 Konstitusi China.
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berorientasi pasar dan rencana tersebut masih relevan hingga 
kini dan menjadi komponen kunci masyarakat China yang 
dikendalikan oleh negara dan direncanakan secara terpusat.317 
Saat ini  Rencana Lima Tahun sudah dilakukan sebanyak 13 
kali. Konstitusi China memang tidak mengatur secara rigid 
mengenai pembangunan. Namun dengan berpedoman pada 
konstitusi, China membuat pedoman pembangunan nasional 
yang lebih rinci diluar konstitusi dan diperbaharui setiap lima 
tahun sekali.

f. Irlandia

Irlandia merupakan negara Republik yang dipimpin oleh 
Kepala Negara yang dipilih oleh masyarakat, namun tidak 
menjalankan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif dijalankan 
oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh 15 menteri dan 17 
menteri negara.318 Fungsi legislasi kemudian dijalankan oleh 
parlemen yang merupakan lembaga pembuat UU tertinggi 
namun selalu tunduk pada Konstitusi, dan fungsi yudikatif 
dijalankan oleh MA. Dalam mewujudkan cita-cita negara dan 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Department of 
Housing Planning and Local Government Irlandia atas nama 
Pemerintah, telah menyiapkan dan menerbitkan Kerangka 
Perencanaan Nasional final di bawah Proyek Irlandia 2040. 
Dokumen ini merupakan dokumen yang akan memandu 
perencanaan dan pembangunan strategis tingkat tinggi untuk 
negara selama lebih dari 20 tahun ke depan yang berisi 
kebijakan dan perencanaan menyeluruh untuk pembangunan 
sosial, ekonomi dan budaya negara Irlandia.319 

Selain rencana pembangunan jangka panjang, Irlandia 
juga memiliki National Development Plan 2018-2027 sebagai 
perencanaan pembangunan jangka menengah. Melalui NDP 

317  Huang, Cary. (2015). How China’s five-year plan, an overhang from the Soviet era, 
has evolved. https://www.scmp.com/news/china/policiespolitics/article/1866736/
how-chinas-five-year-plan-overhang-soviet-era-has Diakses pada 15 Mei 2021.

318  Antonius Tarigan. Perubahan Administrasi Publik, Case: The Republic of Ireland 
(Neil Collins & Mary O’Shea). DPR RI. hlm. 2

319  Project Ireland 2040. The National Planning Framework. https://npf.ie/project-
ireland-2040-national-planning-framework/. Diakses pada 13 Juni 2021.
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2018-2027, pemerintah menetapkan prioritas investasi 
yang akan mendukung pelaksanaan Kerangka Perencanaan 
Nasional. Saat ini, pemerintah  Irlandia mengeluarkan dana 
investasi sekitar €116 miliar. Tingkat belanja modal ini 
ditujukan untuk memastikan pemeliharaan dan penciptaan 
lapangan kerja yang berkelanjutan, serta pembangunan daerah 
yang sesuai. NDP juga menggambarkan komitmen negara 
untuk mereformasi pelaksanaan dan perencanaan investasi 
publik.320 Hal ini dicapai melalui perubahan rencana investasi 
regional yang terintegrasi, koordinasi yang lebih baik dalam 
pelaksanaan strategi sektoral, serta proses evaluasi kinerja 
pemerintah yang lebih baik.

2.  Studi Komparasi Judicial Review

a. Austria

Di Austria, pemikiran Kelsen mengenai pengawasan 
konstitusionalitas undang-undang mendorong dibentuknya 
suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft 
atau MK (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di luar 
Mahkamah Agung. Model pemisahan ini sering disebut The 
Kelsenian Model. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat 
sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria 
(Chancelery) pada tahun 1919–1920 dan diterima dalam 
Konstitusi Tahun 1920. Inilah MK pertama di dunia. Model 
ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi 
(the principle of the supremacy of the Constitution) dan 
prinsip supremasi parlemen (the principle of the supremacy 
of the Parliament).321 MK di Austria melakukan pengujian 
baik terhadap kaidah-kaidah yang bersifat abstrak (Abstract 
Review) juga memiliki kompetensi pengujian terhadap kaidah 
atau norma yang bersifat konkret (Concrete Review).322 
Mengenai MK lebih lanjut diatur dalam bagian tersendiri 

320  Department of Public Expenditure and Reform. “National Development Plan 2018-
2027”. https://www.gov.ie/en/policy-information/07e507-national-development-
plan-2018-2027/. Diakses pada 13 Juni 2021.

321  Mahkamah Konstitusi. Loc. Cit.
322  N. Qamar. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal 

Konstitusi, 1 (1), hlm. 11.
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yang berjudul “Constitutional Court”, mulai pasal 137 dalam 
Konstitusi Austria.

MK Austria terdiri dari berbagai disiplin, yakni Presiden, 
Wakil Presiden, dua belas tambahan anggota dan enam anggota 
pengganti.323 Anggota MK ditunjuk oleh Presiden Federal atas 
rekomendasi Pemerintah Federal. Anggota MK dan anggota 
pengganti dipilih dari kalangan hakim, pejabat administrasi, 
dan guru besar di universitas.324 Presiden, Wakil Presiden, dan 
anggota lainnya harus telah menyelesaikan studi di bidang 
hukum atau hukum dan ilmu politik dan telah menempati 
posisi profesional setidaknya selama sepuluh tahun.325 

MK Austria berwenang untuk membatalkan suatu 
peraturan pemerintah dengan alasan bertentangan dengan 
hukum. Dalam hal MA atau pengadilan tingkat dua memiliki 
keraguan tentang produk hukum karena bertentangan dengan 
konstitusi, maka harus mengajukan permohonan ke MK untuk 
pembatalan produk hukum tersebut.326 Dapat disimpulkan 
berdasarkan Konstitusi Austria, bahwa MK Austria merupakan 
the guardian of constitution. Jika MK menyatakan bahwa 
suatu peraturan perundang-undangan tidak konstitusional, 
maka pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut 
wajib menerbitkan pembatalan tanpa penundaan.327 Melalui 
hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi Austria bersifat final dan mengikat (final and 
binding).

b. Italia

Mahkamah Konstitusi Italia dikenal dengan nama 
Corte Constituzionale yang terbentuk pada tahun 1948. 
Pembentukan Corte Constituzionale didasari oleh kesadaran 
untuk membentuk organ kekuasaan terpusat dalam melakukan 
constitutional review, dan untuk mengakomodir peradilan 

323   Vide Pasal 147 ayat (1) Konstitusi Austria.
324   Vide Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria.
325   Vide Pasal 147 ayat (3) Konstitusi Austria.
326   Vide Pasal 89 ayat (2) Konstitusi Austria.
327   Vide Pasal 140 ayat (5) Konstitusi Austria.
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umum dalam menanyakan konstitusionalitas undang-
undang kepada MK. MK Italia diatur dalam bab tersendiri di 
Konstitusi Italia, yakni dalam Bab VI berjudul Constitutional 
Guarantees yang berisi Bagian I tentang Mahkamah Konstitusi. 
Berdasarkan pasal 135 Konstitusi Italia, MK terdiri dari 15 
hakim. Anggota hakim konstitusi dipilih 5 orang oleh Presiden 
setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri, 5 orang 
diangkat oleh parlemen dalam sidang bersama, dan 5 orang 
oleh MA (Corte di Cassazione).328 Para hakim kemudian hanya 
dapat menjabat satu kali dalam kurun waktu 9 tahun dan tidak 
dapat dipilih kembali.329 Kewenangan MK Italia kemudian 
diatur dalam pasal 134 Konstitusi Italia sebagai berikut:330

1. MK dapat memutus konstitusionalitas suatu undang-
undang maupun rancangan undang-undang yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah;

2. Menyelesaikan sengketa lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan kepada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan/atau antara kekuasaan 
pemerintahan;

3. Melaksanakan dakwaan impeachment terhadap presiden 
berkenaan dengan pelanggaran konstitusi.

Untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, 
MK Italia diberi kewenangan judicial review terpusat.331 
Adapun pengujian konstitusionalitas UU juga merupakan 

328   Vide Pasal 135 Konstitusi Italia.
329   Ibid.
330   Vide Pasal 134 Konstitusi Italia.
331  Judicial review yang tersentralisasi (yang terkadang disebut juga sebagai “terkonsentrasi”) 

berbeda dengan judicial review yang tersebar/desentralisasi. Dalam sistem judicial review 
yang tersentralisasi, masalah konstitusional harus segera dibawa ke MK untuk diselesaikan 
setelah masalah tersebut muncul di pengadilan manapun. Proses persidangan di pengadilan 
lain harus ditunda untuk menunggu putusan MK. Sementara dalam sistem judicial review 
yang tersebar/desentralisasi, pengadilan manapun berhak memberikan keputusannya tentang 
masalah konstitusional. Lebih lanjut mengenai perbedaan antara sistem terpusat dan tersebar, 
baca Mauro Cappelletti. (1971). Judicial Review in The Contemporary World 45.; Louis 
Favoreau. Constitutional Review in Europe, dalam Louis Henkin & A.J. Rosenthal eds. (1990). 
Constitutionalism and Rights: The Influence of The United States Constitution Aboard; V.C. 
Jackson & M. Tushnet (2006). Comparative Constitutional Law (2nd ed), hlm. 464.
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kewenangan yang dimiliki oleh Corte. Corte dapat diminta 
untuk menguji undang-undang baik formil maupun materiil.332 
Pengertian undang-undang diperluas tidak hanya undang-
undang yang telah ditetapkan parlemen tapi juga peraturan 
perundang-undangan yang lahir dari pendelegasian wewenang 
legislasi parlemen kepada pemerintah.333 Lalu, Corte dapat 
menguji peraturan perundang-undangan yang diproduksi 
oleh kewenangan dekrit presiden.334 Di samping itu, Corte 
juga diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.335 Selain 
itu, Corte juga memiliki fungsi lain yang telah diatur dalam 
Constitutional Law No. 112 Tahun 1953336 yakni berwenang 
untuk menguji hasil referendum dalam rangka menjamin 
konstitusi.

3. Studi Komparasi Judicial Preview di Austria

Upaya preventif pengujian undang-undang dengan tujuan 
mencegah inkonstitusionalitas sebuah peraturan perundang-
undangan  yang sudah disahkan dapat dilaksanakan melalui jalur 
judicial preview. Praktik judicial preview salah satunya dilakukan 
oleh Austria. Dalam ketentuan Pasal 138 (2) Konstitusi Austria, 
melalui permintaan dari pemerintah federal atau pemerintah daerah, 
Mahkamah Konstitusi dapat memutus apakah suatu rancangan 
undang-undang seperti yang diusulkan oleh masing-masing organ 
pemerintahan itu berada dalam kompetensinya masing-masing, 
putusan mahkamah akan diumumkan dalam berita negara (Federal 
Law Gezette) dan memiliki status konstitusional. Jika Mahkamah 
Konstitusi berpendirian bahwa suatu rancangan undang-undang 
tersebut tidak konstitusional maka rancangan undang-undang 
tersebut tidak dapat diberlakukan.337 

332   Vide Pasal 135 Konstitusi Italia.
333  Corte Constituzionalle, De Pepublica Italian, Source of the Constitutional Law. 

Dalam Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. (2012). Peradilan Konstitusi di 10 
Negara. Jakarta : Sinar Grafika.  Hlm. 94.

334  Ibid.
335  Ibid.
336  Ibid.
337  Jimly Asshiddiqie. (2010). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Op. Cit. Hlm. 18.
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Dalam Pasal 140 (3) Konstitusi Austria, MK memiliki 
kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang 
federal maupun negara bagian (Lȁnder).  Disamping itu, MK juga 
memiliki kewenangan untuk menguji kompabilitas Konstitusi Lȁnder 
dengan konstitusi Federal. Pengajuan ini dilakukan oleh Mahkamah 
Agung, peradilan tata usaha negara, dan pemerintah federal maupun 
pemerintah negara bagian. Namun, sepertiga anggota Nationlarat 
atau sepertiga anggota Bundesrat setiap saat juga dapat mengajukan 
uji konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi.338

4. Studi Komparasi Constitutional Preview di Prancis

Model pengujian di Prancis sangat berbeda dengan tradisi 
negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Model ini didasarkan atas 
bentuk kelembagaan Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel) 
untuk menjalankan fungsi constitutional review.  Secara historis, 
dibentuknya Dewan Konstitusi merupakan hasil kompromi antara 
dua arus pemikiran yang saling kontradiktif. Prinsip supremasi 
parlemen sebagai cermin kedaulatan rakyat serta ketidakpercayaan 
(untrust) pada lembaga peradilan di satu sisi. Namun terdapat 
kebutuhan akan penegakan hukum dasar yang tertuang dalam 
konstitusi, serta kebutuhan adanya prinsip check and balances 
terhadap parlemen yang sangat berkuasa. Oleh karena itu sejak awal 
pembentukannya, Dewan Konstitusi memang tidak dimaksudkan 
untuk menjadi lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman. 
Sedangkan objek pengujian berupa rancangan undang-undang.339 
Prancis termasuk Inggris dan Belanda dikenal menentang keras 
gagasan pemberian kewenangan pada hakim atau pengadilan untuk 
melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang. 
Namun pada perkembangannya, ide pengujian konstitusionalitas itu 
sendiri diterima, tetapi sebagai alternatifnya, sistem pengujian itu 
tidak dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, melainkan oleh 
lembaga non peradilan. Oleh karena itu, yang dirumuskan dalam 
Konstitusi Prancis bukan “cour” (pengadilan), melainkan “conseil” 

338  Alfian Yulianto. (2020). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran 
Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang. Journal of Indonesian Law, 1 (1), 
hlm. 1-34.

339   Desy Wulandari. (2018). EX ANTE REVIEW dalam Mewujudkan Konstitusionalitas 
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Indonesian State Law Review, 1 (1), 
hlm. 43.



149UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

(dewan), sehingga dibentuk lembaga Conseil Constitutionnel, bukan 
Cour Constitutionel.340

Dewan Konstitusi juga diberikan tanggung jawab untuk 
melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas konstitusionalitas atau 
kesesuaian naskah-naskah hukum atau peraturan dibawah konstitusi, 
diantaranya ialah:341 

1. Undang-undang (organic laws), yang umumnya 
menyangkut legislasi, yang membentuk, memperbarui 
kedudukan, atau memfungsikan institusi atau badan-
badan publik; 

2. Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional, Senat; 

3. Perjanjian internasional (international treaties); 

4. Undang-undang biasa (ordinary legislation) yang bukan 
termasuk kategori undang-undang (organic laws).

Pengujian yang digunakan dalam sistem Prancis adalah 
pengujian yang bersifat a priori atau preview, karena yang diuji 
adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh 
parlemen, tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya oleh 
Presiden. Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan 
suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, 
tetapi kelompok minoritas menganggap rancangan yang telah 
disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, maka 
mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji 
konstitusionalitasnya di Dewan Konstitusi.342

Proses pengujian rancangan undang-undang terdiri atas 
tiga tahapan yaitu pertama dalam ketentuan yang berlaku, setelah 
permohonan diregister kepada Dewan Konstitusi, proses formal 
diawali dengan penunjukkan presiden terhadap salah satu anggota 
untuk bertindak sebagai rapporteur. Seorang rapporteur memiliki 

340  Mauro Cappalletti. (1998). The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford: 
Clarendon Pers. Hlm.156.

341  Jimly Asshidiqie. (2010).  Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai 
Negara. Op. Cit. Hlm. 136.

342  Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi di 10 Negara. Loc. Cit. 
Hlm. 54.
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tiga tanggung jawab utama, yaitu:343 

1. Mengumpulkan sejumlah data yang terkait dengan perkara 
tersebut dengan dibantu oleh sekretariat. data-data tersebut 
terdiri atas: Travaux praparatoires, yakni risalah persidangan 
komisi-komisi dalam parlemen, tanggapan masyarakat atas 
rancangan undang-undang yang tengah dipersiapkan oleh 
parlemen, surat permohonan yang diperoleh dari lembaga-
lembaga negara dan melakukan komunikasi dengan para 
pihak terkait dengan masalah hukum yang dihadapi, 
Mengumpulkan aneka data relevan dan putusan dewan 
terdahulu, mengumpulkan berbagai pandangan doktrinal, 
Laporan administratif apabila hal ini dipandang perlu.

2. Mempersiapkan draft putusan, pada tahapan ini rapporteur 
biasanya dibantu oleh staf dan sekretaris Jenderal. Ketika 
Dewan Konstitusi mendengarkan kata Pemerintah yang 
diwakilkan oleh staf Sekretariat Jenderal pemerintah (dalam 
hal ini ialah parlemen), hasil dari pertemuan inilah yang 
kemudian direkam dan dipublikasikan. Sekretaris Jenderal 
memikul tugas untuk memastikan bahwa rapporteur 
benar-benar mengetahui pengaruh potensial hukum dan 
yurisprudensi yang diterapkan kepada perkara tersebut. Tugas 
seperti yang diemban oleh sekretaris jenderal dilakukan 
karena mayoritas anggota Dewan Konstitusi bukan terdiri 
atas ahli-ahli hukum.

3. Tugas ketiga ini adalah akan berlangsung dalam sidang pleno. 
Pada tahapan akhir ini, para anggota akan menyelenggarakan 
diskusi dan melakukan voting atas putusan. Secara prinsipil, 
sidang pleno yang dihadiri oleh tujuh anggota dianggap 
kuorum, kecuali karena keterbatasan waktu membuat 
penundaan bacaan putusan menjadi suatu hal yang tidak 
mungkin untuk dilakukan. Tahapan ini akan diawali 
dengan presentasi laporan dari rapporteur. Selanjutnya, 
anggota dewan secara intensif akan mendiskusikan laporan 
tersebut dan menentukan sikap terhadap kesimpulan dari 

343  Desy Wulandari. EX ANTE REVIEW dalam Mewujudkan Konstitusionalitas.. Loc. 
Cit. Hlm. 44.
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laporan yang telah disampaikan. Bagi Perancis putusan 
diambil melalui mufakat bulat dan dissenting opinion tidak 
dibenarkan berdasarkan undang-undang. Jika hasil voting 
seri atau seimbang, maka suara Presiden selanjutnya akan 
menentukan. Setelah meletakkan hakikat konstitusional 
maka argumen-argumen yang terdapat dalam draft naskah 
putusan itu, pada tahap berikutnya akan diperdebatkan satu 
persatu (point-by-point).

Dewan Konstitusi tidak boleh lagi melakukan pengujian 
setelah suatu undang-undang telah diundangkan. Mekanisme 
inilah yang disebut sebagai preventive constitutional review atau a 
priori constitutional review, yang oleh para sarjana disebut sebagai 
constitutional preview, karena pengujian yang dilakukan itu bersifat 
preventif sebelum rancangan undang-undang yang bersangkutan 
resmi menjadi undang-undang (legislative act) yang mengikat untuk 
umum.344

C. EVALUASI DAN ANALISIS PASAL-PASAL TERKAIT

1. Evaluasi dan Analisis Pasal 3 UUD NRI 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu 
lembaga negara yang terdampak signifikan dari dilakukannya 
amandemen UUD 1945. 

Tabel 15. Perubahan Pasal 3 UUD NRI 1945

UUD 1945 (sebelum amandemen) UUD NRI 1945  
(sesudah amandemen)

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang 
Dasar dan garis-garis besar daripa-
da haluan negara.

(1) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang mengubah 
dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar.

344   Ahmadi. (2014). Konstitusional Review : Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan. 
Jurnal Al-Izzah, 9 (1). hlm. 58.
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(2) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dapat memberhen-
tikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya 
menurut Undang-Undang Dasar.

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 
secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagaimana dinyatakan 
dalam penjelasan UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara 
negara yang tertinggi sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi 
(die gezamte staatgewalt liegi allein bei der Majelis), sehingga MPR 
membawahi lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Presiden. 
Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR berwenang menetapkan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN inilah yang 
kemudian menjadi salah satu bagian dari kewenangan MPR untuk 
menjalankan amanah kedaulatan rakyat.  

GBHN merupakan petunjuk arah sekaligus rambu-rambu 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional 
yang tersusun secara menyeluruh dengan berdasarkan pada 
kepentingan nasional.345 GBHN sebagai perwujudan dari kehendak 
rakyat sekaligus penjelmaan keinginan seluruh rakyat Indonesia 
yang kemudian menjadi dasar, rujukan, dan pijakan bagi setiap 
elemen bangsa dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam hal 
pembangunan nasional. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan cita-
cita bangsa Indonesia yang secara eksplisit tersurat dalam Alinea 
ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

345  Andi Akhmad Muliawan. (2016). Relasi Perencanaan Pembangunan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 
Hlm. 63.
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Diposisikannya MPR sebagai lembaga tertinggi negara 
membawa beberapa konsekuensi, salah satunya lahirnya pola relasi 
dimana Presiden menjadi mandataris MPR dan harus bertanggung 
jawab kepada MPR. Hal tersebut terjadi karena sebelum amandemen, 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR sehingga keduanya 
harus menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat oleh MPR.346 
Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, Presiden 
berpedoman pada GBHN yang ditetapkan oleh MPR, dan apabila 
Presiden melanggar GBHN, maka MPR dapat menyatakan mosi 
tidak percaya kepada presiden dan mencabut mandatnya. Dengan 
kata lain, MPR dapat memberhentikan Presiden.347 

Pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi 
lembaga tertinggi negara melainkan hanya menjadi lembaga tinggi 
yang berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara 
lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
1945 setelah amandemen yang berbunyi: “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Presiden dan Wakil 
Presiden tidak lagi dipilih MPR, melainkan dipilih langsung oleh 
rakyat. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada 
MPR. Presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR karena presiden 
mendapatkan mandat langsung dari rakyat yang memilihnya. 
Kewenangan MPR pun tereduksi, MPR hanya berwenang untuk 
mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.348 Dalam Tabel 15 
pun dapat diketahui bahwa setelah amandemen UUD NRI 1945, MPR 
tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Sejak 
saat itu, berakhirlah riwayat GBHN dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia.

Sejatinya, penghapusan GBHN bukanlah salah satu tujuan 
dari reformasi. Hilangnya eksistensi GBHN hanyalah konsekuensi 

346  Deddy Supriady Bratakusumah, “Implikasi Perubahan UUD NRI 1945 Terhadap 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Forum Regional Program Studi Ilmu 
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, hlm. 2.

347  Ade Kosasih. (2018). Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-
Garis Besar Haluan Negara. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5 
(2), hlm. 77.

348  Vide Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dari upaya pemangkasan kewenangan MPR yang sebelumnya 
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.349 Hal ini 
menunjukkan bahwa pada hakikatnya penghapusan GBHN tidak 
dilatarbelakangi oleh permasalahan yang mengarah pada keberadaan 
GBHN itu sendiri.350 Apalagi jika dikaitkan dengan fakta historis 
bahwa sejak GBHN dikenal di tanah air, belum ditemukan adanya 
sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa keberadaan GBHN 
itu sendiri telah membawa permasalahan bagi keberlangsungan 
bangsa Indonesia.351

Ada tidaknya dokumen haluan negara model GBHN pun pada 
dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan 
tertentu, termasuk sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. 
Menurut Susi Dwi Harijanti, GBHN adalah cerminan Indonesia 
sebagai the planning state, terlepas dari sistem pemerintahan apapun 
yang dianut Indonesia.352 Haluan negara model GBHN berisikan 
panduan program kerja konkret dan dapat dievaluasi sesuai dengan 
kebutuhan perkembangan pembangunan. Bagi negara berkembang 
seperti Indonesia, pola perencanaan pembangunan yang tersusun 
secara komprehensif serupa model GBHN sangatlah diperlukan. 
Diberlakukannya pola perencanaan pembangunan semacam GBHN 
pun tidak serta merta menjadikan MPR kembali menduduki posisi 
sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR tetap setara 
dengan lembaga tinggi negara lainnya, hanya saja MPR kembali 
diberikan kewenangan untuk menetapkan haluan negara yang 
pembentukannya telah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia 
saat ini sehingga tidak akan mengganggu sistem pemerintahan 
presidensial, dan tentu tidak akan mengembalikan sistem 
ketatanegaraan Indonesia seperti pada masa sebelum amandemen 
UUD NRI 1945.

349  Janpatar Simamora. (2016). Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan 
Republik Indonesia. Jurnal Litigasi, 12 (2), hlm. 3433.

350  Ibid.
351  Ibid.
352  Moh. Dani Pratama Huzaini. (2019). “Saat Menteri Yasonna Bicara Haluan 

Negara di Hadapan Para Pakar HTN”. https://new.hukumonline.com/berita/baca/
lt5d6d9a4827cb1/saat-menteri-yasonna-bicara-haluan-negara-di-hadapan-para-
pakar-htn?page=3. Diakses pada 27 Mei 2021.
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Setelah hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan 
GBHN dalam Pasal 3 UUD 1945, konsep pembangunan nasional 
kemudian dilegalisasi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(UU SPPN). Dalam pelaksanaannya, SPPN tidak luput dari berbagai 
kekurangan dan kelemahan. Pasca berlakunya UU SPPN pada tahun 
2004, muncul beberapa problematika dalam UU a quo seperti adanya 
disorientasi pembangunan nasional yang disebabkan oleh ketiadaan 
satu panduan komprehensif, terarah, terukur, dan yang dapat 
menjadi dasar pembentukan kebijakan bagi seluruh lembaga negara. 
Peraturan turunan SPPN, yaitu RPJPN dan RPJMN dipandang tidak 
mengikat dan mengatur lembaga-lembaga negara lainnya diluar 
presiden, seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, serta KY.353 RPJPN 
dan RPJMN juga dianggap hanya bersifat sektoral yang hanya 
mengakomodir kepentingan eksklusif kelompok tertentu, sehingga 
kepentingan fundamental rakyat tidak tercakup di dalamnya.354 
Hal ini menjadi bukti bahwa dokumen perencanaan pembangunan 
tersebut belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh elemen 
bangsa. Padahal, seharusnya upaya untuk mencapai tujuan negara 
melalui pembangunan perlu dijalankan oleh seluruh lembaga negara, 
bukan hanya oleh presiden. 

Selain itu, SPPN juga memunculkan persoalan-persoalan antara 
lain seperti terjadinya ketidaksinkronan dan ketidaksinambungan 
pembangunan sehingga tidak ada keharmonisan dan keberlanjutan 
pembangunan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, haluan pembangunan 
yang hanya dituangkan dalam produk hukum undang-undang pun 
menjadi persoalan karena memungkinkan bersifat sangat politis, 
tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, serta telah 
dan berpotensi besar akan bertentangan UU lainnya. Kondisi ini 
berakibat pada tidak dapat tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa 
yang seharusnya dapat dicapai melalui agenda perencanaan dan 
penyelenggaraan pembangunan.

353  Zainal Arifin Mochtar. (2016). Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem 
Presidensial Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada. Yogyakarta. Hlm. 35.

354  Ibid.
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Persoalan-persoalan tersebut menjadi bukti bahwa pasca 
absennya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN pada Pasal 3 
UUD 1945, penyelenggaraan pembangunan nasional berjalan tidak 
efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk kembali 
memberikan kewenangan kepada MPR untuk membentuk dokumen 
haluan sejenis GBHN sebagai pemandu pembangunan nasional 
yang dituangkan dalam produk hukum MPR. Haluan negara tersebut 
harus tetap sejalan dengan sistem presidensial serta harus dapat 
mengakomodir kebutuhan dan kepentingan seluruh lembaga negara 
akan suatu pedoman pembangunan. Tujuannya agar lembaga-lembaga 
negara dapat secara bersama-sama bersinergi dan berkesinambungan 
untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, dokumen haluan negara 
ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam 
merumuskan kebijakan agar dapat membentuk program-program 
kerja yang sejalan, searah, dan saling beriringan. Harapannya, akan 
tercipta keharmonisan dan kesinkronan antara pembangunan pusat 
dan daerah sekaligus dapat menjaga kesinambungan pembangunan 
baik antar sesama pemerintah pusat maupun sesama pemerintah 
daerah yang berbeda periode pemerintahannya. 

Lebih lanjut, digagasnya pembentukan haluan negara yang 
tidak bertentangan dengan sistem presidensial ini mengandung 
konsekuensi bahwa tidak dapat dilakukan mekanisme pemakzulan 
presiden apabila ia tidak melaksanakan haluan negara. Kemudian, 
guna memandu proses berjalannya haluan negara tersebut agar 
sesuai dengan perencanaan, opsi yang dapat dilakukan adalah 
dengan mengoptimalkan pelaksanaan sidang tahunan yang saat ini 
hanya bersifat seremonial. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi 
terhadap pasal a quo dalam rangka mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada.

Evaluasi selanjutnya terkait kewenangan MPR dalam hal 
melantik dan memberhentikan (dalam masa jabatan menurut UU) 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua kewenangan yang lahir 
setelah Perubahan UUD NRI 1945 tersebut hanya merupakan 
kewenangan yang bersifat seremonial. Seharusnya, MPR tidak hanya 
sekedar melantik ataupun memberhentikan saja, akan tetapi perlu 
adanya tambahan kewenangan bagi MPR yang berkaitan dengan 
pengesahan atas dilantik atau diberhentikannya Presiden dan/atau 
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Wakil Presiden itu sendiri. Hal ini dikarenakan terpilihnya Presiden 
dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pilpres yang diumumkan 
oleh KPU hanya dituangkan dalam produk hukum KPU, sehingga 
diperlukan produk hukum berupa pengesahan atas pelantikan atau 
pemberhentian presiden yang dikeluarkan oleh MPR selaku lembaga 
yang memiliki kewenangan untuk melantik dan memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
2. Evaluasi dan Analisis Pasal 23 UUD NRI 1945

Pasal 23 UUD NRI 1945 mengatur mengenai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap 
tahun dengan undang-undang. RUU APBN diajukan oleh presiden 
kemudian dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD. Pasal a quo berisi ketentuan hak budget yang dimiliki oleh 
parlemen, yaitu hak parlemen untuk menentukan pendapatan, 
pembelanjaan negara, dan perpajakan serta melakukan pengawasan 
umum terhadap APBN.355 

Dalam kerangka pembangunan nasional, sistem penganggaran 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional.356 Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 2 UU SPPN yang menyatakan bahwa 
salah satu tujuan disusunnya sistem perencanaan pembangunan 
nasional adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, hingga saat 
ini tidak ada aturan yang secara utuh dan komprehensif mengatur 
mengenai sistem penganggaran itu sendiri. Baik UUD NRI 1945, 
UU SPPN, ataupun peraturan lainnya tidak ada yang secara padu 
memuat ketentuan tentang penganggaran pembangunan. Ketiadaan 
dokumen yang menjadi pedoman dan panduan tersebut menimbulkan 
ketidakjelasan hubungan antara sistem penganggaran dan sistem 
perencanaan pembangunan. Padahal, kejelasan hubungan antara 
keduanya mutlak diperlukan untuk menjaga sinergitas, efektifitas, dan 
menjamin terealisasikannya pembangunan yang telah direncanakan 
sebelumnya.

355  Jimly Asshiddiqie. (1996). Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen…. Op. Cit. 
Hlm. 8-9.

356  Agung Wasono dan Muhammad Mulana. (2018). Tinjauan Kritis Perencanaan 
dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. Kertas Kerja Kementerian PPN/
Bappenas. Hlm. 8. 
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Dampak dari absennya dokumen rujukan bagi kedua sistem 
tersebut juga diperparah dengan terpisahnya pengaturan sistem 
penganggaran dan sistem perencanaan pembangunan. Penganggaran 
dan perencanaan diatur dalam undang-undang yang terpisah dan 
dikerjakan oleh dua kementerian yang berbeda, dalam hal ini terkait 
penganggaran oleh Kementerian Keuangan sedangkan perencanaan 
pembangunan oleh Bappenas. Hal ini menyebabkan dokumen 
perencanaan yang ada tidak dijadikan sebagai satu-satunya rujukan 
dalam penyusunan anggaran serta terjadi adanya diskoneksi antara 
penganggaran dan perencanaan pembangunan nasional.357

Sistem penganggaran, dalam hal ini APBN, memiliki pengaruh 
yang signifikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Diantara 
rencana pembangunan nasional yang akan sangat terpengaruh oleh 
APBN adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Walaupun RKP 
digunakan sebagai salah satu dasar pembentukan RUU APBN, 
tetapi pada akhirnya akan dimutakhirkan kembali setelah UU APBN 
ditetapkan.358 Hal ini membuka potensi terjadi ketidaksinkronan 
antara RKP yang bersifat tahunan dengan proses penganggaran itu 
sendiri.

Kondisi yang demikian bisa terjadi salah satunya karena Pasal 
23 UUD NRI 1945 tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait 
bagaimana penyusunan RUU APBN dan seperti apa hubungannya 
dengan sistem perencanaan pembangunan. Selain itu juga tidak ada 
satupun aturan diluar UUD NRI 1945 yang dapat dijadikan satu-
satunya pedoman dan acuan bagi setiap lembaga negara dalam 
kaitannya dengan proses penganggaran serta hubungannya dengan 
perencanaan pembangunan nasional.  Memang telah terdapat 
ketentuan bahwa pembentukan RUU APBN harus didasari salah 
satunya oleh RKP. Masalahnya, baik RKP itu sendiri, maupun 
RPJMN yang dijabarkan lebih lanjut melalui RKP, keduanya 
dibentuk dalam peraturan presiden. Hal ini menjadikan DPR yang 
sedang memegang peran sebagai final say dalam persetujuan APBN 
bisa saja tidak menjalankan kedua instrumen rencana pembangunan 
tersebut. 

357  Ibid. Hlm. 14.
358  Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran.



159UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

Padahal, keuangan merupakan bagian krusial untuk 
dapat mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional yang 
telah direncanakan. Hal ini selaras dengan salah satu asas yang 
berkaitan dengan pembangunan yaitu money follow function 
yang dalam perkembangannya telah diubah dengan asas money 
follow program.359 Keuangan memang bukanlah tujuan utama 
dari negara, tapi keuangan yang akan menunjang berjalannya 
rencana pembangunan dan program kerja lembaga-lembaga negara. 
Sehingga tidak ada kejelasan hubungan antara sistem penganggaran 
dan sistem perencanaan pembangunan seperti saat ini akan menjadi 
problematika besar jika tetap dibiarkan dan tidak segera diperbaiki. 

Diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai koneksi antara 
sistem penganggaran dengan sistem perencanaan pembangunan 
negara. Selain itu, dibutuhkan suatu dokumen haluan negara yang 
dapat menjadi pemandu dan pedoman dalam proses perencanaan 
pembangunan nasional sekaligus penyesuaiannya dengan 
penganggaran itu sendiri. Tujuannya, agar apa yang dituangkan 
dalam APBN dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kebutuhan 
pembangunan negara setiap tahunnya demi mencapai target 
perencanaan jangka panjang yang bermuara pada terwujudnya cita-
cita dan tujuan negara. Adanya dokumen tersebut seyogyanya diiringi 
dengan pemberian kewajiban kepada DPR untuk menggunakan 
dokumen haluan negara sebagai acuan dalam memberikan persetujuan 
terhadap RUU APBN. Keberadaan dokumen tersebut juga dapat 
menjadi sarana penguatan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR 
selaku lembaga legislatif dengan memberikan tambahan kewenangan 
dalam melakukan pengawasan sebagai manifestasi prinsip checks 
and balances antar kekuasaan negara. Oleh karena itu, diperlukan 
perbaikan pasal a quo untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 
selama ini ada serta mengakomodasi kebutuhan bangsa dan negara.

359  Money follow function merupakan cara penyusunan dan alokasi anggaran yang dianut 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, dimana artinya adalah alokasi 
anggaran program didasarkan atas tugas dan fungsi dari unit kerja pada struktur 
organisasi. Pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, 
asas ini diubah dengan money follow program yaitu penganggaran yang didasarkan 
pada program dan kinerja.
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3. Evaluasi dan Analisis Pasal 24A UUD NRI 1945

MA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
memiliki kewenangan yang diatur secara definitif dalam Pasal 24A 
ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal a quo menyatakan pada intinya 
bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, serta mempunyai kewenangan lain yang diberikan 
oleh undang-undang. Kewenangan MA untuk menguji peraturan 
perundang-undangan (judicial review) merupakan salah satu bentuk 
pelaksanaan prinsip checks balances antara kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. 

Di Indonesia, kewenangan judicial review tidak hanya 
dimiliki oleh MA, namun juga MK. Jika MA berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 
undang-undang, MK berwenang melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD. Kondisi tersebut menjadikan konstruksi 
ketatanegaraan Indonesia dalam hal pengujian peraturan perundang-
undangan menjadi dua atap di bawah MA dan MK. Dalam tatanan 
praktik, dualisme kewenangan tersebut menimbulkan problematika 
disparitas putusan, yaitu ketidakselarasan putusan atas pengujian 
suatu peraturan perundang-undangan, dimana dua lembaga 
kekuasaan kehakiman yang berbeda mengeluarkan dua putusan yang 
berbeda atas pengujian peraturan perundang-undangan. Disparitas 
putusan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan 
antara MA dan MK, tidak terciptanya kepastian hukum, serta 
hilangnya kewibawaan MA sebagai salah satu pelaksanaan fungsi 
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Persoalan lainnya akibat 
pengujian peraturan perundang-undangan dalam dua atap adalah 
terjadinya inefisiensi kinerja MA dan MK dalam proses penegakan 
hukum, khususnya dalam hal pengujian peraturan perundang-
undangan. Pelaksanaan kewenangan judicial review di MA sekarang 
ini pun menyimpan berbagai problematika yang telah dan masih 
terus berpeluang menghambat proses pemenuhan hak warga negara 
bahkan mencederai hak itu sendiri.

Permasalahan tersebut tentu tidak sepatutnya dibiarkan 
terus terjadi karena dapat mengganggu proses penegakan hukum 
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sebagai upaya penjaminan hak-hak warga negara. Oleh karena 
itu, terdapat alasan kuat (raison d’etre) untuk merubah konstitusi 
dengan melakukan perbaikan pasal a quo agar tercipta efektivitas 
dan efisiensi dalam proses penegakan hukum, terkhusus yang 
dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan kehakiman.

4. Evaluasi dan Analisis Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945

Amandemen  ketiga UUD 1945 mengakibatkan terjadinya 
penambahan beberapa lembaga negara di Indonesia, salah satunya 
ada pada lembaga kekuasaan kehakiman, yakni MK. Kehadiran 
MK mendapat sambutan positif karena MK didirikan untuk 
melaksanakan suatu peradilan konstitusional yang belum pernah 
dimiliki Indonesia.360 Peradilan konstitusional dimaksudkan untuk 
memastikan bahwa UUD NRI 1945 benar-benar dijalankan, 
ditegakkan, serta tidak disimpangi dalam penyelenggaraan negara 
sehari-hari.361 Oleh karena itu, MK juga kerap kali disebut sebagai 
lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). 

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MK tercantum pada 
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum”.362 Dalam melaksanakan fungsi 
peradilan di empat bidang kewenangan tersebut, MK melakukan 
penafsiran terhadap UUD sebagai satu-satunya lembaga yang 
memiliki kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD.363 Maka, 
di samping berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of 
the constitution), MK juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the 
sole interpreter of the constitution).364 

360   Ni’matul Huda. (2008). UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang…. Op. 
Cit.  Hlm. 256.

361   Ibid.
362   Vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
363   Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara… Op. Cit. 

Hlm. 132.
364   Ibid.
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Fungsi penafsir konstitusi dijalankan MK dengan 
diberikannya kewenangan MK untuk melakukan pengujian (judicial 
review) undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan 
ini menjadikan MK memiliki peran yang sangat krusial dalam 
keberlangsungan kehidupan bernegara Indonesia karena adanya 
mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan 
salah satu upaya pemenuhan dan penegakan hak warga negara. 
Dengan adanya mekanisme tersebut, publik secara langsung dapat 
turut serta mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan 
bentukan DPR dan Presiden yang di rasa telah bertentangan dengan 
konstitusi.

Meskipun MK memiliki peran yang krusial bagi bangsa dan 
negara, namun dalam konstruksi Pasal 24C UUD NRI 1945 masih 
terdapat berbagai kekurangan yang perlu dievaluasi agar nantinya 
MK dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan lebih 
baik. Kekurangan-kekurangan yang ada seperti  kewenangan 
judicial review yang tidak hanya dimiliki MK tapi juga MA telah 
mempersulit proses harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan 
perundang-undangan.365 Selain itu, praktik dualisme pengujian 
peraturan perundang-undangan ini memunculkan persoalan baru 
seperti adanya disparitas, perbedaan, atau pertentangan putusan 
antara MA dan MK.366 Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, 
keadaan ini menghadirkan berbagai permasalahan lain berupa 
potensi timbulnya konflik kelembagaan dalam tubuh MA dan MK, 
terjadi ketidakpastian hukum, hingga hilangnya kewibawaan MA 
sebagai badan peradilan. 

Masalah lain akibat dualisme pengujian peraturan perundang-
undangan adalah terkait ketentuan diharuskannya MA untuk menunda 
proses judicial review ketika UU yang menjadi dasar pengujian 
sedang dalam proses pengujian di MK.367 Ketentuan ini sebenarnya 
dimaksudkan untuk menjadi solusi agar tidak terjadi pertentangan 
antara putusan yang dikeluarkan MA dan MK. Namun yang terjadi 

365  Nafiatul Munawaroh. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan… Op. 
Cit.  Hlm. 256.

366  Ni’matul Huda. UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Op. Cit. Hlm. 257.
367  Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi.
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justru aturan inilah yang menjadi bukti inefisiensi proses pengujian 
peraturan perundang-undangan dalam dua atap dan menunjukkan 
bahwa sistem a quo telah menghambat pencari keadilan untuk 
memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Selain itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang 
tidak terintegrasi juga menimbulkan permasalahan ketika suatu 
peraturan perundang-undangan di bawah UU ternyata tidak 
bertentangan dengan UU, namun justru bertentangan dengan UUD. 
Masalahnya, ketika itu terjadi tentu tidak ada lembaga yang secara 
ex officio dapat melakukan pengujian terhadapnya. Pengujian di 
MA tentu tidak memungkinkan, mengingat pengujian yang menjadi 
batu uji adalah UUD, yang mana pengujian langsung terhadap UUD 
hanya merupakan kewenangan MK. Di sisi lain, pengujian di MK 
juga tidak dimungkinkan karena posisi peraturan yang bersangkutan 
berada di bawah UU sehingga bukan termasuk kewenangan MK 
untuk melakukan pengujian terhadapnya. Kondisi yang demikian 
menyebabkan tidak adanya jaminan hak warga negara, khususnya 
hak untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan ketika peraturan perundang-undangan tersebut dirasa 
telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal, 
seharusnya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan 
ditujukan untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak 
konstitusional warga negara.

D. SISTEM BARU DAN IMPLIKASINYA

1. Reformulasi Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional 
Melalui Pokok-Pokok Haluan Negara 

a. Gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara 

Pentingnya pembangunan nasional secara menyeluruh dan 
berkeadilan tidak lain bertujuan agar buah dari pembangunan itu 
sendiri dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat serta dapat 
turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
yang berkeadilan selaras dengan cita dan tujuan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. Pembangunan nasional dilakukan secara berencana, 
integral, menyeluruh, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan 
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berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Roh dari 
pembangunan nasional Indonesia sebagai negara demokrasi adalah 
pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Apapun bentuk, jenis, dan 
model pembangunan yang digunakan harus bersumber dari kehendak 
rakyat, mendapat dukungan rakyat, dan demi menyejahterakan 
kehidupan rakyat. Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh 
dalam segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari aspek politik, 
ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertanahan dan 
keamanan, dan aspek strategis lainnya. Oleh karenanya, diperlukan 
suatu haluan negara yang dapat mengakomodir kebutuhan nasional 
dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Haluan negara 
tersebut dapat diimplementasikan dalam suatu Pokok-Pokok Haluan 
Negara (yang selanjutnya disebut “PPHN”).

PPHN merupakan pedoman yang berisikan arah 
penyelenggaraan negara yang didasarkan pada tujuan dan cita-
cita nasional dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dan 
dijabarkan melalui bidang-bidang kehidupan bernegara secara 
menyeluruh dan mendasar. Unsur-unsur dalam penamaan PPHN 
mengandung pengertian sebagai berikut:

1. “Pokok-Pokok” merupakan hal-hal yang bersifat dasar atau 
mengandung intisari dari arah penyelenggaraan negara. 
Hal-hal yang diatur dalam PPHN bersifat mendasar dan 
menyeluruh meliputi segala aspek yang diperlukan dalam 
pembangunan nasional baik secara infrastruktur maupun 
suprastruktur. Hal-hal pokok tersebut kemudian dijabarkan 
ke dalam bentuk perencanaan yang lebih konkret dan spesifik 
sebagai perwujudan pelaksanaan PPHN.

2. “Haluan” merupakan pedoman yang mengandung arah 
penyelenggaraan negara bagi seluruh lembaga negara. 
PPHN yang berfungsi sebagai instrumen untuk memandu 
penyelenggaraan negara ke arah terwujudnya tujuan 
dan cita-cita nasional. Melalui PPHN, haluan negara 
akan direkonstruksi dengan berdasarkan kepada hakikat 
pembentukan (original intent) para pendiri bangsa agar dapat 
menjamin arah dan kepastian pembangunan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, diharapkan tercipta 
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suatu penyelenggaraan negara yang konsisten, berkelanjutan, 
terpadu, dan terarah yang berlandaskan pada Pancasila dan 
UUD NRI 1945. PPHN juga akan memberikan kejelasan 
dan meluruskan kembali arah penyelenggaraan negara yang 
selama ini berubah-ubah dalam mewujudkan tujuan dan cita-
cita nasional.

3. “Negara” merupakan satu kesatuan entitas yang berisikan 
berbagai kepentingan dan tujuan rakyatnya, yang kemudian 
dirangkum dalam tujuan dan cita-cita bersama, serta dipimpin 
oleh suatu pemerintahan dengan melandaskan penyelenggaraan 
negara pada ideologi dan konstitusi negara. Melalui PPHN, 
diharapkan terdapat suatu pedoman yang mengikat seluruh 
unsur penyelenggara negara dan mengarahkan negara kepada 
tujuan bersama demi kepentingan rakyat.

PPHN akan menjadi rujukan atau arahan bagi perencanaan, 
penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan 
pembangunan bagi seluruh lembaga negara. Hal ini dikarenakan 
materi muatan PPHN tidak hanya mengatur mengenai pembangunan 
infrastruktur semata melainkan pembangunan suprastruktur. 
Munculnya PPHN sebagai sistem pembangunan nasional yang 
baru, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam 
SPPN seperti tersebarnya dokumen perencanaan pembangunan 
nasional maupun daerah yang menyebabkan ketidaksinambungan 
perencanaan maupun pelaksanaannya, subjek pembentuk, pelaksana, 
dan pengendali yang tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, 
serta tidak adanya mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan 
pembangunan nasional yang mencerminkan aspek transparansi 
dan akuntabilitas publik. PPHN juga tidak akan mengganggu 
sistem presidensial serta tidak mengurangi ruang dan kewenangan 
pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan, melainkan 
hadir untuk memperkokoh arah perencanaan pembangunan sesuai 
dengan pancasila dan UUD NRI 1945.

Reformulasi PPHN mempunyai tujuan dan fungsi yang penting 
untuk mewujudkan konsepsi negara penganut kedaulatan rakyat dan 
negara kesejahteraan. Indonesia sebagai negara yang memegang 
teguh prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sudah sepantasnya 
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menempatkan pijakan dasar pembangunannya dalam suatu PPHN 
yang mencerminkan kekuatan dan kehendak rakyat. Hal itu hanya 
dapat diwujudkan apabila lembaga negara yang membentuk PPHN 
merupakan representasi dari kepentingan rakyat baik secara politik 
di tingkat nasional maupun daerah. PPHN tidak boleh dibentuk dan 
ditetapkan hanya berdasarkan kepentingan seorang pemimpin semata, 
melainkan melalui proses perumusan yang melibatkan kekuatan 
segenap rakyat secara menyeluruh. Hal tersebut semata-mata untuk 
memberikan kepastian dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 
rakyat melalui PPHN yang dirumuskan guna mewujudkan tujuan 
dan cita-cita nasional yang terdapat dalam konstitusi.

Selanjutnya, substansi dan ruang lingkup PPHN harus 
menggunakan pendekatan strategi ideologi pembangunan  yang 
mengarahkan penyelenggaraan negara dengan melibatkan aspek-
aspek fundamental dan menyeluruh. Dengan pendekatan seperti ini 
maka akan tercipta arah pembangunan nasional yang utuh, bulat, 
mendasar, terpadu, dan berkesinambungan. PPHN juga mempunyai 
fungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan 
yang dilakukan atas dasar kepentingan suatu lembaga negara. Hal 
tersebut tercermin mulai dari proses penyusunan PPHN yang lebih 
banyak melibatkan kepentingan rakyat dan unsur lembaga negara 
lain, serta adanya proses persetujuan RAPBN yang mengacu kepada 
PPHN untuk memastikan tidak adanya penyimpangan penggunaan 
keuangan negara dalam hal pelaksanaan PPHN, sampai kepada 
proses evaluasinya yang terbuka dan transparan dalam suatu forum 
ketatanegaraan resmi.

Terakhir, reformulasi PPHN sangat penting untuk dilakukan 
untuk menjawab tantangan kehidupan bernegara yang semakin 
kompleks dengan mengandalkan kekuatan dan kehendak segenap 
rakyat, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang sedang 
berkembang dengan kebhinekaan aspek di dalamnya. Arah 
pembangunan nasional yang stabil dan berkelanjutan menjadi faktor 
yang menentukan keberhasilan negara dalam mencapai tujuannya. 
Untuk itulah, sistem yang tertuang dalam PPHN menjadi kunci 
untuk mewujudkan tujuan bersama secara lebih optimal.



167UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

b. Sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara 

Berdasarkan sifat haluan negara, PPHN selayaknya bersifat 
memandu, membimbing, serta mengarahkan bekerjanya fungsi-
fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan 
bernegara. Keberadaan PPHN ditujukan untuk menjembatani haluan 
negara dalam UUD yang bersifat abstrak dan filosofis, dengan 
perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik. Selain itu, 
PPHN akan menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional 
secara menyeluruh baik dalam pembangunan infrastruktur maupun 
suprastruktur yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Adapun 
penyelenggara kekuasaan negara tidak hanya terbatas pada eksekutif 
saja. Namun keterlibatan cabang-cabang kekuasaan lainnya juga 
turut membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan negara di 
masa mendatang. Oleh karena itu, adanya PPHN akan membawa 
perubahan arah pembangunan yang lebih luas dan turut melibatkan 
lembaga-lembaga negara selain eksekutif seperti MPR, DPR, DPD, 
BPK, MA, KY, dan MK dalam memberikan masukan atau pendapat 
terkait rumusan PPHN.

Sementara itu, PPHN yang tercantum dalam produk hukum 
yang dikeluarkan MPR secara hierarki akan berada di bawah UUD 
NRI 1945 dan di atas undang-undang. Oleh sebab itu, haluan materiil 
yang terkandung di dalam PPHN  perlu dipahami sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari haluan negara yang terkandung dalam 
rumusan UUD 1945.

Bagan 8. Skema Pemberlakuan PPHN bagi Lembaga Negara
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Keberadaan PPHN tidak serta merta merombak secara 
menyeluruh sistem perencanaan pembangunan a quo. PPHN hanya 
berimplikasi pada dilakukannya perubahan-perubahan dengan 
menyesuaikan kebutuhan saat ini. Kedepannya, PPHN akan menjadi 
panduan, pedoman, dan acuan bagi seluruh penyelenggara negara, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan rencana 
pembangunannya. Dengan begitu, kehadiran PPHN diharapkan 
dapat menciptakan keselarasan pembangunan sekaligus dapat 
membangun sinergi antar penyelenggara negara. 

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Indonesia, 
desain pelaksanaan PPHN akan lebih efektif jika adanya praktik 
pelaksanaan pemilu serentak. Dalam Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 
Tahun 2016 disebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak nasional 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan 
November 2024”. Dampak pemilu serentak terhadap efektivitas 
pelaksanaan PPHN terletak pada integrasi timeline pembangunan 
nasional maupun daerah mulai dari tahap perencanaan, penetapan, 
pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Selain itu keberadaan PPHN 
juga memberikan arah bagi calon Presiden dan Kepala Daerah 
dalam penyusunan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan 
selama masa kampanye. Hal ini menjadikan Presiden dan Kepala 
Daerah terpilih akan membentuk RPJMN dan RPJMD yang sama-
sama mengacu pada PPHN, dengan begitu, maka kesinkronan dan 
kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di Indonesia dapat 
terwujud.

Bagan 9. Skema Pelaksanaan PPHN terhadap Pemilu dan 
Pemilukada



169UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

1. PPHN dan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan, PPHN yang 
dituangkan dalam produk hukum MPR akan memuat Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah yang 
diintegrasikan sebagai haluan pembangunan negara untuk 
jangka waktu 25 tahun. Penetapan jangka waktu pelaksanaan 
PPHN ini ditujukan untuk memberikan target pencapaian 
cita-cita negara yang termuat dalam PPHN. Hadirnya PPHN 
juga akan menggantikan dokumen RPJPN dan RPJPD yang 
terpisah. Hal ini dilakukan karena dalam proses pembentukan 
PPHN, peran daerah dikuatkan melalui MPR sebagai lembaga 
pembentuk PPHN, sehingga perencanaan pembangunan 
nasional jangka panjang akan tetap memuat aspirasi 
masyarakat daerah. Hal ini disebabkan oleh subjek pembentuk 
PPHN adalah MPR, dimana anggota MPR terdiri atas anggota 
DPR dan anggota DPD. Selain itu, peleburan RPJPD dan 
RPJPN ke dalam PPHN akan berimplikasi pada sinkronisasi 
perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah serta 
memperkokoh bentuk negara kesatuan.

Untuk pembangunan jangka menengah, RPJMN 
dibentuk dalam produk hukum berupa Undang-Undang 
dengan berpedoman pada PPHN. RPJMN yang ditetapkan 
dalam bentuk UU akan menguatkan fungsi RPJMN itu 
sendiri karena akan mengikat kepada lembaga negara lain 
dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan. 
RPJMN tetap berisikan visi, misi, dan program kerja Presiden 
yang dibentuk oleh Presiden sejak masa kampanye dengan 
berpedoman pada PPHN. Sistem perencanaan seperti ini akan 
mengintegrasikan perencanaan pembangunan sejak masa 
kampanye serta tidak mempersempit kewenangan presiden 
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam menyusun 
rencana pembangunan nasional. Penguatan status hukum 
RPJMN juga tidak lagi executive centris, karena DPR sebagai 
pembentuk UU dilibatkan. Pelibatan DPR juga berdampak 
pada proses persetujuan RAPBN, dimana DPR yang memiliki 
fungsi anggaran sudah terlebih dahulu memahami program 
pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 
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Kemudian, proses pelibatan masyarakat melalui Musrenbang 
Nasional juga tidak dihapuskan, sehingga dapat menjamin serta 
memperkuat sistem pembentukan RPJMN yang demokratis.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, RPJMD tetap 
dibentuk oleh Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada 
PPHN serta memperhatikan RPJPN. Substansi RPJMD tetap 
berupa visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah terpilih, 
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam produk hukum 
Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama 
DPRD. Sistem pelibatan masyarakat melalui Musrenbang 
juga tetap diberlakukan agar aspirasi masyarakat tetap dapat 
diakomodir dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rencana pembangunan tahunan, keberadaan RKP 
dan RKPD tidak dihapuskan. RKP merupakan penjabaran 
RPJMN yang memuat prioritas pembangunan, rancangan 
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga yang berada 
dibawah kekuasaan eksekutif. Rancangan awal RKP kemudian 
dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan dilakukan Musrenbang dalam rangka menjaring aspirasi 
rakyat. Kemudian, rancangan RKP tersebut menjadi acuan 
dalam pembentukan RUU APBN. Setelah RAPBN disetujui 
oleh DPR dan ditetapkan bersama dengan Presiden menjadi 
UU APBN, maka rancangan RKP kemudian direvisi kembali 
dengan mengacu pada UU APBN. Setelah rancangan RKP 
tersebut sudah sesuai dengan UU APBN, maka Presiden 
menetapkannya menjadi RKP dalam bentuk Perpres. Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki tugas 
untuk mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan 
menggunakan rancangan Renja-K/L. 

Rencana pembangunan tahunan daerah, disusun dalam 
RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 
mengacu kepada RKP. RKPD berisi rancangan kerangka 
ekonomi Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Rancangan 
awal RKPD dibentuk oleh Kepala Bappeda dan menjadi dasar 
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untuk melaksanakan Musrenbang. Setelah melaksanakan 
Musrenbang, rancangan RKPD tersebut dijadikan sebagai 
dasar pembentukan RAPBD. Setelah RAPBD disahkan 
menjadi APBD dalam bentuk hukum Perda, APBD tersebut 
digunakan sebagai dasar untuk merevisi RKPD. Setelah 
RKPD selesai direvisi, maka RKPD tersebut ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Daerah. Kepala Bappeda juga bertugas untuk 
mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan 
menggunakan Renja-SKPD. Selain itu, untuk memastikan 
dokumen RKPD sesuai dengan pusat, maka Menteri Dalam 
Negeri perlu melakukan executive preview pada Rancangan 
RKPD terhadap RKP dengan tujuan untuk memberikan ruang 
koordinasi yang baik antara pusat dan daerah.

Selain perencanaan pembangunan yang dibentuk 
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat pula 
perencanaan pembangunan yang dibentuk oleh Kementerian/
Lembaga yang berada di bawah Presiden. Dokumen 
perencanaan Kementerian/Lembaga yang berada dibawah 
Presiden terbagi menjadi dua, yakni perencanaan untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun yang dikenal dengan Rencana Strategis 
Kementerian/ Lembaga (Renstra-K/L), serta perencanaan 
tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga (Renja-K/L). Renstra-K/L memuat visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga 
tersebut. Penyusunan Renstra-K/L dilakukan oleh Pimpinan 
Kementerian/Lembaga dengan berpedoman kepada rancangan 
awal RPJM Nasional. Perencanaan tahunan Kementerian/
Lembaga disusun dalam Renja-K/L yang berpedoman 
pada Renstra-K/L dan mengacu pada rancangan awal RKP. 
Rancangan awal Renja-K/L kemudian dijadikan sebagai 
dasar pembentukan RKA-K/L. Dokumen RKA-K/L yang 
telah disusun menjadi acuan pembentukan RAPBN. Setelah 
UU APBN disahkan, Rancangan RKA-K/L direvisi kembali 
dengan mengacu pada UU APBN. Renja-K/L kemudian 
direvisi dengan mengacu kepada RKA-K/L dan ditetapkan 
dengan peraturan pimpinan Kementerian/ Lembaga. 
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Perencanaan pembangunan dan penganggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah juga diatur dalam sistem ini. 
Perencanaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan perencanaan tahunan. 
Perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dikenal dengan 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD). Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra-
SKPD dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman 
pada rancangan awal RPJMD. Untuk perencanaan tahunan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dikenal dengan nama Renja-
SKPD. Dokumen Renja-SKPD dibentuk oleh Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. 
Selain mengacu pada rancangan awal RKPD, Renja-SKPD 
juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD. 
Rancangan awal Renja-SKPD kemudian dijadikan dasar untuk 
menyusun RKA-SKPD. Setelah RAPBD disahkan menjadi 
APBD, RKA-SKPD dibentuk mengacu pada APBD. Setelah 
itu, dokumen Renja-SKPD direvisi kembali mengacu pada 
RKA-SKPD.  Rancangan Renstra-SKPD yang telah direvisi 
kemudian ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

 Lembaga Negara yang tidak berada dibawah presiden 
dalam sistem ini memiliki perencanaan pembangunan yang 
berbeda sesuai dengan bidang/fungsinya yang diatur dalam 
UUD NRI 1945. Perencanaan pembangunan untuk Lembaga 
Negara yang tidak di bawah presiden dibagi menjadi dua, 
yaitu perencanaan jangka menengah dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun, dibentuk melalui Rencana 
Strategi Lembaga Negara (Renstra-LN) yang berpedoman 
pada PPHN dengan memperhatikan RPJMN. Renstra-LN 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, 
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dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Lembaga Negara tersebut. Dokumen Renstra-LN disusun oleh 
Pimpinan Lembaga Negara dan ditetapkan dengan peraturan 
pimpinan Lembaga Negara. Selain perencanaan untuk jangka 
waktu menengah, terdapat juga perencanaan tahunan Lembaga 
Negara yang dibentuk dalam Rencana Kerja Lembaga Negara 
(Renja-LN). Rancangan awal Renja-LN digunakan sebagai 
dasar pembentukan RKA-LN. RKA-LN yang sudah disusun 
kemudian menjadi dasar pembentukan RAPBN. Setelah 
RAPBN ditetapkan menjadi APBN, maka RKA-LN direvisi 
dengan mengacu kepada APBN. Dokumen RKA-LN yang 
sudah disahkan kemudian menjadi dasar untuk merevisi 
Renja-LN. Renja-LN disusun oleh Pimpinan Lembaga Negara 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman 
pada Renstra-LN.

Selain menghadirkan PPHN sebagai pedoman 
pembangunan, perlu mekanisme yang berfungsi untuk 
menjamin kesinkronan antara pusat dan daerah. Mekanisme 
yang dapat dilakukan dalam penyusunan RPJMD, RKPD 
adalah diadakannya Bilateral Meeting antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah yakni Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dengan Kementerian/Lembaga. 
Pertemuan ini ditujukan untuk melakukan penyesuaian 
rencana pembangunan di tingkat daerah terhadap rencana 
pembangunan di pusat untuk menjaga konsistensi sasaran 
program daerah dengan sasaran program maupun kegiatan 
strategis nasional. Kemudian untuk menjamin kesinkronan 
Kementerian/Lembaga terhadap perencanaan yang telah dibuat 
oleh Presiden, maka Bilateral Meeting juga perlu dilakukan. 
Pertemuan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian 
program kerja Kementerian/Lembaga terhadap rencana 
pembangunan dan program kerja Presiden. Mekanisme ini 
perlu dilakukan dalam rangka penyusunan Renstra-K/L 
untuk menjaga konsistensi dan sinergitas arah kebijakan 
Kementerian/Lembaga terhadap RPJMN.
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Bagan 10. Skema Perencanaan Pembangunan Baru

Selain memuat mengenai rencana pembangunan, PPHN 
juga menjadi dasar bagi perencanaan penganggaran. Hal ini 
akan menyelesaikan permasalahan mengenai diskoneksi 
perencanaan pembangunan dan penganggaran. Dalam sistem 
perencanaan yang baru, DPR sebagai lembaga yang terlibat 
dalam menyetujui dan membahas RAPBN akan berpedoman 
kepada PPHN. Hal ini menjadikan proses birokrasi pembahasan 
RAPBN tidak berlandaskan pada pembahasan yang bersifat 
politis saja, melainkan memiliki dasar konstitusional yang 
bertujuan untuk mencapai cita-cita negara. 

Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 
pembentukan RKP, RKPD, serta rencana tahunan lain yang 
tidak efektif karena perlu ada pemutakhiran dokumen setelah 
diterbitkannya UU APBN, sistem perencanaan penganggaran 
yang baru tidak menjadikan RKP yang sudah disahkan 
menjadi pedoman pembentukan RAPBN. Pembentukan 
RAPBN didasari pada rancangan RKP setelah dilakukannya 
Musrenbang. Ketika pembahasan  RAPBN sudah selesai, 
maka RAPBN disahkan menjadi UU APBN. Rancangan 
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RKP baru disempurnakan kembali sesuai dengan UU APBN. 
Rancangan akhir RKP kemudian baru disahkan oleh Presiden 
dalam produk hukum Perpres. RKP tersebut menjadi acuan 
pembentukan Renja-K/L, RKPD, dan Renja-SKPD. Hal 
ini berimplikasi pada penyederhanaan sistem, efisiensi 
perencanaan pembangunan, serta menciptakan keselarasan 
dalam perencanaan penganggaran. 

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan 
pembangunan dengan penganggaran, mekanisme Trilateral 
Meeting juga sangat perlu dilakukan antara Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, 
dan Kementerian/Lembaga. Pertemuan ini ditujukan untuk 
meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran 
pembangunan serta menjaga konsistensi perencanaan 
pembangunan dengan penganggaran. Lebih lanjut, 
perencanaan pembangunan dan penganggaran juga dapat 
dibentuk dalam satu UU, sehingga menciptakan harmonisasi 
proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Selain restrukturisasi sistematika perencanaan 
pembangunan, pelaksanaan Musrenbang juga perlu 
diperbaharui agar sesuai dengan prinsip, asas, dan tujuan 
pelaksanaan Musrenbang itu sendiri. Proses Musrenbang 
perlu dilaksanakan dengan proses sosialisasi mengenai PPHN, 
RPJMN, dan RPJMD terlebih dahulu. Kemudian, proses 
perencanaan hingga pengambilan keputusan Musrenbang perlu 
melibatkan masyarakat secara spesifik seperti masyarakat adat, 
masyarakat daerah, perwakilan profesi strategis daerah, serta 
stakeholders daerah maupun nasional. Untuk mengoptimalkan 
proses penyerapan aspirasi masyarakat, pemerintah dapat 
menggunakan sistem e-Musrenbang. Setelah itu, pemerintah 
juga wajib memberikan transparansi atau publikasi hasil 
Musrenbang hingga memberikan informasi terkait realisasi 
hasil Musrenbang kepada masyarakat melalui e-Musrenbang. 
Sistem baru untuk Musrenbang ini dapat menyelesaikan 
permasalahan terkait kurang efektifnya praktik Musrenbang 
saat ini, serta dapat menghadirkan proses Musrenbang yang 
sederhana, cepat, mudah yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi Musrenbang.
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2. Sistematika Dokumen PPHN

Kemudian, dalam rangka menciptakan suatu dokumen 
haluan negara yang komprehensif, maka sistematika dokumen 
PPHN disusun sebagai berikut:

Tabel 16. Sistematika Dokumen Pokok-Pokok Haluan Negara

Judul BAB Muatan
BAB I Pendahuluan Berisikan pengertian, maksud dan 

tujuan, dan landasan penyusunan 
PPHN

BAB II Pedoman Pembangunan 
Nasional

Berisikan ikhtiar dalam rangka 
mewujudkan cita-cita bangsa dan 
kehendak nasional bangsa Indonesia 
yang dijabarkan lebih lanjut dalam 
bidang-bidang strategis pembangu-
nan nasional

BAB III Pendelegasian Kewenangan Berisikan ketentuan mengenai pende-
legasikan kewenangan pembentukan 
perencanaan pembangunan nasional 
yang berpedoman pada PPHN

BAB IV Penutup Berisikan komitmen bangsa Indo-
nesia untuk melaksanakan PPHN, 
tempat dan waktu ditetapkannya 
dokumen haluan negara, serta tanda 
tangan ketua dan wakil ketua MPR

Dokumen haluan negara yang digagas Penulis setidak-
tidaknya memiliki sistematika sebagaimana yang tertuang 
dalam tabel di atas. Namun, sistematika isi dokumen haluan 
negara tersebut tidaklah bersifat kaku, melainkan masih 
terbuka kemungkinan dimasukkan dan ditambahkannya hal-
hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Keberadaan PPHN berimplikasi pada hadirnya pedoman 
bagi pemerintah, lembaga negara, baik di pusat maupun daerah 
dalam menjalankan fungsinya, PPHN juga hadir sebagai 
parameter keberhasilan pembangunan atau pelaksanaan 
program kerja yang dilakukan oleh penyelenggara negara, 
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menjamin kesinambungan pembangunan, dan kesinkronan 
pembangunan nasional, serta tetap memberikan ruang kepada 
daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing 
sebagai bentuk otonomi daerah. Selain itu, PPHN juga dapat 
menyelesaikan masalah pembangunan yang disebabkan oleh 
perbedaan partai politik, masalah mengenai pembentukan 
perencanaan pembangunan yang executive centris, serta 
mengoptimalkan pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat.

c. Ruang Lingkup dan Substansi Pokok-Pokok Haluan 
Negara

Dalam rangka melakukan koreksi terhadap beberapa sistem 
pembangunan yang pernah berlaku di Indonesia, maka PPHN akan 
memberikan jawaban atas kebutuhan haluan negara sebagai bentuk 
konkretisasi nilai-nilai luhur Pancasila, yakni haluan negara yang 
bersifat mendasar dan menyeluruh, sekaligus dapat dijadikan dasar 
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua lembaga negara. 
Selain mengakomodasi haluan pembangunan nasional, PPHN juga 
memberikan acuan bagi aspek-aspek lain di luar pembangunan, 
karena sejatinya untuk mencapai tujuan negara tidak dapat dicapai 
hanya melalui aspek pembangunan dalam arti sempit, namun juga 
harus dilakukan ‘pembangunan’ pada seluruh bidang kehidupan 
lainnya (pembangunan dalam arti luas). Tujuannya, tidak lain demi 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam 
Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

Ruang lingkup dan materi muatan PPHN harus memperhatikan 
seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara serta tetap 
mencermati sektor-sektor apa saja yang akan dijadikan agenda 
utama dalam sistem pembangunan nasional (dalam arti luas). 
Selain itu, dalam merumuskan materi PPHN juga harus dapat 
mengakomodasi upaya peningkatan sektor-sektor strategis bagi 
kehidupan di masa mendatang, seperti: peranan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, informasi, industri, transportasi, kebudayaan, 
pertanian, pembangunan energi, kepariwisataan, dan sektor lain yang 
harus dilanjutkan peningkatannya demi mengejar ketertinggalan dan 
mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
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Adapun rekomendasi rumusan ruang lingkup dan substansi 
PPHN oleh Penulis diklasifikasikan berdasarkan tujuan-tujuan 
negara yang termaktub dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 
1945. Tujuan negara tersebut menjadi pilar visi Indonesia dalam 
penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila.

Bagan 11. Peran Visi Indonesia dalam Bernegara

Keempat pilar tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut 
dalam PPHN yang materi muatannya terjaga agar senantiasa berada 
dalam bingkai pengamalan Pancasila dan UUD NRI 1945. Adapun 
PPHN memiliki ruang lingkup serta substansi berupa bidang-bidang 
strategis dan fundamental sebagai berikut:

Bagan 12. Rekomendasi Ruang Lingkup dan Substansi PPHN
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Tabel 17. Rekomendasi Ruang Lingkup dan Substansi PPHN

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
a. Bidang Hukum

Agenda pembangunan hukum nasional harus dapat memberikan jalan 
keluar terhadap permasalahan di bidang hukum dan pembangunan a 
quo. Oleh karena itu, dalam substansi PPHN di bidang hukum ini, 
Penulis berfokus pada agenda-agenda berikut:
1) Menumbuhkembangkan budaya hukum di setiap lapisan mas-
yarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum serta tegaknya 
Indonesia sebagai negara hukum;
2) Melakukan rekonstruksi sistem hukum nasional dengan meng-
hormati nilai-nilai hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat serta 
melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan pen-
inggalan Belanda yang bertentangan dengan Pancasila dan Konsti-
tusi, termasuk harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia 
melalui program legislasi;
3) Menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat menun-
jang kegiatan perekonomian nasional tanpa merugikan kepentingan 
nasional;
4) Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum (APH) dengan up-
aya perbaikan integritas dan moral. Selain itu, perlu dilakukan pem-
berdayaan institusi hukum guna meningkatkan profesionalisme kerja 
di masing-masing lembaga.  Lembaga yang dimaksud adalah instansi 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan instansi pen-
egak hukum lain. Lebih lanjut, perlu  untuk menumbuhkan rasa per-
caya dan optimisme masyarakat terhadap penegakan hukum di Indo-
nesia dengan meningkatkan kesejahteraan APH, pemberian fasilitas 
yang memadai, disertai dengan sistem pengawasan yang efektif;
5) Meningkatkan mutu pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas in-
stitusi penegak hukum secara kelembagaan maupun APH secara per-
orangan;
6) Melakukan modernisasi dalam sistem penegakan hukum khususn-
ya pada lembaga penegak hukum agar dapat adaptif terhadap perkem-
bangan teknologi informasi. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga 
penegak hukum dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, 
cepat, murah, dan terintegrasi;
7) Mendorong lembaga-lembaga penegak hukum agar independen 
dan terbebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan tu-
gas dan fungsinya;
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8) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih ikut serta dalam 
pengawasan terhadap kinerja lembaga dan aparat penegak hukum 
sekaligus mendorong lembaga penegak hukum untuk lebih dapat 
menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat;
9) Menyelenggarakan proses penegakan hukum dengan mengede-
pankan prinsip peradilan yang cepat, tepat, mudah, murah, terbuka 
untuk umum, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepo-
tisme dengan tetap mengutamakan asas keadilan, kepastian, dan ke-
manfaatan hukum;
10) Melakukan tindakan segera terhadap kasus tindak pidana korupsi 
secara sistematis, cepat, dan tepat, serta berlandaskan hukum yang 
jelas;
11) Menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat 
yang masih belum terselesaikan sehingga impunitas dapat dihindari 
serta rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dapat terpenuhi.

b. Bidang Sosial dan Budaya
Sosial dan budaya merupakan dua bidang yang tidak dapat saling dip-
isahkan karena keduanya berjalan berkesinambungan. Dimana ada 
perkembangan sosial, disitu pasti ada pula budaya yang berkembang. 
Ke depannya, agenda pembangunan nasional di bidang sosial dan bu-
daya harus difokuskan pada upaya berikut:
1) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi plu-
ralisme, nilai-nilai etika, berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, dan 
berfalsafah Pancasila;
2) Mengembangkan, membina, dan melestarikan kebudayaan nasi-
onal yang menjadi warisan budaya leluhur bangsa. Budaya nasion-
al mengandung nilai universal seperti kemanusiaan, gotong-royong, 
kekeluargaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, 
saling menghargai dan menghormati dalam rangka terwujudnya tertib 
masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan Indonesia menjadi sumber ruju-
kan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sep-
erti bidang ekonomi, politik, hukum, dan bidang-bidang lainnya demi 
mewujudkan penyelenggaraan kehidupan sosial kenegaraan yang di-
jiwai nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat;
3) Memantapkan budaya dan karakter bangsa melalui peningkatan 
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa dengan tetap 
melakukan penyerapan nilai-nilai baru yang positif;



181UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

4) Meningkatkan peran kebudayaan dan partisipasi masyarakat da-
lam pembangunan melalui revitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa 
serta pengembangan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia; 
5) Mengintensifkan promosi, pengembangan, serta ekspansi budaya 
Indonesia di tingkat regional dan internasional sehingga dapat me-
mantapkan posisi Indonesia sebagai pusat peradaban dan kebudayaan 
dunia.

c. Bidang Jaminan Sosial Nasional
Jaminan sosial nasional diperlukan sebagai manifestasi sila keli-
ma Pancasila yang menghendaki Indonesia menjadi negara yang 
berkeadilan sosial. Keadilan sosial harus dapat dirasakan oleh seluruh 
warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan di bidang ja-
minan sosial dituangkan dalam sebuah blueprint kebijakan yang jelas 
dan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait, dengan 
materi muatan yang berfokus untuk:
1) Mengembangkan sistem jaminan sosial nasional dengan baik dan 
tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan 
masyarakat;
2) Mengembangkan sistem jaminan sosial berbasis program kompre-
hensif dalam memberikan pengayoman bagi fakir miskin dan anak 
terlantar dengan tepat sasaran;
3) Mengakomodasi jaminan sosial bagi warga negara secara umum 
dan tenaga kerja secara khusus yang diselenggarakan secara terarah, 
terencana, dan terorganisir agar dapat memberikan perlindungan terh-
adap kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja yang optimal. 

d. Bidang Kesehatan
Sebagai negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk yang 
terbilang banyak, Indonesia dituntut untuk memiliki suatu kerangka 
acuan pengembangan kesehatan nasional yang bersifat holistik. Kare-
na itulah menjadi penting hadirnya suatu haluan negara yang dapat 
menjadi solusi permasalahan a quo. Ke depannya, agenda pembangu-
nan di bidang kesehatan harus difokuskan dalam rangka:
1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi 
peningkatan usia harapan hidup, kualitas hidup, dan sistem serta pe-
layanan kesehatan yang lebih baik;
2) Menyelesaikan permasalahan kesehatan akut sekaligus me-
nekan angka penambahan kasus seperti tetapi tidak terbatas pada ka-
sus-kasus mengenai permasalahan gizi, stunting, kanker, HIV/AIDS, 
tuberkulosis, malaria, dan Covid-19;
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3) Mewujudkan pemerataan akses terhadap layanan dan fasilitas kes-
ehatan yang berkualitas dan terjangkau;
4) Meningkatkan mutu, kualitas, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
5) Menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran akan 
kesehatan yang tinggi.

e. Bidang Hak Asasi Manusia
Agenda pembangunan nasional di bidang HAM setidaknya harus 
memperhatikan beberapa hal berikut:
1) Meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepedulian, perlindungan, 
penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam setiap aspek 
kehidupan;
2) Melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada penghor-
matan terhadap hak asasi manusia dengan memberikan jaminan hak 
atas kepastian hukum, keadilan, kebenaran, non diskriminasi, seka-
ligus mengawal supremasi hukum agar benar-benar terwujud adanya 
perlakuan yang sama didepan hukum;
3) Memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan yang ber-
laku sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manu-
sia;
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang ber-
kaitan dengan hak asasi manusia yang sesuai dengan kebutuhan bang-
sa serta tidak bertentangan dengan konstitusi;
5) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya pema-
juan di bidang hak asasi manusia;
6) Menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang hingga saat ini belum terselesaikan.

f. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan
Agenda pembangunan nasional di bidang keagamaan dan keper-
cayaan bertitik tumpu pada usaha untuk:
1) Memantapkan fungsi, peran, serta kedudukan agama dan keper-
cayaan sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat;
2) Mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan;
3) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga 
dapat tercipta iklim kehidupan yang harmonis dan saling menghor-
mati;
4) Membuka ruang dialog antar umat beragama dalam rangka mewu-
judkan tatanan masyarakat yang tidak saling menghakimi;
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5) Menyelenggarakan pendidikan nasional yang tidak dogmatis den-
gan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keberagaman;
6) Memelihara kerukunan dalam masyarakat dengan tetap menjaga 
jati diri keindonesiaan sebagai bangsa yang majemuk;
7) Meningkatkan fungsi dan peran serta organisasi keagamaan dalam 
pembangunan nasional di bidang keagamaan dan kepercayaan dengan 
senantiasa melindungi eksistensi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum
a. Bidang Ekonomi

Ekonomi menjadi bidang yang sangat krusial demi keberlangsungan 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memaksimalkan potensi perekono-
mian yang dimiliki Indonesia menjadi keharusan untuk dilakukan. 
Agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi harus mengarah 
pada tujuan utama berikut:
1) Mengaktualisasikan ekonomi Pancasila yang menjadi prinsip dasar 
dalam pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia;
2) Meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan, serta men-
capai kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang berlandaskan 
asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai utama pelaksanaan 
ekonomi Pancasila;
3) Melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang per-
ekonomian nasional;
4) Mewujudkan negara Indonesia sebagai negara adidaya di bidang 
ekonomi, menjadi salah satu negara dari 10 besar negara Ease of Do-
ing Business (EoDB), serta masuk dalam top five negara dengan per-
ekonomian terbesar dan terkuat di dunia;
5) Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara investor terbesar 
di dunia;
6) Meningkatkan peranan investasi dalam Produk Domestik Bruto 
(PDB) dengan memberikan memberikan kemudahan dan fasilitas in-
vestasi pada sektor-sektor strategis, perbaikan regulasi hukum, dan 
penggiatan investasi hijau;
7) Melakukan perbaikan di sektor ketenagakerjaan dengan menekan 
angka pengangguran, memperluas lapangan kerja, meminimalisasi 
penggunaan tenaga kerja asing, dan memberdayakan tenaga kerja lo-
kal guna mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat; 
8) Mendorong dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan 
ekonomi digital dalam negeri hingga dapat menguasai pasar regional 
dan internasional; 
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9) Melindungi pasar lokal dari ekspansi produk asing dan memberi-
kan bantuan terhadap pengusaha lokal untuk meningkatkan mutu pro-
duksi dalam negeri agar mampu bersaing di era globalisasi;
10) Melakukan penguatan nilai tukar rupiah melalui pembatasan arus 
barang masuk dari luar negeri dan melakukan pengendalian terhadap 
tingkat suku bunga dan tingkat inflasi;
11) Melakukan modernisasi industri untuk menciptakan dunia indus-
tri nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman;
12) Memperkuat dan memperluas basis perekonomian di seluruh 
wilayah Indonesia dengan mengembangkan kota-kota baru sebagai 
pusat produksi dan perdagangan.

b. Bidang Pengalokasian Keuangan Negara
Dalam pembangunan nasional di bidang pengalokasian keuangan 
negara, agenda pembangunan difokuskan pada upaya untuk:
1) Menggunakan keuangan negara dengan bijak serta sema-
ta-mata dialokasikan untuk mencapai kehendak dan cita-cita bangsa;
2) Mengoptimalkan peran sistem penganggaran keuangan neg-
ara untuk menunjang proses pembangunan nasional yang dilakukan 
dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi;
3) Menyelenggarakan sistem penganggaran keuangan negara 
yang senantiasa berpedoman pada Pancasila, Konstitusi, PPHN, serta 
tidak bertentangan dengan instrumen hukum lainnya.

c. Bidang Infrastruktur Nasional
Salah satu agenda strategis dalam rangka pembangunan bangsa dan 
negara adalah terkait pembangunan infrastruktur nasional. Infras-
truktur menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam mem-
perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur 
harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta menunjang upaya 
realisasi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, maka 
agenda pembangunan di bidang infrastruktur harus difokuskan pada 
upaya-upaya berikut: 
1) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur nasional yang mer-
ata dan menyeluruh agar tercipta kemudahan akses dan mobilisasi 
masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, terpenuhinya kebu-
tuhan akan penghidupan yang layak, serta secara bertahap mengha-
puskan kesenjangan infrastruktur di satu daerah dengan daerah yang 
lain;
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2) Pemerataan infrastruktur untuk menciptakan konektivitas antar 
wilayah di Indonesia dengan membangun sistem transportasi darat, 
laut, dan udara untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi 
barang antar wilayah;
3) Mendorong pembangunan infrastruktur prasarana perkotaan dan 
pedesaan yang ramah lingkungan;
4) Merealisasikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru 
dengan menyelesaikan proyek pembangunan yang sedang ber-
langsung.

d. Bidang Energi Nasional
Energi menjadi salah satu potensi kekayaan alam terbesar yang dimi-
liki Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman perenca-
naan dalam bentuk kerangka kerja yang terperinci (cetak biru) sebagai 
landasan dalam pembuatan kebijakan dalam rangka pendayagunaan 
energi nasional yang substansinya berfokus pada upaya:
1) Mengoptimalkan pemanfaatan energi secara bijak dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menghentikan ketergantungan 
Indonesia terhadap energi yang diimpor dari negara lain;
2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang stabil 
dan berkelanjutan;
3) Mendorong dan menggali potensi pemanfaatan serta pengemban-
gan pembangunan energi terbarukan;
4) Menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi 
dalam pemanfaatan energi secara bijak serta mendorong penggunaan 
dan pengembangan energi alternatif.

e. Bidang Kepariwisataan
Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan Indonesia sebagai salah 
satu penyumbang penyumbang terbesar devisa negara. Sebagaima-
na diketahui bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan yang luar biasa. 
Mulai dari kekayaan dan keindahan alam, budaya, keanekaragaman 
hayati, dan lainnya. Oleh karena itu, agenda pembangunan di sektor 
kepariwisataan harus memiliki target dan tujuan yang diproyeksikan 
dengan jelas serta berfokus untuk: 
1) Menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi wisata unggulan di 
tingkat regional dan global;
2) Memaksimalkan peran sektor pariwisata dalam menciptakan terbu-
kanya lapangan kerja serta peluang bagi masyarakat untuk membuka 
usaha;
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3) Mendorong penumbuhkembangan pariwisata nasional melalui 
berbagai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan daerah wisata, 
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta men-
jalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
4) Memaksimalkan kontribusi kepariwisataan untuk meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pariwisata;
5) Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan sek-
tor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia;
6) Melakukan optimalisasi potensi wisata di berbagai daerah di Indo-
nesia.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa be-
sar. hutan, laut, minyak bumi, mineral, hingga batu bara tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah yang terbilang besar. Se-
bagai gambaran, potensi gas alam di Indonesia sangatlah besar hingga 
diperkirakan Indonesia memiliki cadangan gas alam sekitar 2,8 triliun 
meter kubik.<?> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu neg-
ara pengekspor gas alam terbesar di dunia.<?> Gas alam hanyalah satu 
dari sekian banyak sumber daya alam di Indonesia yang berpotensi 
besar untuk turut berkontribusi menyejahterakan jika dikelola dengan 
baik. Konstitusi pun mengatur bahwasanya bumi air dan kekayaan 
alam yang dimiliki Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan un-
tuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<?> Kedepannya, Indonesia 
perlu memiliki suatu panduan kebijakan dalam pemanfaatan sumber 
daya alam yang terencana, terarah, dan memiliki sifat berkelanjutan, 
mengingat ada jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 
sehingga harus benar-benar bijak dalam memanfaatkannya. Pemba-
ngunan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup harus ber-
fokus pada agenda:
1) Mewujudkan ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya 
alam secara bijak dan bertanggung jawab;
2) Menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan konsumsi 
dan penggunaan produk yang ramah lingkungan;
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3) Meningkatkan kualitas air, udara, sanitasi, dan lingkungan hidup 
secara keseluruhan sehingga dapat terwujud keseimbangan ekosistem 
dan tercipta lingkungan hidup yang sehat;
4) Melakukan pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati 
secara berkelanjutan;
5) Membentuk dasar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang 
bersifat terencana, berkelanjutan, dan terukur agar tidak menimbulkan 
kerusakan alam sehingga pemanfaatan dan pengendalian lingkungan 
dapat dilakukan secara beriringan; 
6) Membentuk  kebijakan untuk menanggulangi kerusakan alam yang 
telah terjadi selama ini demi menjaga lingkungan hidup agar tetap 
sehat dan asri.

g. Bidang Otonomi Daerah
Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan po-
tensi yang dimiliki daerahnya. Sebagai negara kesatuan, keberadaan 
otonomi daerah seyogyanya tidak mencederai prinsip kesatuan itu 
sendiri. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan kewenangann-
ya dengan sebaik mungkin. Agenda pembangunan di bidang otonomi 
daerah berfokus pada upaya untuk:
1) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan pemerin-
tah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah sekaligus penyesuaian 
keselarasan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan pembangunan 
daerah;
2) Memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah yang berupaya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik;
3) Memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya ma-
nusia sehingga tercipta kemajuan bersama sehingga dapat terwujud 
kesejahteraan masyarakat.

h. Bidang Agraris dan Pangan Nasional 
Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sektor pertanian 
memegang peran yang krusial dalam sistem perekonomian nasional. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang meng-
geluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Sek-
tor pertanian berperan penting untuk mewujudkan ketahanan pangan 
nasional. Agenda pembangunan nasional di bidang agraris dan pan-
gan harus difokuskan pada usaha untuk:
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1) Mendayagunakan potensi pertanian Indonesia dengan optimal agar 
terpenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sehingga Indonesia tidak 
perlu impor bahan makanan dari luar negeri;
2) Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pengekspor bahan pan-
gan terbesar di kawasan regional dan internasional; 
3) Membentuk kebijakan di bidang agraris dan pangan yang berbasis 
keragaman bahan pangan, budaya lokal, kebutuhan pangan, dan har-
ga yang terjangkau sehingga dapat mencapai kehidupan masyarakat 
yang sejahtera.

i. Bidang Maritim
Sebagai negara maritim, Indonesia berada dalam kawasan laut yang 
luas, bahkan lebih luas dari wilayah daratan Indonesia. Keadaan ini 
menjadikan Indonesia menyimpan potensi di bidang kelautan dan 
perikanan yang sangat besar. Kedepannya, pembangunan nasional di 
bidang maritime harus berfokus pada agenda untuk: 
1) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam di bidang kelautan dan 
perikanan untuk meningkatkan kontribusi kedua bidang tersebut se-
bagai upaya mencapai kesejahteraan kehidupan rakyat;
2) Membentuk kebijakan yang dapat memberdayakan tenaga kerja di 
sektor kelautan dan perikanan;
3) Melakukan pemantapan sistem tata kelola Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP);
4) Melakukan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan dengan 
tetap memperhatikan kepentingan nasional;
5) Melakukan modernisasi dalam pembangunan struktur armada per-
ikanan yang berkualitas dunia dan ocean going.

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
a. Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu kunci kemajuan suatu negara. Pendi-
dikan dapat. Agenda pembangunan di sektor pendidikan harus ber-
fokus pada upaya untuk:
1) Meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia dan memperbaiki 
mutu pendidikan di Indonesia;
2) Menghapuskan kesenjangan dalam dunia pendidikan dengan 
melakukan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, 
terjangkau, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia;
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3) Menyiapkan tenaga kerja yang cakap dan terampil bagi semua sek-
tor pembangunan nasional dengan menciptakan kurikulum nasional 
yang berstandar global dan melakukan perbaikan sistem pendidikan 
Indonesia agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan efektif 
dan efisien serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya 
saing global;
4) Melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan yang layak dan 
merata di seluruh wilayah Indonesia;
5) Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik yang berkualitas dan 
berkelas internasional;
6) Menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pendidikan yang 
berkelas dunia.

b. Bidang Penjiwaan dan Pengamalan Pancasila
Pancasila harus dapat dijiwai oleh setiap elemen bangsa sehingga 
Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedepan, 
dalam merumuskan perencanaan pembangunan nasional di segala 
bidang, segala tingkatan, dan yang dilakukan oleh seluruh penyeleng-
gara negara, harus senantiasa ditujukan dalam rangka menyukseskan 
agenda peningkatan pemahaman dan penanaman intisari Pancasila 
sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawar-
ah, dan keadilan dapat terinternalisasi dalam diri setiap warga negara. 
Untuk itu, agenda pembangunan nasional harus bertumpu pada upaya: 
1) Mewujudkan Pancasila yang dijiwai oleh setiap elemen bangsa se-
hingga Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
2) Mewujudkan Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang memas-
yarakat, dapat dipahami, tertanam diri setiap warga negara, diamal-
kan, hingga dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara;
3) Memantapkan peran Pancasila sebagai filter bagi masuknya setiap 
ideologi, pandangan, ataupun pergerakan radikal yang telah maupun 
berpotensi memberikan dampak negatif bagi negara dan/atau mas-
yarakat.

c. Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa
Penyelenggaraan pembangunan di bidang informasi, komunikasi, dan 
media massa harus berpusat pada agenda untuk:
1) Melakukan pemerataan jaringan informasi dan komunikasi seh-
ingga dapat tercipta kemudahan akses informasi, komunikasi, serta 
akses terhadap media massa di seluruh penjuru Indonesia, terutama 
di daerah terpencil;
.
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2) Mewujudkan media massa yang dapat memberikan pengetahuan 
dan pemberitaan yang objektif serta berimbang tanpa memberatkan, 
menyudutkan, ataupun mendukung pihak tertentu;
3) Melakukan validasi terhadap berbagai informasi di media sosial 
yang masih belum diketahui kebenarannya serta memastikan penyeb-
aran informasi yang benar di media sosial

d. Bidang Riset dan Teknologi
Riset dan teknologi menjadi dua sektor yang senantiasa berhubungan 
dan tidak dapat terpisahkan. Melalui riset dapat ditemukan teknolo-
gi-teknologi baru yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat. 
Pun sebaliknya, melalui teknologi dapat dijalankannya riset untuk 
menggali suatu keilmuan secara lebih mendalam. Kedua sektor ini 
berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Indo-
nesia. Ke depannya, pembangunan di sektor riset dan teknologi harus 
berpusat pada usaha untuk:
1) Mengembangkan teknologi yang didukung dengan riset yang 
berkualitas demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indo-
nesia;
1) Meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas penelitian di Indonesia 
demi kemajuan bangsa.
2) Menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat regional dan internasional;
3) Meningkatkan kontribusi sektor riset dan teknologi dalam penye-
lenggaraan pembangunan nasional.

4. Ikut Serta dalam Upaya Perdamaian Dunia
a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sebagai negara yang berhubungan dengan banyak negara lainnya, In-
donesia tentu menghadapi berbagai ancaman dalam kaitannya dengan 
sistem pertahanan dan keamanan nasional. Agenda pembangunan na-
sional di sektor pertahanan dan keamanan berfokus pada usaha:
1) Meningkatkan vitalitas dan menguatkan sektor pertahanan dan 
keamanan Indonesia dengan memberikan fasilitas penunjang yang 
memadai, pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ket-
erampilan, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
2) Memantapkan kontribusi Indonesia untuk mewujudkan perda-
maian dunia dengan menghindari dan meminimalisasi terjadinya 
konflik serta mengupayakan penyelesaian konflik secara bijak, baik 
konflik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri;
an kekuatan minimum pokok atau minimum essential force (MEF).
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3) Memaksimalkan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam 
mempertahankan, melindungi, serta menjaga keutuhan dan kedaula-
tan negara;
4) Memaksimalkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) da-
lam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
5) Mewujudkan aparat kepolisian yang responsif dalam menjaga ket-
ertiban, keamanan, serta dalam memberikan perlindungan, pengayo-
man, dan pelayanan kepada masyarakat;
6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjata-
an (alutsista) di tiga matra TNI;
7) Memaksimalkan pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri;

b. Bidang Politik
Politik menjadi sektor yang amat penting bagi penyelenggaraan neg-
ara. Hampir seluruh sektor kehidupan bernegara tidak dapat terlepas 
dari adanya politik. Perumusan pembangunan kedepan dalam bidang 
politik harus diarahkan pada usaha untuk: 
1) Melakukan pembangunan politik dalam negeri dengan 
menguatkan demokrasi yang partisipatif, mewujudkan lembaga 
perwakilan yang efektif dan representatif, serta memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas perpolitikan di Indonesia;
2) Mewujudkan politik luar negeri yang mencerminkan jati diri 
bangsa Indonesia yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri;
3) Menjalankan politik luar negeri yang berorientasi pada 
kepentingan nasional;
4) Mempertegas dan memantapkan posisi Indonesia di kancah 
internasional sebagai negara yang berprinsip bebas aktif dalam 
melakukan politik luar negeri;
5) Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling ber-
pengaruh di kawasan regional dan internasional.

Penjabaran beberapa bidang materi muatan PPHN di atas 
tidak menutup kemungkinan adanya tambahan ruang lingkup bidang 
lainnya, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. 
Kedepannya, PPHN harus benar-benar dapat menjadi pedoman 
perencanaan pembangunan nasional sehingga dapat menjadi rambu-
rambu agar setiap pembangunan yang diselenggarakan tidak saling 
bertentangan sehingga dapat tercipta harmonisasi dan kesinambungan 
dalam pembangunan. PPHN diharapkan dapat menjadi jawaban 
dari berbagai permasalahan yang melekat pada sistem perencanaan 
pembangunan a quo sehingga dapat mengantarkan bangsa Indonesia 
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untuk mencapai tujuan nasional yang hakiki.

d. Produk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara

1. Ketetapan MPR sebagai Produk Hukum PPHN

Hadirnya PPHN sebagai dasar haluan negara memiliki 
kaitannya dengan produk hukum yang akan digunakan. Oleh 
karenanya, PPHN perlu dituangkan dalam produk hukum yang 
sifatnya umum atau dapat menjangkau keseluruhan lembaga 
negara. Adapun beberapa pilihan produk hukum PPHN 
diantaranya dituangkan ke dalam: i) Undang-Undang Dasar; 
ii) Ketetapan MPR; atau  iii) Undang-undang. Jika ditinjau 
lebih dalam, masing-masing produk hukum tersebut memiliki 
kelebihan dan kekurangan yang akan diuraikan dalam tabel 
berikut ini:

Tabel 18. Kelebihan dan Kekurangan PPHN dituangkan dalam 
UUD, Ketetapan MPR, dan UU

Produk Hukum 
PPHN Kelebihan Kekurangan

UUD Produk hukum tertinggi da-
lam hierarki peraturan pe-
rundang-undangan.

1. Terjadi perubahan siste-
matika dalam UUD.
2. Sukarnya perubahan 
PPHN karena mengha-
ruskan memenuhi syarat-
syarat perubahan UUD.

Ketetapan MPR 1. Kedudukan yang kuat di 
bawah UUD dan diatas UU/
Perpu.
2. Tidak bisa dilakukan 
judicial review dan dapat 
menjadi batu uji pengujian 
peraturan perundang-un-
dangan khususnya peratur-
an pelaksana dari PPHN.
3. Proses pembentukan 
yang lebih mudah diband-
ingkan perubahan UUD.

Tidak adanya dasar pem-
bentukan Ketetapan MPR 
yang bersifat mengatur (re-
geling) mengenai Pokok-
Pokok Haluan Negara. Hal 
ini dikarenakan Ketetapan 
MPR yang terakhir kali 
berlaku adalah peninjauan 
Kembali TAP MPR Nomor 
1/MPR/2003 berdasarkan 
Pasal 2 Aturan Tambahan 
UUD NRI 1945.
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UU Memiliki produk turunan 
sebagai peraturan pelaksa-
na.

1. Kedudukan yang paling 
lemah diantara UUD dan 
Ketetapan MPR
2. Mudahnya diajukan ju-
dicial review sehingga ti-
dak tercapai kontinuitas 
pembangunan nasional.

  Berdasarkan tabel di atas, produk hukum PPHN 
akan lebih baik apabila dituangkan ke dalam TAP MPR. 
Kelemahan yang terdapat pada Ketetapan MPR tersebut dapat 
diatasi dengan diberikannya dasar pembentukan Ketetapan 
MPR mengenai PPHN sebagai kewenangan MPR. Selain itu, 
PPHN akan lebih sesuai jika ditempatkan pada produk hukum 
yang dikeluarkan oleh lembaga permusyawaratan yang paling 
merepresentasikan seluruh rakyat atau rumah kebangsaan 
yaitu MPR. Nantinya, TAP MPR hanya memiliki satu muatan 
saja yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara. Hal ini membatasi 
MPR untuk membuat peraturan selain Pokok-Pokok Haluan 
Negara. 

Hal ini selaras juga dengan karakteristik dari TAP MPR 
yang berlaku jika memiliki kebutuhan atau urgensi, dalam 
hal ini adalah urgensi dibutuhkannya PPHN. Kemudian, 
TAP MPR mengenai PPHN perlu diganti dan dimutakhirkan 
secara berkala setiap 25 tahun, mengingat PPHN sendiri 
berjangka waktu 25 tahun. Meskipun demikian, tidak menutup 
kemungkinan apabila suatu ketika dalam jangka waktu 
tersebut MPR selaku pembentuknya melakukan perubahan 
terhadap PPHN melalui legislative review. Hal ini dikarenakan 
perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 
sedemikian pesat sehingga besar kemungkinan akan muncul 
kebutuhan bangsa yang belum diakomodasi dalam PPHN. 
Oleh karena kebutuhan di masa mendatang tidak selalu dapat 
terprediksi, maka PPHN diharapkan dapat menjadi haluan 
negara yang solutif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam tiap proses pembentukannya, TAP MPR mengenai 
PPHN dilaksanakan dengan mekanisme yang partisipatif, 
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transparan, dan didukung dari aspek ilmu pengetahuan dan 
ketatanegaraan. Sehingga diperlukan pula alat kelengkapan 
MPR yang merumuskan Ketetapan MPR mengenai PPHN 
yaitu Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dan Badan 
Pengkajian MPR. Dipilihnya dua alat kelengkapan MPR 
tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengkajian 
sistem ketatanegaraan dan penyerapan aspirasi masyarakat, 
daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan 
UUD NRI 1945. Dalam bentuk konkretnya, Komisi Kajian 
Ketatanegaraan MPR menyerap dinamika aspirasi masyarakat, 
sementara Badan Pengkajian menyerap aspirasi lembaga 
negara dan daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 
penyusunan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara.

Dalam setiap tahapan pembentukan Ketetapan 
MPR mengenai PPHN, kedua alat kelengkapan tersebut 
mengakomodasi lima pendekatan dalam rangkaian perencanaan 
berupa pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down, 
dan bottom up. Terdapat penyesuaian dalam dua pendekatan 
dalam merencanakan PPHN ini, yakni pendekatan politik dan 
pendekatan teknokratik. Pendekatan politik menitikberatkan 
keterlibatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah  yang 
memberikan saran kepada MPR.  Sementara pendekatan 
teknokratik mengedepankan keterlibatan para ahli dari 
berbagai lembaga yang dilaksanakan melalui metode atau 
kerangka berpikir ilmiah. Penyesuaian kedua pendekatan 
tersebut yang membedakan antara pendekatan-pendekatan 
dalam merencanakan PPHN dengan merencanakan produk 
dari SPPN.

Adapun pembentukan TAP MPR mengenai PPHN 
dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
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Bagan 13. Alur Pembentukan Ketetapan MPR mengenai PPHN

Pertama, Tahapan Sosialisasi, Penyerapan, dan 
Perancangan. Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Bersama 
Badan Pengkajian MPR melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah 
daerah, dan lembaga negara. Sosialisasi dapat dilakukan 
secara langsung atau maupun tidak langsung. Sementara itu, 
penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dengan model 
mekanisme partisipatif dari tingkat bawah hingga tingkat atas 
secara konvensional maupun elektronik melalui e-Musrenbang. 
Penyerapan aspirasi dari masyarakat dilakukan oleh Komisi 
Kajian Ketatanegaraan MPR. Alat kelengkapan ini berfungsi 
untuk mengawal suara masyarakat dari tingkat bawah hingga 
tingkat atas.  Hal ini bertujuan agar formulasi PPHN benar-
benar berasal dari aspirasi masyarakat dan menguntungkan 
bagi masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang. 

Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dengan 
mengundang Bappeda dan masing-masing kepala daerah 
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain 
daerah, penyerapan aspirasi turut mengundang Lembaga-
lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, 
dan KY untuk diminta pendapat mengenai rumusan PPHN. 
Penyerapan aspirasi dari daerah dan lembaga negara dilakukan 
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oleh Badan Pengkajian MPR. Apabila telah dilangsungkan 
penyerapan aspirasi dari ketiga unsur tersebut, Komisi Kajian 
Ketatanegaraan bersama Badan Pengkajian MPR akan 
merumuskan PPHN sesuai dengan aspirasi masyarakat, daerah, 
dan lembaga negara yang telah dilakukan dalam mekanisme 
penyerapan tersebut.

Kedua, Rapat Tingkat I. Naskah PPHN yang telah 
dirumuskan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Badan 
Pengkajian MPR akan dibahas oleh Panitia Ad-hoc MPR yang 
merupakan perwakilan setiap fraksi di MPR. 

Ketiga, Rapat Tingkat II. Naskah yang telah disetujui 
dalam Rapat Tingkat I akan diserahkan ke Rapat Tingkat II 
untuk dibahas dan disetujui oleh MPR. Persetujuan dalam 
rapat tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari 
seluruh anggota MPR dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
setengah dari jumlah anggota MPR. Kemudian, apabila 
rancangan PPHN telah disetujui dalam sidang paripurna, 
rancangan PPHN tersebut tidak langsung berlaku melainkan 
masuk dalam masa permohonan peninjauan rancangan 
Ketetapan MPR mengenai PPHN (judicial preview).

Keempat, Sidang Paripurna. Tahapan ini dilaksanakan 
setelah melewati masa permohonan judicial preview atau 
sesudah adanya putusan MK atas judicial preview. Dalam 
sidang ini, MPR menetapkan rancangan Ketetapan MPR 
mengenai PPHN menjadi Ketetapan MPR mengenai PPHN. 
Adapun persyaratan dalam menetapkan Ketetapan MPR 
mengenai PPHN yaitu dengan persetujuan sekurang-kurangnya 
lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota 
MPR dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota MPR. Jika telah memenuhi persyaratan, Ketetapan 
MPR mengenai PPHN disahkan oleh Presiden. 

Adapun mekanisme judicial preview diawali dengan 
Rancangan PPHN yang telah disetujui oleh MPR, kemudian 
pihak yang memiliki legal standing termasuk warga negara 
diberikan ruang untuk mengajukan  judicial preview di MK 
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selama paling lambat 14 hari. Jika masa permohonan judicial 
preview itu telah dilewati dan tidak ada pihak yang mengajukan 
permohonan, maka MPR dapat menetapkan Ketetapan MPR 
mengenai PPHN dan kemudian disahkan oleh Presiden.

Sementara itu, jika ada pihak yang melakukan 
permohonan, maka  MK diwajibkan untuk memeriksa 
dan memutus TAP MPR mengenai PPHN yang diduga 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 selama 30 hari sejak 
permohonan diterima. Kemudian, dalam hal putusan MK 
menyatakan bahwa TAP MPR a quo bertentangan dengan 
UUD NRI 1945, maka MPR diberikan waktu selama 14 hari 
untuk mengadakan sidang paripurna MPR dan menetapkan 
PPHN sesuai dengan rekomendasi  dalam putusan MK. Jika 
telah ditetapkan, maka TAP MPR tersebut dapat diundangkan 
oleh Presiden, dan berlaku dengan sendirinya apabila Presiden 
tidak mengundangkan dalam jangka waktu 30 hari sejak 
ditetapkan oleh MPR. 

Adapun implikasi dari produk hukum PPHN dalam 
Ketetapan MPR adalah meningkatkan eksistensi Ketetapan 
MPR, lahirnya muatan perencanaan pembangunan pada 
produk hukum seperti RPJMN di dalam UU dan RPJMD di 
dalam Peraturan Daerah. 

2. Peninjauan Rancangan Ketetapan MPR mengenai 
PPHN oleh Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi pada awalnya 
ditujukan untuk mengawasi undang-undang yang bertentangan 
dengan undang-undang dasar. Hal ini selaras dengan praktik 
yang berlaku pada sejumlah negara dan di Indonesia yaitu 
MK sebagai guardian of constitution. Melalui peran tersebut, 
MK dapat menjaga kehormatan norma yang paling tinggi 
yaitu UUD NRI 1945 dan meluruskan peraturan di bawahnya 
yaitu UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain 
itu, judicial review oleh MK berdampak pada terpenuhinya 
hak konstitusional warga negara atau yang memiliki legal 
standing dimana dapat menguji  undang-undang telah ataupun 
berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara. 
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Oleh sebab itu, demi menjaga peraturan perundang-
undangan sesuai dengan konstitusi dan tetap dipenuhinya hak 
konstitusional warga negara atas suatu peraturan perundang-
undangan, MK juga perlu diberikan kewenangan tambahan 
untuk melakukan peninjauan terhadap salah satu rancangan 
peraturan perundang-undangan. Rancangan tersebut adalah 
Ketetapan MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara. 

Kewenangan tambahan ini tentu berbeda dengan 
kewenangan yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 
NRI 1945. Berdasarkan istilahnya, kewenangan yang dimiliki 
oleh MK dalam pasal a quo adalah judicial review.  Sementara 
itu, kewenangan tambahan ini menggunakan istilah judicial 
preview yang dimodifikasi. Judicial preview berarti lembaga 
yudikatif meninjau suatu peraturan perundang-undangan 
yang masih berbentuk rancangan atau belum diundangkan. 
Sementara terdapat modifikasi dalam judicial preview ini yaitu 
peninjauan dilakukan atas permohonan para pemohon. Hal ini 
bertujuan agar tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional 
warga negara atas kerugian konstitusional yang dialami jika 
memberlakukan haluan negara yang tidak sesuai dengan UUD 
NRI 1945. 

Kerugian konstitusional dapat terpenuhi jika telah 
memenuhi masing-masing syarat yaitu: i) Adanya hak 
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 
1945; ii) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh 
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Rancangan Ketetapan 
MPR mengenai PPHN yang diuji; iii) bahwa kerugian 
konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial 
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 
terjadi; iv) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara kerugian dan dan jika diberlakukan Ketetapan MPR 
mengenai PPHN yang dimohonkan untuk diuji; dan v) adanya 
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 
tidak lagi terjadi.
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Permohonan atas peninjauan rancangan peraturan ini 
juga telah dipraktekkan oleh negara lain, seperti Prancis dengan 
Dewan Konstituante. Namun, saat ini Indonesia tidak memiliki 
badan seperti itu, sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk 
melaksanakan tugas tersebut adalah Mahkamah Konstitusi 
sebagai the guardian of constitution. Adapun negara yang 
telah mempraktekkan peninjauan rancangan peraturan yang 
dilakukan oleh lembaga yudikatif adalah MK Austria. 

Hal ini juga merupakan langkah preventif agar tidak 
terjadi penyimpangan muatan yang ada di dalam PPHN 
dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain 
itu, tujuan dilakukan judicial preview terhadap rancangan 
PPHN adalah untuk tidak terjadi perubahan haluan sewaktu-
waktu agar tercapainya konsistensi haluan negara dalam 
jangka panjang. Namun dalam kondisi tertentu, perubahan 
merupakan suatu keniscayaan. Sehingga MPR sebagai salah 
satu lembaga legislatif  yang berhak menetapkan PPHN, 
juga dapat melakukan legislative review terhadap Ketetapan 
MPR mengenai PPHN yang telah berlaku.  Dalam legislative 
review, setiap orang tentu dapat meminta agar lembaga yang 
memiliki fungsi legislasi dalam hal ini MPR untuk melakukan 
perbaikan terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan 
alasan, misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau keadaan 
bahaya seperti terjadinya peperangan yang menyebabkan 
pergantian Haluan negara.

MPR sebagai rumah kebangsaan yang merepresentasikan 
seluruh unsur masyarakat ke depan perlu mengedepankan 
prinsip keterbukaan pada evaluasi PPHN oleh masyarakat 
baik melalui sistem daring atau datang langsung ke MPR. 
Sehingga MPR yang dicita-citakan oleh the founding fathers 
merupakan representasi keinginan/kehendak masyarakat 
akan terwujud dalam bentuk nyata. Adapun tahapan setelah 
dilakukan legislative review oleh MPR yaitu proses yang sama 
dalam pembentukan Ketetapan MPR mengenai PPHN. Hal 
ini bertujuan agar tidak mudahnya Ketetapan MPR mengenai 
PPHN diubah untuk kepentingan sekelompok atau individu.
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Implikasi dari adanya kewenangan tambahan kepada 
MK untuk melakukan peninjauan  rancangan Ketetapan MPR 
mengenai PPHN terhadap UUD NRI 1945 yaitu tidak dapat 
diujikannya Ketetapan MPR tentang PPHN yang telah berlaku 
melalui judicial review dan menjamin partisipasi warga negara 
untuk menjaga PPHN yang sesuai dengan UUD NRI 1945. 
Adapun langkah judicial preview ini juga akan menguntungkan 
PPHN karena tidak dapat diubah pada masa-masa tertentu dan 
mewujudkan pelaksanaan PPHN yang stabil dan konsisten.

2. Revitalisasi  Ketetapan MPR 
MPR merupakan salah satu lembaga negara yang dapat mengeluarkan 

produk hukumnya sendiri. Dalam status quo, dua produk hukum MPR 
merupakan peraturan tertinggi pertama dan kedua dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR. Adapun 
produk hukum lainnya yang masih digunakan untuk keperluan tertentu 
seperti Peraturan MPR, Keputusan MPR, dan keputusan lain dari alat 
kelengkapan MPR. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan MPR dan 
produk hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Meskipun demikian, Ketetapan MPR perlu dilakukan revitalisasi 
guna meningkatkan eksistensi sebagai hukum positif dan landasan/dasar 
pembentukan hukum turunannya. Sebagaimana diketahui, Ketetapan MPR 
memiliki dua materi muatan yaitu regeling dan beschikking. Ketetapan 
MPR dengan materi muatan regeling nantinya perlu diberlakukan kembali 
dengan ketentuan terbatas pada TAP MPR tentang PPHN. Hal ini bertujuan 
untuk mewadahi PPHN sebagai haluan negara yang akan menjadi 
panduan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangan 
ketatanegaraannya. 

Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap TAP 
MPR yang masih berlaku dan bersifat regeling karena sudah tidak lagi 
sesuai dengan kondisi faktualnya. Ketetapan MPR yang dimaksud adalah 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang terdapat pada Pasal 2 dan 
Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi 
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 
1960 sampai dengan Tahun 2002. Sebagaimana kajian yang diperoleh, 
bahwa terdapat beberapa Ketetapan MPR/S yang sudah tidak relevan lagi 
menjadi sumber hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 4  Ketetapan MPR RI 
Nomor I/MPR/2003. 
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MPR dalam hal ini Badan Pengkajian dan Komisi Kajian 
Ketatanegaraan perlu mengadakan rapat bersama sebelum hasil rapat 
gabungan dilanjutkan pada sidang paripurna MPR. Peninjauan kembali 
ini dilakukan untuk menentukan Ketetapan MPR/S mana saja yang masih 
relevan dan berlaku saat ini. 

Sementara itu, Ketetapan MPR dengan materi muatan beschikking 
akan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR sebagai tanda bukti legitimasi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih yang berdasarkan hasil pemilihan dari Keputusan 
KPU ;

2. Ketetapan MPR sebagai tanda bukti secara resmi bahwa MPR telah 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tentunya 
telah melewati proses impeachment menurut Undang-Undang Dasar; 

3. Ketetapan MPR sebagai tanda bukti legitimasi Presiden dan/atau 
Wakil Presiden pengganti Presiden dan/atau Wakil Presiden yang 
telah mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya.

Adapun implikasi dari rekonstruksi produk hukum MPR yaitu 
meningkatkan eksistensi Ketetapan MPR sebagai hukum positif dan dasar 
pembentukan hukum turunannya, meningkatkan eksistensi MPR sebagai 
lembaga dengan kewenangan yang terbatas, dan mempengaruhi legitimasi 
kepada pemegang kekuasaan pemerintahan tanpa mengembalikan MPR 
sebagai lembaga tertinggi.

3. Sidang Tahunan Sebagai Forum Laporan Kinerja Lembaga 
Negara 

 Berdasarkan pengalaman Sidang Tahunan MPR yang kembali 
diselenggarakan mulai dari tahun 2015, pelaporan hasil kinerja Presiden 
dan lembaga negara disampaikan secara formal dan terbuka kepada 
rakyat. Hal ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan negara 
kepada rakyat sehingga rakyat dapat langsung menilai dan merangkum 
hasil kinerja lembaga negara khususnya dalam melaksanakan perencanaan 
pembangunan nasional. Dalam status quo, Sidang Tahunan MPR RI 
hanya bersifat sebagai konvensi ketatanegaraan sebagai konsekuensi dari 
MPR yang tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara 
dan Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Maka untuk 
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memperbaiki mekanisme pelaporan hasil kinerja yang diatur dalam UU 
SPPN, Sidang Tahunan MPR harus dimaknai bukan hanya sebagai suatu 
forum yang bersifat konvensi ketatanegaraan, namun juga sebagai suatu 
forum yang wajib diselenggarakan setiap tahunnya untuk menjamin hak-
hak rakyat dalam menilai kinerja lembaga negara khususnya dalam rangka 
menjalankan Pokok-Pokok Haluan Negara. 

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR secara wajib didasarkan pada 
alasan-alasan sebagai berikut: pertama, Sidang Tahunan MPR sebagai 
forum penyampaian laporan kinerja lembaga negara yang mewujudkan 
unsur keterbukaan dan tanggung jawab langsung kepada rakyat. Hal yang 
perlu dipahami adalah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara wajib 
bukan dimaksudkan sebagai forum pertanggungjawaban Presiden dan 
lembaga negara kepada MPR, namun sebagai forum laporan kinerja yang 
dapat disaksikan langsung oleh rakyat. Secara yuridis, hal ini sudah diatur 
melalui Pasal 152 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang mengatur 
bahwa untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat 
menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan 
kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.368 Sidang Tahunan 
MPR digelar oleh MPR dengan tujuan agar rakyat mengetahui secara 
langsung kinerja lembaga negara dan rakyat dapat menilai apakah kinerja 
lembaga negara sudah sesuai harapannya atau tidak.369

Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai forum koordinasi antar 
lembaga negara. Sidang Tahunan MPR akan menciptakan mekanisme 
evaluasi silang antar lembaga negara pasca Sidang Tahunan MPR 
berlangsung sehingga terjadi harmonisasi dan keselarasan kinerja yang 
lebih baik. Hal ini sangat penting guna memperbaiki kualitas kinerja 
masing-masing lembaga negara yang ditinjau dari sudut pandang lembaga 
negara lainnya. Implikasinya, mekanisme checks and balances antar 
lembaga negara tercipta dalam Sidang Tahunan MPR dan peningkatan 
kualitas kinerja lembaga negara akan lebih mudah terjadi karena masing-
masing lembaga negara lebih memahami kelemahan kinerjanya setelah 
mengikuti Sidang Tahunan MPR. 

368  Vide Pasal 152 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib 
Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

369  Budi Muliawan. Op.cit. hlm. 18.
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Ketiga, Sidang Tahunan MPR sebagai forum komunikasi dan 
edukasi politik kepada rakyat. Menurut Wiji Suwarno, dengan adanya 
sebuah penyampaian informasi secara langsung maka akan menimbulkan 
penilaian oleh seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan oleh si 
pemberi informasi.370 Begitu pula dengan adanya Sidang Tahunan MPR 
yang memberikan informasi mengenai laporan kinerja lembaga negara 
secara langsung maka akan menimbulkan penilaian oleh rakyat terhadap 
apa yang telah dikerjakan lembaga negara. Melalui Sidang Tahunan MPR, 
terjadi komunikasi dua arah antara lembaga negara dan rakyat. Di satu 
sisi, lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat 
sehingga rakyat memperoleh informasi mengenai apa saja yang telah 
dikerjakan lembaga negara khususnya dalam menjalankan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Di sisi lain, rakyat diberikan ruang untuk menyampaikan 
penilaiannya, dalam hal ini diwakilkan oleh Tim Evaluasi Kinerja Lembaga 
Negara, terhadap kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR. 
Implikasinya, rakyat semakin teredukasi karena mendapatkan pengetahuan 
tentang apa saja tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dikerjakan setiap 
lembaga negara dan merangsang pemikiran kritis dari rakyat untuk menilai 
kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR. Selain itu, setelah 
mengetahui kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR, rakyat 
semakin mempunyai kesadaran politik yang baik untuk memilih pemimpin 
yang pantas untuk mengarahkan penyelenggaraan negara berdasarkan 
PPHN dalam pemilihan umum.

Pengaturan mengenai Sidang Tahunan MPR perlu dipertegas dan 
diatur langsung dalam UUD NRI 1945. Saat ini, Pasal 2 ayat (2) UUD 
NRI 1945 hanya mengamanatkan MPR untuk bersidang sedikitnya sekali 
dalam lima tahun di ibukota negara.371 Tidak ada penjelasan mengenai 
sidang apa dan mekanisme sidang seperti apa yang harus diselenggarakan 
MPR menurut pasal tersebut karena UUD NRI 1945 memang mengandung 
norma hukum yang umum dan abstrak. Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 2 
ayat (2) UUD 1945 seharusnya dituangkan dalam peraturan di bawahnya 
seperti undang-undang. Undang-undang yang menjelaskan lebih lanjut 
tentang wewenang dan tugas MPR adalah UU MD3. Namun, pengaturan 
mengenai Sidang Tahunan MPR sama sekali tidak ada dalam UU MD3 

370  Wiji Suwarno. (2016). Organisasi Informasi Perpustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. Hlm. 54.

371  Vide Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945.
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beserta ketiga perubahannya. Pengaturan mengenai Sidang Tahunan 
MPR baru ada dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan tersebut tepatnya 
berada dalam Pasal 63 ayat (4) yang menyatakan bahwa “MPR dapat 
menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga 
negara menyampaikan laporan kinerja.” 

 Lemahnya mekanisme penyampaian laporan kinerja lembaga 
negara dalam UU SPPN dan Peraturan MPR telah menimbulkan praktik 
penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR yang tidak ideal. Sehingga atas 
dasar pertimbangan logis dan yuridis yang sudah dipaparkan, terdapat 
beberapa gagasan mengenai sistem baru Sidang Tahunan MPR yang 
adalah sebagai berikut: pertama, ketentuan mengenai kewajiban 
pelaksanaan Sidang Tahunan MPR diatur dalam UUD NRI 1945. Secara 
yuridis, pengaturan Sidang Tahunan MPR dalam UUD NRI 1945 akan 
memperkuat dan memperjelas kedudukan Sidang Tahunan MPR dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan diaturnya ketentuan mengenai 
Sidang Tahunan MPR diatur dalam konstitusi, maka Sidang Tahunan MPR 
bukan lagi sekedar bersifat seremonial semata, melainkan ada mekanisme 
evaluasi dan penilaian terhadap kinerja lembaga negara secara terbuka dan 
langsung oleh rakyat.

Kedua, lembaga negara yang wajib hadir dalam Sidang Tahunan 
MPR yaitu lembaga negara yang diberikan legitimasi langsung dari 
UUD NRI 1945. Lembaga negara tersebut diantaranya MPR, DPR, 
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga 
negara tersebut kedudukannya sejajar pasca Amandemen UUD NRI 1945 
dan berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, 
pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya melalui Pokok-Pokok Haluan 
Negara wajib dipertanggungjawabkan langsung di hadapan rakyat. Hal ini 
sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas terhadap kinerja kedelapan 
lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.

Ketiga,  mekanisme penyampaian laporan kinerja lembaga negara 
dalam Sidang Tahunan MPR dilakukan masing-masing oleh pimpinan 
lembaga negara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta 
penyampaian laporan kinerja lembaga negara yang lebih utuh dan 
komprehensif. Selain itu, pimpinan lembaga negara tentunya merupakan 
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pihak yang paling mengetahui dan bertanggung jawab atas kinerja lembaga. 
Sehingga lebih tepat apabila rakyat mendengarkan laporan kinerja yang 
disampaikan langsung oleh pimpinan lembaga negara bersangkutan. Selain 
itu, laporan yang disampaikan oleh masing-masing lembaga negara dapat 
merujuk pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
ataupun laporan tahunan lembaga negara lainnya yang menggambarkan 
hasil kinerja selama 1 (satu) tahun. Indikator yang digunakan dalam 
laporan kinerja lembaga negara setidaknya meliputi pencapaian tujuan 
dan sasaran lembaga negara, realisasi pencapaian target kinerja lembaga 
negara, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja lembaga negara, 
dan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan. 

Keempat, lembaga negara lain menindaklanjuti laporan kinerja 
lembaga negara bersangkutan dengan mekanisme pengawasan yang 
berlaku dalam masing-masing lembaga negara sebagai perwujudan prinsip-
prinsip checks and balances serta harmonisasi visi, misi, dan program kerja 
periode satu tahun berikutnya. Mekanisme pengawasan yang dimaksud 
misalnya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada Presiden melalui 
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Kelima, adanya Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara yang akan 
memberikan tanggapan terhadap penyampaian laporan kinerja lembaga 
negara. Tanggapan Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara setidak-
tidaknya berisikan apresiasi, kritik, dan rekomendasi terhadap laporan 
kinerja lembaga negara dalam melaksanakan Pokok-Pokok Haluan 
Negara. Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara terdiri dari perwakilan 
tokoh masyarakat, pakar, akademisi, dan aktivis di berbagai bidang yang 
disesuaikan dengan bidang masing-masing lembaga negara yang hadir. 

Indonesia sebagai negara penganut kedaulatan rakyat telah 
meletakkan Undang-Undang Dasar sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. 
Sehingga seluruh lembaga negara yang diberikan legitimasi langsung oleh 
UUD NRI 1945 merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Namun, dari 
ketiga cabang kekuasaan pemerintahan negara, hanya cabang legislatif 
(khususnya MPR) yang paling merepresentasikan kepentingan rakyat. 
Permasalahannya, MPR bukan lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi 
negara yang berwenang menerima dan menilai pertanggungjawaban 
kinerja lembaga negara. Oleh karena itu, kehadiran Tim Evaluasi Kinerja 
Lembaga Negara sebagai unsur yang mencerminkan keterwakilan rakyat 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945206

dalam Sidang Tahunan MPR dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 
hukum akibat tidak adanya lembaga negara yang memberikan penilaian 
terhadap laporan kinerja lembaga negara pasca Amandemen UUD NRI 
1945.  Penilaian yang disampaikan Tim Evaluasi Kinerja Lembaga 
Negara terhadap kinerja lembaga negara bersifat independen dan objektif. 
Penilaian yang independen dan objektif sangat penting dalam menentukan 
peningkatan kualitas kinerja lembaga negara dalam periode mendatang. 
Penilaian semacam ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi 
pelaksanaan PPHN ke depannya apabila dibandingkan dengan penilaian 
oleh lembaga negara tertentu yang cenderung sarat kepentingan politis.

Anggota Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara dipilih dan 
ditetapkan oleh MPR. Anggota Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara 
yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Tidak terafiliasi 
dan/atau tergabung dalam suatu organisasi politik dan instansi lembaga 
negara manapun atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun 
telah mengundurkan diri dari organisasi politik maupun instansi lembaga 
negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari 
organisasi dan lembaga bersangkutan, (b) Mempunyai keahlian di 
bidangnya yang dibuktikan dengan berbagai sertifikasi, penghargaan, 
maupun jejak rekam pengalamannya, serta (c) Tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela, cakap, jujur, profesional, mempunyai integritas moral 
yang tinggi, dan reputasi yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
mekanisme pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara diatur 
dalam undang-undang.

Implikasi dari adanya kewajiban penyelenggaraan Sidang Tahunan 
MPR adalah sebagai berikut: pertama, Sidang Tahunan MPR sebagai 
bentuk pertanggungjawaban langsung kepada rakyat yang merupakan 
konsekuensi yuridis dari pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 
Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai momentum penting dalam 
mengevaluasi kinerja lembaga negara dalam melaksanakan Pokok-Pokok 
Haluan Negara secara resmi dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Ketiga, Sidang Tahunan MPR sarana untuk mengharmonisasikan kinerja 
lembaga negara dan menyelaraskan kembali visi, misi, dan program kerja 
lembaga negara dalam rangka melaksanakan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Keempat, Sidang Tahunan MPR sebagai sarana untuk meningkatkan 
dan mengoptimalkan kinerja lembaga negara dalam periode satu tahun 
ke depan. Kelima, hasil penilaian terhadap laporan kinerja lembaga 
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negara dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memahami kualitas 
pemimpin yang dipilihnya dan memberikan pertimbangan yang lebih baik 
dalam memilih pemimpin di masa mendatang.

Bagan 14. Mekanisme Sidang Tahunan MPR

4. Penyatuatapan Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu 
wewenang untuk menilai apakah suatu isi peraturan perundang-undangan 
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, 
serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan 
terkait.372 Adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, 
dalam hal ini judicial review, bertujuan untuk menjadi pelindung Konstitusi 
dari pelanggaran ataupun penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh 
lembaga legislatif maupun tindakan-tindakan lembaga eksekutif. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa hak menguji peraturan perundang-
undangan diperlukan untuk mempertahankan supremasi konstitusi 
(supremacy of the constitution).373

372  Machmud Aziz. (2010). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Perundang-
Undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7 (5), hlm. 127.

373  Lutfil Ansori. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Op. Cit. Hlm. vii.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945208

Dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945, kewenangan 
untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 
diberikan kepada dua lembaga, yaitu MA dan MK. Kewenangan pengujian 
oleh MA diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan 
wewenang bagi MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah UU terhadap UU.374 Sedangkan kewenangan menguji UU terhadap 
UUD dimiliki oleh MK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) 
UUD NRI 1945.375

Kewenangan MA dan MK tersebut menimbulkan permasalahan 
fundamental, yakni menyangkut hak konstitusional setiap warga negara 
untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap suatu 
peraturan perundang-undangan lainnya yang diduga saling bertentangan. 
Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini dalam tatanan 
praktik menimbulkan berbagai problematika  seperti adanya disparitas, 
pertentangan, atau ketidaksinkronan putusan antara putusan MA dan 
putusan MK yang menyebabkan timbulnya potensi konflik kelembagaan 
antara MA dan MK, tidak tercipta kepastian hukum bagi pihak-pihak 
terkait, serta menjatuhkan kewibawaan MA secara kelembagaan. 

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa dualisme pengujian 
peraturan perundang-undangan a quo sesungguhnya telah dan masih terus 
berpotensi mengganggu sistem hukum perundang-undangan Indonesia 
serta tidak sepenuhnya dapat menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional 
warga negara. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
Penulis mengusulkan diterapkannya pengintegrasian pengujian peraturan 
perundang-undangan dalam satu atap di bawah MK. Penerapan sistem 
baru ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk membenahi 
permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh kekuasaan 
kehakiman, juga mencegah potensi timbulnya permasalahan baru di masa 
mendatang, khususnya perihal pengujian peraturan perundang-undangan. 

Integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di MK 
pada hakikatnya dapat memperbaiki instrumen sistem hukum dengan 
dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penataan 
peraturan perundang-undangan dapat terlaksana jika MK diberikan 
kewenangan pengujian antar peraturan perundang-undangan yang 

374  Vide Pasal 24A UUD NRI 1945.
375  Vide Pasal 24C UUD NRI 1945.
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berpangkal pada konstitusi. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa 
konstitusi telah mengalami perubahan pada kurun waktu 1999-2002 yang 
tentu terdapat beberapa substansi UUD yang ikut dirubah. Akan tetapi, 
hingga detik ini masih banyak produk legislasi yang masa berlakunya 
dimulai sebelum dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-
2002. Dapat dikatakan bahwa produk legislasi tersebut tidak menjadikan 
konstitusi yang baru sebagai dasar pembentukannya karena telah ada 
bahkan sebelum konstitusi diamandemen. Besar kemungkinan bahwa 
terdapat produk hukum yang materi muatannya telah menyimpang dari 
konstitusi sehingga berpeluang mencederai hak-hak masyarakat. Oleh 
karena itu, keberadaan mekanisme judicial review menjadi penting guna 
menjamin keselarasan antar produk hukum dalam satu hierarki peraturan 
perundang-undangan. Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk menjamin 
pemenuhan dan penghormatan hak-hak warga negara.

Selain itu, bagi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini 
dan yang akan dibentuk ke depannya pun harus dipastikan kesesuaiannya 
dengan konstitusi. Ketika pengujian peraturan perundang-undangan 
tidak terintegrasi dalam satu lembaga, maka proses penyesuaian seluruh 
produk hukum dengan konstitusi akan mengalami kesulitan. Di sinilah 
terbuka ruang MK dengan fungsinya sebagai pelindung konstitusi untuk 
mengupayakan harmonisasi dan sinkronisasi antara produk hukum dengan 
konstitusi, yang mana sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi. Produk 
hukum yang sesuai dengan hukum dasar yaitu konstitusi akan berdampak 
positif terhadap pembuatan hukum atau law making yang dilakukan oleh 
badan legislatif sehingga dapat tercapai tujuan perbaikan sistem hukum 
dalam rangka pembangunan hukum nasional yang adaptif terhadap 
perkembangan zaman.

Sisi lain yang menunjukkan persoalan dalam disintegrasi pengujian 
peraturan perundang-undangan saat ini adalah perihal proses judicial 
review di MA yang tidak terbuka sehingga menutup transparansi dan 
mempersempit ruang partisipasi publik. Berbeda dengan MK yang 
menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses penyelesaian perkara 
judicial review yang dimohonkan kepadanya. Oleh karena itu, demi menjaga 
efisiensi birokrasi dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan, 
agar terjadi kelancaran serta kesinambungan dalam sistem peradilan, 
dan supaya dapat mengakomodasi hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi, mengingat keterbukaan informasi publik merupakan salah ciri 
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Indonesia sebagai negara demokrasi, maka sebaiknya kewenangan judicial 
review yang dimiliki MA diserahkan kepada MK. Pengujian peraturan 
perundang-undangan satu atap juga dapat mempertegas peran MK sebagai 
the guardian of constitution.376

Penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undangan memiliki 
implikasi bahwa pengujian dapat dilakukan pada semua jenis peraturan 
perundang-undangan terhadap semua jenis peraturan perundang-undangan 
yang ada di atasnya. MK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang 
untuk melakukan pengujian tersebut. Sistem baru ini diharapkan dapat 
menjadi jawaban dari permasalahan yang selama ini terjadi yakni 
adanya disparitas putusan antara putusan MA dan MK. Persoalan lain 
yang dapat teratasi dengan penerapan sistem a quo adalah kekosongan 
hukum (rechtsvacuum) dalam hal pengujian Peraturan Daerah yang dirasa 
bertentangan dengan UUD serta pengujian-pengujian lain yang selama ini 
belum terakomodasi dengan keberadaan Pasal 24A dan 24C UUD NRI 
1945. 

Penyatuatapan kewenangan judicial review juga akan membawa 
implikasi bagi penyelenggaraan negara, khususnya perihal pembangunan 
nasional secara holistik. Kehadiran sistem judicial review yang terintegrasi 
berperan penting dalam menjaga harmonisasi dan konsistensi antar dokumen 
perencanaan pembangunan di Indonesia, mulai dari TAP MPR mengenai 
PPHN hingga dokumen-dokumen perencanaan di bawahnya. Hal ini 
menjadi krusial, mengingat kesesuaian dalam perencanaan pembangunan 
akan memperlancar ikhtiar dalam mencapai tujuan perencanaan itu 
sendiri. Keharmonisan dalam perencanaan akan menciptakan sinergi antar 
penyelenggara negara sebagai upaya untuk mencapai tujuan bernegara. 
Setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya masing-masing 
dengan berpedoman pada satu dokumen perencanaan sektoral yang dibuat 
dengan acuan yang sama, yakni TAP MPR mengenai PPHN. Kesatupaduan 
acuan dalam pembentukan perencanaan pembangunan tersebut akan 
menyatupadukan pula ragam kebijakan yang terbentuk ke dalam satu 
kerangka perencanaan yang integral dengan kesamaan tujuan akhir, yakni 
mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

376  M. Jeffri Arlinandes Chandra. (2017). Sinkronisasi Norma Hukum Melalui Judicial 
Review di Mahkamah Konstitusi. Surya Keadilan,  1 (1), hlm. 79.
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Pengintegrasian sistem judicial review menjadi upaya preventif 
untuk menghindari adanya potensi kekosongan hukum terkait pihak mana 
yang berhak menggunakan TAP MPR mengenai PPHN sebagai dasar 
pengujian. Pun nantinya ketika suatu dokumen perencanaan pembangunan 
di bawah TAP MPR dirasa bertentangan dengan TAP MPR mengenai 
PPHN, maka akan jelas bahwa hanya MK yang memiliki kewenangan 
untuk mengujinya. Penerapan sistem ini memudahkan pengujian satu 
dokumen perencanaan pembangunan yang dinilai bertentangan dengan 
dokumen perencanaan pembangunan lainnya dengan produk hukum yang 
berbeda serta berkedudukan lebih tinggi. Misal saja, ketika RPJMN yang 
dituangkan dalam UU ataupun RPJMD yang dituangkan dalam Perda 
dirasa bertentangan dengan TAP MPR mengenai PPHN, maka pengujian 
dapat langsung dimohonkan kepada MK sebagai satu-satunya lembaga 
yang memiliki kewenangan judicial review. Sistem pengujian yang 
demikian akan lebih menjamin kesesuaian antar dokumen perencanaan 
pembangunan dalam satu kesatuan hierarki. Konsistensi putusan pun 
akan terjaga, mengingat hanya ada satu lembaga yang berhak melakukan 
judicial review, maka peluang terjadinya disparitas putusan akan dapat 
diminimalisir. Sehingga akan tercipta kepastian hukum dalam dua hal, 
pertama kepastian hukum terkait pihak mana yang menjadi tempat untuk 
mengajukan permohonan judicial review, dan kedua perihal kepastian 
hukum dalam putusan yang tidak saling menegasikan. 

Secara kelembagaan, pengintegrasian pengujian peraturan 
perundang-undangan juga berimplikasi pada penguatan MA dan MK. 
Tumpang tindih dan dualisme kekuasaan antara MA dan MK akan dapat 
dihindari. Pengujian seluruh peraturan perundang-undangan hanya dapat 
dilakukan oleh dan pada satu lembaga saja, yakni MK. Sebagai penjaga 
demokrasi dan pengawal konstitusi, MK tentu akan memiliki peran yang 
lebih kuat ketika diberikan kewenangan untuk menguji seluruh peraturan 
perundang-undangan. Hal yang demikian sejalan dengan pendapat Jimly 
Asshidiqie yang menyebutkan bahwa pada hakikatnya MK merupakan 
lembaga pengadilan hukum (court of law) dimana kegiatan judicial review 
semuanya diserahkan ke MK, sedangkan MA berkonsentrasi sebagai 
pengadilan keadilan (court of justice) dan berfokus pada penanganan 
perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil di masyarakat.377 

377  Ni’matul Huda. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 
Hlm. 215.
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Penempatan pengujian satu atap di bawah MK pun berimplikasi 
menjadikan perubahan kelima UUD NRI 1945 merupakan suatu 
keniscayaan. Amandemen kelima UUD NRI 1945 perlu dilakukan 
untuk mengubah Pasal 24A dengan mengurangi kewenangan MA dalam 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dan 
menyempurnakan ketentuan Pasal 24C dengan memberikan kewenangan 
MK untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan di bawah 
konstitusi terhadap peraturan di atasnya hingga terhadap konstitusi itu 
sendiri. Amandemen konstitusi ini berdampak pada undang-undang terkait 
yang ada di bawahnya, seperti tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan 
Undang-Undang Mahkamah Agung. 
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Suatu prinsip yang sangat esensial dalam sebuah negara adalah 
kedaulatan dalam negara itu sendiri.378 Core philosophy kedaulatan negara 
Indonesia terletak pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila.379 
Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang 
nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, 
nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup 
bangsa).380 Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang 
merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang 
kedudukannya lebih tinggi daripada UUD.381 Kaidah tertinggi tersebut 
disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila.382 
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan 
sekaligus sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara 
teoritik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen yang 
disebut a basic norm atau Grundnorm.383 Pancasila menjadi norma dasar 
dalam penyelenggaraan negara yang menjadi sumber dari segala sumber 
hukum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee) yang akan mengarahkan 
hukum pada cita-cita bersama masyarakat.384

Lebih lanjut, Pancasila adalah norma dasar yang digunakan sebagai 
acuan, rujukan, dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Setiap produk hukum dalam peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara harus 

378  Kaelan. (2016). Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 
107.

379   Ibid.
380  Muzayin. (1992). Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila). Jakarta: BP-7 Pusat. Hlm. 16.
381  Paristiyanti Nurwardani (et.al). (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum 

Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hlm. 80.

382   Ibid.
383   Hans Kelsen. Op. Cit. Hlm. 8.
384   Paristiyanti Nurwardani (et.al). Loc. Cit.
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mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. Seluruh materi muatan peraturan perundang-
undangan harus merupakan konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila. 
Selain peraturan perundang-undangan, setiap organ dan lembaga negara 
Indonesia pun seharusnya menjadi manifestasi dari Pancasila sehingga 
setiap tugas, fungsi, dan kewenangannya dijalankan dapat selaras dan 
tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, maka bangsa 
Indonesia akan terus berjalan maju ke depan untuk mencapai cita-cita 
bangsa yang dipandu dan diilhami oleh Pancasila.

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, nilai-nilai 
luhur Pancasila harus senantiasa dijadikan sebagai panduan dalam 
penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Secara normatif, landasan 
idiil perencanaan pembangunan Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 
1945. Landasan tersebut menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan 
di Indonesia. Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia pernah dikenal adanya konsep haluan 
negara (staats prinzip). Istilah haluan negara sendiri dipergunakan dalam 
UUD 1945 yang mana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa “MPR 
menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara”. Dalam 
konteks Indonesia, haluan negara dibutuhkan oleh Indonesia sebagai 
bangsa yang sedang membangun (developing country) untuk memperkuat 
arah dan kepastian pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara.385 
Tujuan negara yang termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 
1945 menjadi landasan filosofis dalam pembangunan negara di segala 
bidang. Dalam hal ini, haluan negara menjadi wadah penjabaran tujuan 
negara yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara.

Jika dihubungkan dengan filsafat kenegaraan, secara prinsipil 
haluan negara dapat dimaknai dua hal, yakni haluan yang bersifat 
ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis.386 Menurut Yudi 
Latif, haluan yang bersifat ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental 
sebagai kaidah penuntun dan menjabarkan falsafah negara dan pasal-
pasal konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
pemerintah.387 Sedangkan haluan yang bersifat strategis-teknokratik berisi 

385   I Wayan Sudirta. (2020). Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Haluan Negara 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Yuridis, 7 (2), hlm. 259-260.

386   Ibid.
387   Yudi Latif. Rancang Bangun GBHN. Loc. Cit.
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pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin 
dalam jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan 
memperhatikan prioritas bidang dan ruang.388

Jika dilihat dari segi historis, para pendiri bangsa sepakat bahwa haluan 
negara diciptakan sebagai perangkat guna menuntun penyelenggaraan 
pemerintah negara dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara.389 Secara 
ontologis terdapat dua aspek penting sebagai unsur utama haluan negara, 
yaitu prinsip-prinsip direktif dan kebijakan dasar negara. Atas dasar itu, 
sejatinya haluan negara diciptakan sebagai bentuk konsepsi dari tiga 
konsensus dasar yang disepakati oleh founding fathers Indonesia sebagai 
upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, 
dan haluan negara. Ketiganya saling bertaut, berkait kelindan, dan saling 
menopang antara satu dengan yang lain sebagai triangle of basic state 
consensus.390

Bagan 15. Triangle of Basic State Consensus

Triangle di atas merupakan gambaran utuh konstruksi bernegara yang 
telah digagas dan disusun oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai filosofis 
Pancasila yang bersifat abstrak dan pasal-pasal konstitusi yang berisi 
norma atau hukum dasar yang tidak memberikan arahan bagaimana cara 
melembagakannya dipertegas dan disempurnakan dengan haluan negara. 
Haluan negara memiliki makna dan kedudukan sebagai kaidah penuntun 
388  Ibid.
389  I Wayan Sudirta. Op. Cit. Hlm. 264.
390  Lutfi Ansori. (2019). Haluan Negara sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan. 
Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 16 (1), hlm. 94.
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(guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang 
bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi ke 
dalam tataran kebijakan publik. Haluan negara menjadi pemandu bagi para 
penyelenggara negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
sehingga sesuai dengan tujuan bernegara yang tertera dalam Pembukaan 
UUD NRI 1945. Itulah sebabnya mengapa haluan negara menjadi satu 
kesatuan sistem yang melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD NRI 
1945. Tujuan negara menjadi landasan pokok mengenai apa yang hendak 
dicapai oleh negara sekaligus memandu arah penyelenggaraan negara, 
yang di dalamnya terkandung cita negara (staatsidee). 

Meskipun demikian, haluan negara tidak kehilangan roh filosofis 
yang dimiliki oleh Pancasila dan Konstitusi, sehingga sejatinya haluan 
negara sendiri masih bersifat filosofis. Kefilosofian haluan negara 
terletak pada materi muatannya yang mengakomodasi aspek-aspek dasar 
dan fundamental dalam kebutuhan bernegara dan bermasyarakat yang 
kemudian diejawantahkan menjadi haluan nasional untuk penyelenggaraan 
pembangunan negara. Inilah yang membedakan haluan negara dengan jenis 
peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dan peraturan-
peraturan dibawah undang-undang. Oleh karena itu, haluan negara 
seyogyanya harus diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan 
yang bersifat aturan dasar/umum, yang mana dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan kedudukannya berada di bawah UUD NRI 1945 dan 
di atas undang-undang. Sehingga, akan tepat jika haluan dituangkan dalam 
produk hukum MPR berupa Ketetapan MPR (TAP MPR).

Jika melihat ke belakang, sistem perencanaan pembangunan dengan 
model haluan negara pernah diterapkan di Indonesia pada periode UUD 
1945 dalam bentuk GBHN, yang juga telah ditetapkan dalam produk 
hukum TAP MPR. Ketika itu, GBHN telah berorientasi kepada Ketuhanan 
Yang Maha Esa (berlakunya etik moral agama, bukan materialisme); 
Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau 
eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas 
kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); 
Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup 
orang banyak); serta Keadilan sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran 
masyarakat yang utama, bukan kepentingan perseorangan atau sekelompok 
orang tertentu).391 
391   Ade Kosasih. Op. Cit. Hlm. 75.
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Namun, model perencanaan dengan haluan negara yang dituangkan 
dalam GBHN tersebut kehilangan eksistensinya sebagai akibat dari 
perubahan UUD 1945. Absennya GBHN dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia tersebut seakan menjadikan bangsa Indonesia mengalami 
disorientasi dalam hal pembangunan. SPPN, sebagai sistem dan dokumen 
perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menggantikan 
GBHN, pada praktiknya tidak sepenuhnya dapat menjadi dokumen haluan 
pembangunan yang merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila. 
SPPN dianggap tidak sesuai dengan konsepsi founding fathers terhadap 
suatu haluan negara. Sejatinya, haluan negara yang dikehendaki founding 
fathers adalah haluan negara yang berdasar pada Pancasila dan konstitusi 
serta haluan negara yang dapat menjadi pedoman bernegara bagi seluruh 
penyelenggara negara tanpa terkecuali. Haluan negara juga diharapkan 
dapat bersifat demokratis dengan menjunjung prinsip permusyawaratan 
dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasannya, sekaligus dapat 
menyerap aspirasi masyarakat. 

Akan tetapi, yang terjadi adalah SPPN lebih banyak mengakomodasi 
kepentingan dan kebutuhan eksekutif, mengingat dalam proses 
pembentukan peraturan terkait yang lebih dominan adalah peranan 
lembaga eksekutif, sehingga tidak sedikit pihak yang mengatakan bahwa 
SPPN cenderung bersifat executive centris. Hal yang demikian tentu 
tidak mencerminkan adanya sinergitas antar lembaga negara serta tidak 
memperlihatkan pengejawantahan prinsip gotong royong dan musyawarah 
yang menunjukkan sikap bersatu dan berdaulat sebagai pengimplementasian 
nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal, kedua prinsip tersebut merupakan tali 
pemerkuat bangsa Indonesia agar seluruh elemen bangsa dapat bersinergi 
dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Prinsip gotong royong yang menjadi nilai luhur Pancasila juga 
seharusnya dapat diaktualisasikan dalam pembentukan haluan negara 
yang melibatkan seluruh elemen negara, mulai dari lembaga-lembaga 
negara, penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, hingga 
partisipasi langsung masyarakat. Pada tahap implementasi pun juga 
harus dilaksanakan secara bersama-sama. Pembangunan tidak dapat 
dilakukan hanya oleh satu cabang kekuasaan tertentu, tetapi juga oleh 
cabang kekuasaan lain secara holistik. Setiap lembaga negara dapat turut 
berkontribusi mengimplementasikan haluan negara meskipun kewenangan 
yang dimilikinya berbeda-beda. Pun dengan pengawasan, dalam melakukan 
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pengawasan terhadap pelaksanaan haluan negara harus mengikutsertakan 
partisipasi seluruh lembaga negara, keikutsertaan lembaga-lembaga di 
tingkat daerah, dan membuka ruang keterlibatan masyarakat. Jika hal 
tersebut dapat dilaksanakan, maka haluan negara yang hadir akan dapat 
memperlancar proses proses dan ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai 
tujuan bangsa dan negara.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan demi 
melancarkan proses pembangunan nasional adalah terkait keuangan 
dalam sistem penganggaran. Penganggaran menjadi bidang yang strategis 
sebagai manifestasi nilai keadilan dalam Pancasila, khususnya keadilan 
sosial dengan semangat mencapai kesejahteraan rakyat. Penganggaran 
yang digunakan untuk mendanai program pembangunan nasional tidak 
lain dimaksudkan sebagai langkah untuk mencapai kemajuan bangsa. 
Suatu perencanaan yang telah dirancang sedemikian rupa tentu tidak akan 
berjalan tanpa adanya dukungan dalam bentuk pendanaan. Kemudian, jika 
berkaitan dengan penganggaran maka pokok pembahasan akan mengarah 
pada APBN sebagai rencana keuangan pemerintah negara Indonesia dalam 
satu tahun. Sebagaimana diketahui bahwa proses pembentukan APBN 
dimulai dengan adanya usulan Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU 
APBN untuk kemudian DPR menentukan akan memberikan persetujuan 
atau penolakan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.392

Permasalahannya, dalam status quo masih terdapat ketidakjelasan 
(vague) hubungan antara sistem penganggaran dengan sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Padahal, seharusnya hal tersebut tidak terjadi 
supaya terwujud pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Jika nantinya dibentuk suatu haluan negara, maka wajib 
diberikan kejelasan dalam hal pembangunan nasional berkaitan dengan 
penganggaran keuangan negara. Haluan nasional pun sepatutnya dapat 
digunakan sebagai salah satu pertimbangan DPR dalam menentukan 
persetujuannya terhadap RUU APBN yang diajukan presiden. Hal ini 
dimaksudkan agar setiap anggaran untuk program kerja dan kebijakan 
yang diajukan presiden untuk membiayai pengeluaran negara selama satu 
tahun tidak menyimpang dari haluan negara. Dengan begitu, maka akan 
dapat tercipta keselarasan antara kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara dengan landasan idiil dalam pembangunan, yaitu Pancasila 
dan konstitusi.
392  Vide Pasal 23 UUD NRI 1945.
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Selanjutnya, perihal kekuasaan kehakiman yang menjadi salah 
satu tonggak pemegang peranan penting dalam pelaksanaan kehidupan 
bernegara yang demokratis, khususnya terkait pembangunan nasional. 
Dalam rangka pemaksimalan pemenuhan dan perlindungan hak 
konstitusional warga negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan 
adalah suatu keniscayaan. Peraturan perundang-undangan yang tidak 
saling bersesuaian atau bahkan bertentangan dapat mengakibatkan 
munculnya berbagai persoalan baru yang pada akhirnya akan mencederai 
hak-hak warga negara. Agar hal tersebut tidak terjadi maka diperlukan 
perbaikan sistem a quo yang masih menyimpan berbagai problematika. 
Salah satu permasalahan yang kerap dikritik dari sistem saat ini adalah 
adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia 
dibawah MA dan MK. Akibatnya, tidak sedikit hak-hak warga negara yang 
tidak dapat diberikan pemenuhannya atau bahkah terlanggar. Hal ini tentu 
bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD yang pada dasarnya 
ingin adanya penjaminan terhadap hak-hak warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, jelas bahwasanya kehadiran 
haluan negara sebagai model perencanaan pembangunan nasional mutlak 
dibutuhkan. Haluan negara dapat menjadi pedoman, penuntun, pemandu, 
rujukan, serta acuan dalam setiap langkah dalam penyelenggaraan 
negara. Suatu haluan negara yang diilhami oleh Pancasila dan konstitusi 
diharapkan dapat menjaga kesinkronan, kesinambungan, dan sinergitas 
seluruh lembaga negara  dalam sehingga dapat mengejawantahkan tujuan 
bangsa dan negara. Selain itu, diperlukan pula penataan ulang kewenangan 
lembaga kekuasaan kehakiman demi menciptakan institusi penegakan 
hukum demi mengaktualisasikan nilai luhur Pancasila yakni keadilan bagi 
seluruh masyarakat Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perencanaan pembangunan nasional harus dapat mencerminkan 
kehendak dan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan harus senantiasa diupayakan 
untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. Selain itu, dalam 
merumuskan kebijakan juga harus mendengar suara masyarakat sehingga 
kebijakan yang nantinya akan dibentuk menjadi aspiratif, adaptif, dan 
diharapkan dapat solutif memberikan penyelesaian permasalahan ada. Oleh 
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karena itu, dalam penyusunan Perubahan UUD NRI 1945 ini didasarkan 
pada fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang 
dialami masyarakat.

Pertama, pasca perubahan UUD 1945 terjadi pemangkasan 
kewenangan MPR. MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN, tidak 
lagi dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta tidak lagi dapat 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa didahului oleh 
adanya proses hukum. Kewenangan yang diberikan kepada MPR pasca 
amandemen UUD NRI 1945 hanya bersifat ad hoc dan seremonial sebab 
kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat reguler 
yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga negara, melainkan hanya 
kewenangan yang bersifat insidental. 

Hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN 
memunculkan sistem baru dalam perencanaan pembangunan nasional 
berupa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN 
diharapkan dapat menggantikan posisi GBHN sebagai pemandu dalam 
bernegara, khususnya dalam hal pembangunan. Namun, SPPN sendiri tidak 
terlepas dari berbagai permasalahan baik secara yuridis maupun dalam 
tataran praktik. Salah satu permasalahan terjadi dalam tataran praktik, 
yang mana seringkali terjadi ketidaksinkronan pelaksanaan pembangunan 
di daerah dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 
Sebagai contoh adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Rusli Habibie 
selaku Gubernur Gorontalo. Sebagai kepala daerah ia mengatakan bahwa 
visi misi gubernur, bupati, atau walikota terkadang berbeda dengan 
RPJPN dan RPJMN sehingga tidak jarang terjadi ketidaksinkronan antara 
pelaksanaan pembangunan di daerah dan di pusat.393 Oleh karena itu, ia 
menuturkan bahwa dibutuhkan kehadiran suatu haluan negara sebagai 
pedoman pembangunan agar tercipta sinergi pembangunan antara pusat 
dan daerah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Daerah Provinsi 
Bali, I Wayan Koster. Ia mengungkapkan bahwa perlu adanya rute besar 
pembangunan nasional yang dituangkan dalam bentuk haluan negara yang 
harus dapat memenuhi kebutuhan fundamental rakyat.394

393  Nadhifa Sarah Amalia. (2021). “Gubernur Gorontalo: Saya Setuju dengan Dihidupkannya 
Kembali GBHN”. https://news.detik.com/berita/d-5561661/gubernur-gorontalo-saya-setuju-
dengan-dihidupkannya-kembali-gbhn. Diakses pada 27 Mei 2021.

394  Redaksi9.com. (2020). “Gubernur Koster Setuju Amandemen GBHN UUD 1945”. https://
www.redaksi9.com/read/1662/Gubernur-Koster-Setuju-Amandemen-GBHN-UUD-1945.html. 
Diakses pada 28 Mei 2021.
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Selain itu, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshidiqqie, 
menyatakan dukungannya terhadap upaya reformulasi GBHN mengingat 
kebutuhan bangsa Indonesia akan visi pembangunan jangka Panjang serta 
lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.395 Pandangan tersebut didasari 
pada kenyataan bahwa sistem perencanaan pembangunan saat ini belum 
berjalan dan berfungsi secara efektif. Jimly menilai bahwa SPPN yang 
berlaku sekarang ini cenderung bersifat executive centris karena dalam 
tahap penyusunan hanya didominasi oleh unsur eksekutif. Sebagai negara 
yang menjunjung prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah yang 
menjadi kearifan lokal Indonesia, menurut Yudi Latif kebijakan dasar 
(rencana) pembangunan negara seharusnya tidak diserahkan kepada 
presiden sebagai ekspresi kekuatan mayoritarian pemegang tampuk 
kekuasaan eksekutif.396 Kebijakan dasar rencana pembangunan harus 
dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi 
rakyat sehingga rencana pembangunan nantinya dapat mengakomodir 
kepentingan segenap rakyat Indonesia.397

Lebih lanjut, ketiadaan GBHN menyebabkan arah pembangunan 
di tiap-tiap daerah berbeda sehingga menghambat tercapainya target 
pembangunan nasional yang telah direncanakan. Selain itu, sistem 
perencanaan pembangunan yang diterapkan di Indonesia seharusnya dapat 
berkelanjutan, tidak sering berganti dan tidak searah seperti terjadi di era 
reformasi karena hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya maksud 
pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi.398 Karena itu, 
haluan negara diperlukan bagi bangsa dan negara agar arah pembangunan 
dan perjalanan bangsa dapat jelas, konstan, berkesinambungan, sekaligus 
benar-benar merupakan kesepakatan seluruh bangsa.399 Hal ini pula yang 
menjadikan berbagai kalangan masyarakat pada akhirnya menghendaki 
dihadirkannya kembali suatu haluan negara sebagaimana hasil survei yang 
tergambar dalam bagan berikut:

395  Ardito Ramadhan. (2019). “Ketum ICMI Setuju GBHN Dihidupkan Kembali”. 
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/24/17261971/ketum-icmi-setuju-gbhn-
dihidupkan-kembali?page=all. Diakses pada 27 Mei 2021.

396  Harry Setya Nugraha. Op. Cit. Hlm. 210.
397  Ibid.
398  Ibid.
399  Danu Damarjati. (2019). “Yusril Setuju GBHN Hidup Lagi, Presiden Bertanggung 

Jawab ke MPR”. https://news.detik.com/berita/d-4670153/yusril-setuju-gbhn-hidup-
lagi-presiden-bertanggung-jawab-ke-mpr. Diakses pada 27 Mei 2021.
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Bagan 16. Persetujuan Publik MPR menetapkan Haluan Negara400

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.500 responden dari berbagai 
kalangan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 80,7% (1.211) 
responden menyatakan setuju jika MPR kembali diberikan kewenangan 
untuk menetapkan haluan negara. Hasil ini menggambarkan gejala 
bahwasanya masyarakat Indonesia merindukan kehadiran kembali 
pedoman pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
lebih komprehensif dan terpadu dibandingkan dengan SPPN yang saat ini 
berlaku.401 Haluan negara diyakini bukan hanya sekedar suatu dokumen 
pembangunan dengan substansi yang bersifat teknis operasional, tetapi 
lebih dari itu, haluan negara juga mengandung muatan ideologis dan 
norma kehidupan berbangsa dan bernegara.402

Kedua, dalam hal hubungan antara sistem penganggaran dengan 
sistem pembangunan yang tidak jelas sehingga dapat menghambat 
pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tak 
kunjung terwujud. Suatu pembangunan tidak akan dapat berjalan tanpa 
ada dukungan keuangan. Agenda pembangunan nasional tidak akan 
teraktualisasi tanpa adanya anggaran untuk merealisasikannya. Sekarang 

400  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Survei Nasional 
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. Hlm. 76.

401  Ibid.
402  Ibid.
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ini, tidak ada dokumen yang secara padu mengatur mengenai proses 
penganggaran, dalam hal ini penyusunan APBN, serta hubungannya 
dengan perencanaan pembangunan nasional. Sistem penganggaran dan 
perencanaan pembangunan diatur dalam dua UU yang berbeda dan 
dikerjakan oleh dua kementerian yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan 
seringkali terjadi diskoneksi antara penganggaran dan perencanaan 
pembangunan. Akibatnya, program pembangunan yang digulirkan 
pemerintah tidak berjalan dengan optimal sehingga target agenda 
pembangunan pun tidak dapat tercapai. Ketika target pembangunan tidak 
tercapai, maka dampak beruntun yang dapat dirasakan masyarakat adalah 
tidak kunjung tercapai pula kesejahteraan masyarakat yang seharusnya 
dapat dicapai salah satunya melalui pembangunan nasional.

Ketiga, berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk 
mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan 
(judicial review). Saat ini terjadi dualisme dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan yaitu di bawah kewenangan MA dan MK. Sayangnya, 
pelaksanaan judicial review dalam dua atap ini membawa problematika 
seperti adanya perbedaan ataupun ketidaksinkronan putusan yang 
dikeluarkan oleh MA dan MK sehingga tidak dapat memberikan kepastian 
hukum bagi para pencari keadilan (justiciabelen). Hal ini mengakibatkan 
tidak maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang 
diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan 
sistem a quo sehingga penjaminan atas perlindungan hak-hak masyarakat 
dapat diwujudkan.

C. LANDASAN YURIDIS

UUD NRI 1945 merupakan rujukan utama dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan karena menempati posisi puncak dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Materi muatan UUD 
NRI 1945 mengatur mengenai pembatasan kekuasaan organ-organ  negara, 
mengatur hubungan antar lembaga negara, serta mengatur hubungan antara 
kekuasaan lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sebagai hukum 
negara yang paling dasar, UUD NRI 1945 memberikan pengaturan terkait 
hak-hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, 
dan dijamin pemenuhannya. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus 
diperlakukan sama di depan hukum serta diberikan perlindungan agar 
hak-haknya tidak dilanggar. Disamping itu, setiap warga negara juga 
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harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara serta bebas untuk 
menjalankan hak-haknya sepanjang tidak mengusik hak orang lain dan 
tidak mengganggu ketertiban umum.

Upaya perlindungan HAM di Indonesia dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara dengan beragam fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. 
Salah satu usaha yang dilakukan lembaga negara untuk memenuhi hak-
hak warga negara adalah melalui program pembangunan. Pembangunan 
disini diartikan sebagai pembangunan yang menyeluruh di semua aspek 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penyelenggaraan pembangunan 
harus dilakukan dengan rencana, tujuan, serta parameter keberhasilan 
yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang 
dilakukan sejak Indonesia merdeka selalu didasarkan pada suatu haluan 
pembangunan yang digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam 
pelaksanaan pembangunan.

Sebelum perubahan, Pasal 3 UUD 1945 memberikan kewenangan 
kepada MPR untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman perencanaan 
pembangunan melalui produk hukum TAP MPR. Tapi setelah amandemen, 
konsep GBHN ditiadakan dan digantikan dengan SPPN dalam perencanaan 
pembangunan nasional. Berbeda dengan GBHN yang dibentuk dengan 
produk hukum TAP MPR, SPPN dibentuk dalam suatu UU. Peraturan 
pelaksana SPPN, yakni RPJPN dituangkan dalam UU sedangkan RPJMN 
disusun dalam Perpres, padahal RPJMN merupakan dokumen dasar yang 
dijadikan acuan dalam pembentukan Renstra K/L. Inilah yang menjadi 
salah satu kelemahan sistem a quo dari sisi produk hukum dokumen 
perencanaannya. 

Kemudian, dalam hal pengawasan atas pelaksanaan rencana 
pembangunan pun menimbulkan persoalan ketika pengawasan yang 
dilakukan hanya menitikberatkan pada pengawasan melekat. UU SPPN 
dan peraturan pelaksananya yakni PP Nomor 39 Tahun 2006 memuat 
ketentuan bahwa pengawasan dilakukan oleh pimpinan Kementerian/
Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pengawasan 
tersebut kemudian dijadikan dasar evaluasi sekaligus mendasari 
perencanaan pembangunan nasional pada periode berikutnya. 

Persoalan yuridis juga terjadi dalam kaitannya antara sistem 
penganggaran dengan sistem perencanaan pembangunan, mengingat Pasal 
23 UUD NRI 1945 tidak memberikan panduan yang jelas bagi penyusunan 



225UNIVERSITAS GADJAH MADA ( Tim B )

RUU APBN, terkhusus mengenai hubungan kedua sistem tersebut. Dalam 
UU SPPN maupun peraturan lain juga tidak ada pengaturan secara utuh 
dan padu terkait hubungan antara penganggaran dengan perencanaan 
pembangunan. Di sisi lain, RKP sebagai salah satu dokumen pembangunan 
yang terdampak APBN, yang dijadikan salah satu dasar pembentukan 
UU APBN, justru pada akhirnya dapat dimutakhirkan, sehingga besar 
kemungkinan akan terjadi perbedaan antara RKP dengan APBN yang 
telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang jelas 
dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 
RUU APBN sehingga diharapkan nantinya APBN yang ditetapkan akan 
benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan negara, 
khususnya di bidang pembangunan.

Selanjutnya, terkait kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan (judicial review) di Indonesia yang diberikan kepada dua lembaga 
sekaligus, yaitu MA dan MK. Dalam Pasal 24A ayat (1) dinyatakan bahwa 
MA berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah UU terhadap UU. Sedangkan MK juga memiliki kewenangan 
judicial review sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang mengatur 
bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap 
UUD. Pengaturan yang demikian memunculkan dualisme dalam sistem 
pengujian peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibatnya, muncul 
berbagai persoalan seperti adanya pertentangan putusan yang dikeluarkan 
oleh masing-masing lembaga. 

Permasalahan lain terjadi ketika suatu peraturan perundang-
undangan di bawah UU yang ternyata tidak bertentangan dengan UU akan 
tetapi justru bertentangan langsung dengan UUD. Dalam hal ini tidak ada 
satupun lembaga dalam kekuasaan kehakiman, baik MA ataupun MK 
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadapnya. 
Hal yang demikian menjadi celah yang memperlihatkan bahwa pengujian 
peraturan perundang-undangan dalam dua atap harus segera diperbaiki 
agar sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat 
berjalan semakin baik. Kedepannya, diharapkan pelaksanaan fungsi 
kekuasaan kehakiman dalam dua lembaga ini dapat berjalan lebih efektif 
dan efisien. Tujuannya tidak lain adalah demi menjamin terpenuhinya hak-
hak konstitusional warga negara secara utuh.
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Penjabaran di atas menggambarkan betapa peraturan perundang-
undangan yang dibentuk untuk mengatasi suatu permasalahan hukum dalam 
praktik tidak dapat mencapai tujuan pembentukannya dan justru menjadi 
penyebab timbulnya permasalahan hukum yang lain. Oleh karena itu, demi 
untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat maka 
diperlukan adanya amandemen kelima UUD NRI 1945 untuk kemudian 
dilakukan perbaikan terhadap norma-norma terkait. Perubahan ini dapat 
dilakukan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 3 dan 37 UUD NRI 1945, 
yang mana para pendiri bangsa telah menyediakan ruang bagi MPR untuk 
mengubah UUD NRI 1945. Amandemen dapat dilakukan secara terbatas 
untuk memperbaiki beberapa hal yang telah diuraikan di atas, terkhusus 
mengenai dihadirkannya kembali haluan negara sebagai dokumen yang 
menjadi pedoman pembangunan nasional, memperjelas hubungan antara 
sistem penganggaran dengan sistem keuangan, serta merekonstruksi 
kewenangan pengujian perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, 
diharapkan tujuan bangsa dan negara Indonesia yang tertuang dalam 
Pembukaan UUD NRI 1945 dapat sesegera mungkin terealisasikan.
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BAB V

ANALISIS SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, 
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERUBAHAN 

PASAL BERIKUT ALASANNYA

A. Sasaran Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Terbatas

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya 
pembangunan yang berkesinambungan dan bersasaran, memperkuat 
prinsip checks and balances, dan terciptanya harmonisasi pengujian 
peraturan perundang-undangan yang efektif.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Secara Terbatas

Berdasarkan sasaran yang akan diwujudkan tersebut, terdapat arah 
dan jangkauan pengaturan amandemen kelima. Adapun arah dan jangkauan 
RUUD ini meliputi:

Pertama, mengenai Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam Pokok-Pokok Haluan Negara. Jangkauan pengaturan ini akan berisi 
kewenangan MPR untuk menetapkan Haluan Negara dengan nomenklatur 
Pokok-Pokok Haluan Negara. Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan 
haluan dalam pembangunan nasional baik secara infrastruktur maupun 
suprastruktur oleh penyelenggara negara. Adapun penyelenggara negara 
yang dimaksud adalah lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUD 
NRI 1945 antara lain MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, 
BPK, MA, MK, dan KY. Sehingga sistem perencanaan pembangunan 
nasional tidak hanya berfokus pada satu cabang kekuasaan saja, namun 
bersama dengan Lembaga negara lainnya. Hal ini tidak terlepas dengan 
karakteristik bangsa yaitu semangat gotong royong. Selain itu, PPHN ini 
akan menjadi panduan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah 
yang terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Adapun produk turunan 
PPHN yaitu RPJMN yang dituangkan dalam Undang-Undang dan RPJMD 
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksana di 
bawahnya. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945228

Kedua, mengenai Revitalisasi Ketetapan MPR.  Akibat adanya 
penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN, maka  perlu 
diatur produk hukum PPHN. PPHN disusun dan ditetapkan oleh MPR 
melalui Ketetapan MPR. Sehingga nantinya MPR dapat membentuk 
Ketetapan MPR yang sifatnya regeling secara terbatas yaitu PPHN saja. 
Selain memuat regeling terbatas, Ketetapan MPR tetap dapat dibentuk 
dengan muatan beschikking untuk melegitimasi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih berdasarkan Hasil pemilihan dari Keputusan KPU, 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses 
impeachment sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan tanda bukti 
legitimasi Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti Presiden dan/atau 
Wakil Presiden yang telah mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.   Selain itu, untuk 
memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait 
Ketetapan MPR yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi faktual, 
maka MPR juga  melakukan peninjauan Kembali terhadap Ketetapan 
MPR Nomor I/MPR/2003 khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4. 

Ketiga, mengenai Laporan Kinerja Lembaga Negara. Lembaga 
negara diwajibkan untuk memberikan laporan kepada masyarakat melalui 
sidang tahunan yang difasilitasi oleh MPR. Lembaga negara tersebut 
antara lain MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Dengan 
adanya kegiatan ini, Laporan kinerja Lembaga negara tidak lagi menjadi 
sebuah praktik ketatanegaraan sehingga terjamin pelaksanaannya setiap 
tahun. Lembaga negara melaporkan kinerjanya dalam setiap tahun dengan 
mengacu pada PPHN. Untuk mengevaluasi hasil laporan dari Lembaga 
negara, dihadirkan pula Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara dari berbagai 
unsur yang hasil evaluasinya akan dipublikasikan kepada masyarakat. 
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kinerja penyelenggara 
negara setiap tahun sekaligus mendapatkan referensi penilaian dari Tim 
Evaluasi Kinerja Lembaga Negara.

Keempat, mengenai Penyatuatapan Pengujian Peraturan Perundang-
undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan 
lembaga peradilan satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menguji 
peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan 
di atasnya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, MK dapat menguji 
permohonan judicial review. Sementara itu, terdapat mekanisme khusus 
yaitu judicial preview untuk pengujian rancangan Ketetapan MPR tentang 
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PPHN. Hal ini dilakukan agar menjaga kesinambungan PPHN yang 
memiliki masa waktu yang lama dan tidak mudah untuk diubah dikemudian 
hari. Dalam hal penyatuapan pengujian peraturan perundang-undangan, 
Langkah ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan pengujian 
yang efektif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Secara Terbatas

1. Kewenangan dan Produk Hukum Majelis Permusyawaratan 
Rakyat

Pertama, MPR berwenang menetapkan Pokok-Pokok Haluan 
Negara. Haluan Negara sebagai bentuk perwujudan kedaulatan 
rakyat dalam mengarahkan penyelenggaraan negara harus 
diserahkan kepada lembaga negara yang tentunya merepresentasikan 
kehendak rakyat.  Kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang 
mencerminkan kekuatan dan kehendak seluruh rakyat sudah sangat 
ideal untuk diberikan mandat dalam menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Hal ini dikarenakan MPR terdiri atas anggota 
DPR dan DPD berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945. Unsur 
perwakilan rakyat baik secara politik nasional maupun politik daerah 
telah terpenuhi dalam tubuh kelembagaan MPR.

Kedua, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam bentuk produk 
hukum TAP MPR. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari diberikannya 
kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Adanya kewenangan MPR untuk menetapkan TAP MPR yang 
bermuatan regeling ini hanya terbatas pada PPHN saja. Dipilihnya 
TAP MPR sebagai produk hukum  yang berisikan pedoman dan 
arahan penyelenggaraan negara merupakan pilihan yang paling ideal 
karena kedudukannya yang kuat yaitu berada di bawah UUD NRI 
1945 dan diatas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang dan tidak mudah untuk diubah sewaktu-waktu 
untuk konsistensi pembangunan nasional secara menyeluruh. Selain 
itu, TAP MPR mengenai PPHN akan menjadi pedoman penjabaran 
dari tujuan nasional yang terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan 
UUD NRI 1945.
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Ketiga, peninjauan ulang TAP MPR yang masih berlaku 
hingga saat ini. Peninjauan tersebut akan terbatas pada TAP MPR/S 
yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No. 1/MPR/2003. 
Hal ini akan mengatasi persoalan kepastian hukum bagi peraturan 
perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan kondisi 
faktual yang ada. 

Keempat, pembentukan TAP MPR yang berisikan pengaturan 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara melibatkan MPR dan 
Mahkamah Konstitusi. Tahapan pembentukan TAP MPR mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara, diantaranya: (1) Rancangan TAP MPR 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara wajib disetujui dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sekurang-kurangnya lima 
puluh persen ditambah satu anggota  dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan dihadiri sekurang-kurangnya 
½  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) 
Mahkamah Konstitusi menerima permohonan peninjauan Rancangan 
TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara paling lambat 
empat belas hari sejak disetujui dan dipublikasikan oleh MPR; (3) 
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus permohonan 
peninjauan Rancangan TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara paling lambat tiga puluh hari setelah menerima permohonan 
tersebut; (4) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan 
bahwa Rancangan TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka MPR 
wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut paling lambat empat belas hari sejak 
putusan Mahkamah Konstitusi berlaku; (5) MPR menetapkan TAP 
MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota 
dari seluruh anggota MPR dengan dihadiri sekurang-kurangnya ⅔ 
dari jumlah anggota MPR apabila telah melewati masa pengujian 
rancangan TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara atau 
dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas 
peninjauan Rancangan TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara; (6) Presiden mengesahkan TAP MPR mengenai Pokok-
Pokok Haluan Negara; (7) Dalam hal rancangan TAP MPR mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara tidak disahkan oleh Presiden dalam 
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waktu tiga puluh hari semenjak rancangan TAP MPR mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara ditetapkan, maka rancangan tersebut 
sah menjadi TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dan 
wajib diundangkan.

Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan (judicial 
preview) terhadap rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan Negara 
terhadap UUD NRI 1945. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan 
materi muatan Pokok-Pokok Haluan Negara yang bersesuaian 
dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi wajib menerima, 
memeriksa, dan memutus pengujian rancangan TAP MPR mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara guna mencapai kepastian hukum dan 
menghindari terjadinya inkonsistensi haluan bernegara. Judicial 
preview dilakukan hanya satu kali sebelum penetapan Pokok-Pokok 
Haluan Negara oleh MPR agar pelaksanaannya bersifat konstan, 
pasti, dan tidak mudah berubah guna mencapai hasil yang lebih 
optimal.
2. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Tahunan 
MPR sebagai forum laporan kinerja lembaga negara terhadap Pokok-
Pokok Haluan Negara. hal ini sebagai bentuk perwujudan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat. Selain 
itu, Sidang Tahunan MPR juga berfungsi sebagai bentuk evaluasi 
antar lembaga negara dan rakyat terhadap lembaga negara. Sidang 
Tahunan MPR hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung 
dan terbuka kepada rakyat sebagai konsekuensi yuridis dari ketentuan 
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kedua, lembaga negara yang wajib hadir dan menyampaikan 
laporan kinerjanya dalam Sidang Tahunan MPR adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan. Lembaga negara yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR 
merupakan lembaga negara yang disebutkan dan diberikan mandat 
langsung oleh UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan lembaga negara 
dalam UUD NRI 1945 merupakan pelaksana kedaulatan rakyat 
yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya langsung kepada 
rakyat. 
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Ketiga, MPR hanya bertindak sebagai fasilitator yang 
menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR 
tidak dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga 
negara kepada MPR karena MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi 
yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam Sidang Tahunan 
MPR, MPR juga menyampaikan laporan kinerjanya bersama dengan 
lembaga negara lain. MPR sebagai lembaga pembentuk Pokok-
Pokok Haluan Negara hanya berkedudukan sebagai penyelenggara 
Sidang Tahunan MPR.

Keempat, laporan kinerja lembaga negara disampaikan 
masing-masing oleh pimpinan lembaga negara yang bersangkutan. 
Pimpinan lembaga negara merupakan pihak yang paling mengetahui 
dan bertanggung jawab atas kinerja lembaganya. Maka, pimpinan 
lembaga negara merupakan subjek yang paling tepat untuk 
menyampaikan hasil kinerja lembaganya di hadapan lembaga negara 
lain dan rakyat.

Kelima, penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan 
ditanggapi oleh Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara. Tanggapan 
Tim Evaluasi Kinerja Lembaga Negara berisikan apresiasi, kritik, 
dan rekomendasi terhadap kinerja lembaga negara. Tim Evaluasi 
Kinerja Lembaga Negara merupakan unsur yang memberikan 
penilaian secara objektif dan independen yang terdiri atas perwakilan 
tokoh masyarakat, pakar, akademisi, dan aktivis dari berbagai 
bidang. Mekanisme untuk menanggapi dan menilai kinerja lembaga 
negara dalam Sidang Tahunan MPR sangat penting dilakukan guna 
memperkuat prinsip checks and balances dan meningkatkan kualitas 
kinerja lembaga negara untuk periode satu tahun berikutnya. 
Mekanisme ini akan membawa manfaat bagi lembaga negara dan 
masyarakat. Masing-masing lembaga negara akan lebih banyak 
memperoleh pemahaman untuk memperbaiki kinerjanya. Lebih 
lanjut, hasil penilaian terhadap laporan kinerja lembaga negara 
dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memahami kualitas 
pemimpin yang dipilihnya dan memberikan pertimbangan yang 
lebih baik dalam memilih pemimpin di masa mendatang.
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3. Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Pedoman 
Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (RAPBN)

 Pokok-Pokok Haluan Negara dijadikan sebagai acuan 
dalam penyusunan dan penetapan RAPBN. RAPBN diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
berpedoman pada Pokok-Pokok Haluan Negara dan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini dimaksudkan 
untuk menjamin keselarasan dalam hal perencanaan maupun 
penganggaran guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan 
yang berpedoman pada Pokok-Pokok Haluan Negara. DPR dan 
Pemerintah mempunyai parameter yang jelas dan terukur sesuai 
dengan arah penyelenggaraan negara melalui Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam menyetujui RAPBN. 

4. Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
oleh Mahkamah Konstitusi

Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-
undangan di atasnya. Hal ini membawa dampak fundamental 
terhadap harmonisasi dan keselarasan materi muatan antar peraturan 
perundang-undangan karena tidak ada lagi pertentangan putusan 
antara dua lembaga peradilan. Selain itu, penyatuatapan judicial 
review akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik 
kepada rakyat, jaminan pemenuhan hak-hak konstitusional warga 
negara yang lebih baik, dan proses penyelesaian perkara judicial 
review yang lebih efektif dan efisien. Penyatuatapan judicial review 
memperkuat prinsip peradilan yang cepat, murah, sederhana. 

Kedua, pengujian peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan Mahkamah Konstitusi dikecualikan terhadap TAP MPR 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara. TAP MPR mengenai Pokok-
Pokok Haluan Negara hanya berkedudukan sebagai dasar pengujian 
(batu uji) terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya dan 
tidak dapat diujikan terhadap UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan 
sudah adanya mekanisme legislative preview terhadap rancangan 
akhir Pokok-Pokok Haluan Negara terhadap UUD NRI 1945. 
sehingga TAP MPR mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara tidak 
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diujikan lagi terhadap UUD NRI 1945 dalam mekanisme judicial 
review untuk menjamin pelaksanaannya yang stabil dan konstan di 
masa mendatang.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi akibat pelaksanaan sistem perencanaan 
pembangunan  nasional pasca amandemen UUD NRI 1945 yaitu 
terjadinya diskoneksi perencanaan pembangunan antar periode 
pemerintahan; disintegrasi perencanaan pembangunan nasional 
dan daerah; kurangnya representasi daerah dalam pembentukan 
perencanaan pembangunan jangka panjang nasional; subjek 
pembentuk, pelaksana, dan pengendali pelaksanaan perencanaan 
pembangunan yang eksekutif sentris; dan mekanisme evaluasi dan 
pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tertutup.

2. Ketetapan MPR/S yang masih berlaku sebagai peraturan perundang-
undangan saat ini hanya terbatas pada Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan 
MPR Nomor 1/MPR/2003 dengan materi muatan bersifat mengatur 
(regeling) dan terdapat sejumlah Ketetapan MPR/S yang sudah tidak 
sesuai berdasarkan kondisi faktual yang ada. 

3. Mekanisme evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan 
nasional saat ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan 
dan akuntabilitas. Di sisi lain, dalam praktik ketatanegaraan saat ini, 
terdapat mekanisme Sidang Tahunan yang diselenggarakan MPR 
sebagai forum penyampaian laporan kinerja lembaga negara kepada 
publik. Namun, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR hanya 
bersifat sebagai konvensi ketatanegaraan dan tidak mempunyai 
landasan hukum yang kuat. Melalui penguatan penyelenggaraan 
Sidang Tahunan MPR, pemenuhan aspek transparansi dan 
akuntabilitas terhadap kinerja lembaga negara khususnya dalam 
melaksanakan PPHN akan berjalan dengan lebih optimal. Rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi juga akan mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik terhadap arah penyelenggaraan negara 
yang diatur melalui PPHN.

4. Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca 
Amandemen UUD NRI 1945 belum optimal untuk menciptakan 
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harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak 
konstitusional warga negara. Permasalahan utama terletak pada 
pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan 
kepada dua lembaga yang terpisah (dualisme) sehingga menimbulkan 
permasalahan disparitas putusan, kerancuan dan kesulitan dalam 
proses pengujian, serta adanya kekosongan hukum. Hal ini tentu 
menyulitkan proses implementasi peraturan yang ada bahkan dapat 
menghambat pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara.

5. Penyusunan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 ini didasarkan 
pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. 
Landasan filosofis yang digunakan yaitu kedaulatan rakyat yang 
berdasarkan Pancasila sebagai core philosophy kedaulatan negara 
Indonesia. Landasan sosiologis yaitu perbaikan dan pemurnian 
konsep haluan negara sebagai pemandu arah penyelenggaraan 
negara yang diikuti dengan pembenahan dan penataan kelembagaan 
MPR serta lembaga terkait dengan tetap memperhatikan pemenuhan 
kebutuhan fundamental masyarakat dan negara. Landasan yuridis 
Perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada kebutuhan akan 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagai ikhtiar 
untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.

6. Sasaran yang ingin dicapai oleh Perubahan Kelima UUD NRI 1945 
secara terbatas ini adalah untuk mereformulasi Pedoman Perencanaan 
Pembangunan Nasional Melalui Pokok-Pokok Haluan Negara, 
menguatkan penyelenggaraan sidang tahunan MPR sebagai forum 
penyampaian laporan kinerja lembaga negara, merevitalisasi produk 
hukum Ketetapan MPR, serta mereformasi sistem pengujian peraturan 
perundang-undangan. Adapun jangkauan dan arah pengaturan 
Perubahan Kelima UUD NRI 1945 secara terbatas ini memetakan 
berbagai kewenangan baru serta menyempurnakan instrumen 
pelaksana UUD NRI 1945, termasuk sistem penyelenggaraan negara 
dan sistem evaluasinya. 

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang 
dapat Penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya perubahan pada UUD NRI 1945 untuk menjawab 
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perkembangan, tantangan di masa yang akan datang, permasalahan, 
dan kebutuhan hukum yang terkait dengan sistem permusyawaratan 
Negara Indonesia.

2. Perlu mengoptimalkan kinerja lembaga negara sehingga tujuan dari 
Perubahan Kelima UUD NRI 1945 serta cita-cita bangsa benar-
benar tercapai.

3. Dalam proses pembentukan Perubahan Kelima UUD NRI 1945, 
perlu dilakukannya mekanisme penyaluran dukungan dan aspirasi 
dari berbagai elemen masyarakat agar sehingga proses pembentukan 
Perubahan Kelima UUD NRI 1945 dapat berjalan sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokrasi dan dapat memberikan dampak positif 
yang signifikan pada sistem ketatanegaraan, khususnya pada sistem 
perencanaan pembangunan negara.

4. Perlu adanya pembahasan yang jelas dan pertimbangan yang matang 
dari kelembagaan MPR sehingga Perubahan Kelima UUD NRI 1945 
ini tidak memunculkan kembali problematika yang terjadi pada 
masa lampau, dan akan memberikan perubahan yang baik di masa 
yang akan datang.

5. Proses Penyusunan Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 
harus dilakukan dengan mekanisme yang tertera pada Pasal 37 UUD 
NRI Tahun 1945 berlandaskan prinsip demokrasi, asas keterbukaan, 
serta melibatkan partisipasi masyarakat.
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KELIMA

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama 
dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh 
rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya 
berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia menetapkan:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, 
ketiga, keempat, dan perubahan kelima ini adalah Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan 
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pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan 
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara 
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

b) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat 
(4) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 
24C ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 24C ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).

c) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 3 ayat (2) dan ayat 
(5); Pasal 3A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 
(6), ayat (7), dan ayat (8); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24A ayat (1); 
Pasal 24C ayat (1), ayat (2), dan ayat (4); Aturan Tambahan Pasal 
I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 3

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang- Undang Dasar.

(5) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan Sidang Tahunan 
sebagai forum penyampaian laporan kinerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah 
Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. 
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Pasal 3A
(1) Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai 

Pokok-Pokok Haluan Negara disusun oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

(2) Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara wajib disetujui dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota  dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan dihadiri sekurang-kurangnya ½  
dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(3) Mahkamah Konstitusi menerima permohonan peninjauan rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok 
Haluan Negara paling lambat empat belas hari sejak disetujui dan 
dipublikasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus permohonan 
peninjauan rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara paling lambat tiga puluh hari 
setelah menerima permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok 
Haluan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka 
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut paling 
lambat empat belas hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi berlaku.

(6) MPR menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota  dari seluruh 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan dihadiri sekurang-
kurangnya ⅔ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila telah melewati masa pengujian rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara 
atau dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 
atas peninjauan rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara. 

(7) Presiden mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara. 
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(8) Dalam hal rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara tidak disahkan oleh Presiden 
dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara 
ditetapkan, maka rancangan tersebut sah menjadi Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dan 
wajib diundangkan.

Pasal 23

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan berpedoman pada Pokok-Pokok Haluan Negara dan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan 
perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di 
atasnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi menguji peraturan perundang-
undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok 
Haluan Negara hanya berlaku sebagai dasar pengujian peraturan 
perundang-undangan dibawahnya dan tidak dapat diujikan terhadap 
Undang-Undang Dasar. 
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(3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas peninjauan 
rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

(5) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(6) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
hakim konstitusi.

(7) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(8) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 
undang- undang.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
yang masih berlaku untuk selanjutnya ditetapkan pada sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tahun 2022.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal … 2021, dan 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … 2021
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