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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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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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ABSTRAK

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) merupakan hukum tertinggi yang memuat struktur 
ketatanegaraa dalam penyelenggaraan kehiduoan bernegara. Untuk 
mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, UUD NRI 1945 memiliki sebuah 
mekanisme yang mampu mengakomodir dinamika dan perkembangan 
zaman, salah satunya adalah amandemen UUD NRI 1945. Dalam sejarahnya 
UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali 
untuk menyempurnakan struktur ketatanegaraan tersebut. Namun struktur 
ketatanegaraan yang sudah diubah dalam amandemen UUD NRI 1945 
masih belum mencapai kata kesempurnaan. Masih ada beberpa isu 
yang perlu diselesaikan dalam UUD NRI 1945 ini, salah satunya adalah 
problematika sistem haluan pembangunan yang tidak mencerminkan nilai 
dasar demokrasi Indonesia yang berdasar atas musyawarah. Permasalahan 
inilah yang menjadikan Amandemen UUD NRI 1945 perlu diadakan 
lagi untuk membenahi sistematika haluan pembangunan yang lebih 
demokratis dan berdasar atas permusyawaratan. Oleh karena itu, kajian 
ini dibentuk dalam rangka membahas gagasan Amandemen kelima UUD 
NRI 1945. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mewujud dalam bentuk 
nilainilai keadilan, hukum positif dan putusan-putusan pengadilan yang 
dikaji dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Selain itu juga 
menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji beberapa permasalahan 
lapangan yang ada. Dalam menganalisis permasalahan yang ada digunakan 
beberapa teori yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Hasil dari kajian 
ini memberikan gagasan mengenai siistem haluan pembangunan nasional 
yang sesuai dengan nilai nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat 
berdasar atas musyawarah.

Kata Kunci: Amandemen, Pembangunan, Ketatanegaraan, Haluan 
Negara.
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ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI 
1945) is the highest law that contains the constitutional structure of state 
life. To realize these ideals and goals, the Constitution of the Republic 
of Indonesia 1945 has a mechanism that is able to accommodate the 
dynamics and developments of the times, one of which is the amendment to 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In its history, the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia has been amended 4 (four) times 
to perfect the constitutional structure. However, the state administration 
that has been amended in the amendments to the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia has not yet reached the word perfection. There are 
still problems that need to be resolved in the Constitution of the Republic 
of Indonesia 1945, one of which is the problem of the national development 
system that does not reflect the basic values   of Indonesian democracy based 
on deliberation. This problem, which makes the Amendment to the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia need to be held again to fix the 
systematic development direction that is more democratic and based on 
deliberation. Therefore, this study was formed in order to discuss the idea of   
the fifth Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. 
This study uses a normative legal research method that examines law as a 
system of norms that manifests in the form of values   of justice, positive law 
and court decisions which are studied using an approach conceptual. In 
addition, it also uses a case approach by examining several existing field 
problems. In analyzing the existing problems, several theories related to 
the issues raised are used. The results of this study provide ideas about the 
direction of national development in accordance with democratic values   
that are sovereign by the people based on deliberation.

Key Words: Amendment, Development, Constitutional,    Direct Principle 
and State Policy.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Perjalanan panjang ketatanegaraan di Indonesia tidak bisa 
dilepaskan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal 
tersebut bukan tanpa sebab, karena secara historis pembentukan 
MPR tidak terlepas dari pemikiran para The founding fathers.  
Misalnya, Muhammad Yamin dalam pidatonya, mengatakan: 

“Kemudian dihadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala 
Negara itu adalah suatu Majelis Permusyawaratan untuk 
menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam 
republik.”1 

Atas hal tersebut Muhammad Yamin menghendaki adanya 
lembaga tertinggi dalam suatu negara yakni MPR. Pemikiran itu 
diamini pula oleh Soepomo, lebih lanjut, dalam pandangannya 
MPR merupakan pengejawantahan dari kehendak seluruh rakyat 
(Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes) sehingga MPR 
adalah sebuah lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat. 
Sehingga, MPR diposisikan sebagai Lembaga tertinggi yang tidak 
terbatas kekuasaannya.2

Atas pemikiran para The founding fathers tersebut lahir 
sebuah norma yakni Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebelum 
perubahan, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan 
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”.3 Konsekuensi dari pasal ini MPR dianggap sebagai 

1  Sekretaris Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta, 
1992, hlm. 166.

2  “Pokok pikiran untuk Undang-undang Dasar, untuk susunan negara, adalah begini. Kedaulatan 
negara ada ditangan rakyat; sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan 
di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusjawaratan Rakyat adalah suatu 
badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, adalah suatu badan yang paling tinggi, yang 
tidak terbatas kekuasaanya”, Ibid, 341. 

3  Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 
78.
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penjelmaan kedaulatan rakyat (Vertretungsorgan des Willens 
des Staatsvolkes). Sehingga, MPR mempunyai kedudukan dan 
kekuasaan yang tertinggi. Adapun maksud dari kekuasaan tertinggi 
ialah tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitative melainkan 
enumerative yang bersumber pada pasal 1 ayat (2) a quo, dan juga 
MPR menjadi lembaga yang kedudukannya tertinggi diantara 
lembaga negara lainnya.4 

Berbicara mengenai kewenangan MPR, Soepomo dalam 
Sidang PPKI menyebutkan bahwa MPR merupakan badan yang 
tidak terbatas kekuasaannya, tetapi sejatinya para The founding 
fathers dalam hal ini Soepomo tidak ingin menjadikan MPR sebagai 
alat yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan kekuasaan 
dengan menyebutkan lebih lanjut kewenangan apa saja yang 
melekat kepada MPR, seperti mengangkat Presiden, menetapkan 
UUD, dan menetapkan garis besar haluan negara.5 Pemikiran 
tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 3 UUD 1945, yang 
menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara (GBHN), serta Pasal 6 ayat (2) UUD 
1945 yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.6 

  Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, pasca 
reformasi status MPR sebagai lembaga pelaksana tunggal 
kedaulatan rakyat pudar. Hal ini dikarenakan amandemen UUD 
1945 membawa sebuah dampak yang besar dan fundamental 
terhadap ketatanegaraan Indonesia. Alasan perubahan struktur 
ketatanegaraan ini dilatarbelakangi oleh keinginan memperkuat 
sistem Presidensial dalam ketatanegaraan.7 Penguatan sistem 
Presidensial dilakukan dengan mengubah struktur ketatanegaraan 
yang semula adalah distribution of power menjadi separation 
of power diikuti dengan masuknya sistem pengawasan dan 

4  Riri Nazriyyah, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur 
Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi No 47 Vol 1, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2017, hlm.40. 

5   Sekretaris Negara Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 341.
6  Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
7   Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Konstitusionalisasi 

Haluan Negara pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, Badan Pengkajian Sekretariat 
Jenderal MPR, Jakarta, 2020, hlm. 40.
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pengimbangan antar kekuasaan atau disebut checks and balances.8 
Akibat dari perubahan ketatanegaraan tersebut seluruh lembaga 
negara dianggap setara dan tidak ada yang disebut sebagai lembaga 
tertinggi negara.9 Oleh karena itu, saat ini penyelenggara kedaulatan 
rakyat bukan hanya di tangan MPR melainkan dilaksanakan 
oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan norma-norma yang 
tercantum dalam UUD NRI 1945. Akibat dari perubahan struktur 
tersebut beberapa kewenangan MPR memiliki perubahan 
kewenangan diantaranya, kewenangan MPR untuk menunjuk 
Presiden dan Wakil Presiden serta kewenangan untuk menetapkan 
daripada Garis Besar Haluan Negara (GBHN).10 

Hilangnya kewenangan MPR tersebut, menimbulkan 
perhatian masyarakat khususnya hilangnya kewenangan mengenai 
menetapkan GBHN. Secara historis, keberadaan haluan negara 
tidak terlepas dari kebutuhan negara dalam melakukan  perencanaan 
pembangunan negara yang bertujuan untuk mewujudkan cita-
cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur serta tujuan negara untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dicantumkan 
dalam Pembukaan UUD 1945.11 Artinya, haluan negara digunakan 
sebagai perencanaan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan 
cita-cita negara. 

Keberadaan kewenangan MPR menetapkan GBHN juga 
merupakan cerminan pembangunan yang dilaksanakan atas 
kehendak yang berdasar atas Pancasila.12 Sehingga diharapkan 

8   Ibid, 41.
9  Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Gagasan itu secara 

konseptual ingin menegaskan, MPR bukan satu satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan 
rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas tugas politik negara dan pemerintahan (tidak 
termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan 
bertanggung jawab kepada rakyat. Lihat Bagir Manan, DPR, DPD, dan……..., Op. Cit, hlm. 83.

10  Lihat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11  Alinea Ke 2 dan 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
12  Harry Setya Nugraha, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia”, Jurnal Veritas et Justitia, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Katolik 
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dapat menciptakan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, 
demokratis dan komprehensif serta menghindari sebuah 
pembentukan perencanaan pembangunan negara yang otoriter.

Pasca amandemen UUD 1945, sistem pembangunan 
nasional yang dahulu menggunakan GBHN digantikan dengan 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi 
panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal 
dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang termuat 
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (UU SPPN).13 Setelah 
2 (dua) dekade pasca peralihan sistem pembangunan dari GBHN 
ke SPPN dianggap kurang memberikan dampak yang berarti 
terhadap pembangunan di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan ketidakpuasan oleh berbagai elemen, misalnya MPR 
dalam Keputusan Nomor IV/MPR/2014 merumuskan agenda 
penataan kembali sistem ketatanegaraan untuk mengembalikan 
GBHN.14 Selain itu, Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua 
Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati 
Sukarnoputri menegaskan, bahwasanya keberadaan MPR harus 
diperkuat dengan kembalinya GBHN. MPR tidak bisa diposisikan 
seperti ini dalam ketatanegaraan, mengingat dalam ketatanegaraan 
Indonesia memiliki sebuah ideologi Pancasila yang mengutamakan 
keberadaan Gotong Royong.15 

Dari pemaparan yang disampaikan pada paragraf di atas, 
terdapat beberapa masalah yang melatarbelakangi untuk mengubah 
sistem pembangunan saat ini, yaitu: 

             

Parahyangan, 2019, hlm 192.
13   Ibid.
14  Bambang Sadono, Penataan Sistem Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2019, 

hlm. 107.
15  Merdeka, Megawati Minta MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara, terdapat dalam 

https://www.merdeka.com/politik/megawati-minta-mpr-kembali-jadi-lembaga-tertinggi-
negara.html, diakses tanggal 9 Mei 2021.



5Universitas Islam Indonesia

Gambar 1 
Permasalahan dalam Latar Belakang

Permasalahan bagian Pertama aktor dalam sistem 
pembangunan nasional. Dalam masalah ini, aktor yang dimaksud 
adalah aktor pembentuk dan pelaksana sistem pembangunan 
nasional, adapun penjabarannya ialah:  

Pertama, permasalahan Presiden sebagai aktor pembentuk. 
Kewenangan menentukan arah pembangunan oleh Presiden kurang 
tepat. GBHN jika diartikan secara material maka merupakan 
wewenang MPR yang mana merupakan kehendak rakyat karena pada 
saat itu kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR.16 Jika dikontekskan 
pada saat ini arah pembangunan sudah menggunakan RPJPN 
yang mana dibuat oleh Presiden kemudian dibahas, dan disetujui 
bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
selanjutnya menjadi undang-undang.17 Atas hal tersebut kemudian 
hadir pertanyaan, apakah RPJPN sudah benar merepresentasikan 

16  Secara materiil hadirnya kewenangan MPR mengenai menetapkan GBHN dalam pasal 3 UUD 
1945 sebelum perubahan berkorelasi dengan hakikat kekuasaanya yang terletak dalam Pasal 1 
ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.

17  Lihat Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
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kedaulatan rakyat sekaligus menjadi pengejawantahan kadaulatan 
rakyat secara ideal jika yang membuatnya hanya Presiden?  
Walaupun, Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam 
pemilu bukan berarti seluruh program dalam kampanyenya menjadi 
kehendak rakyat untuk dimanifestasikan dalam sistem perencanaan 
nasional. Selain itu, aktor pembentuk rencana pembangunan 
nasional seperti yang dijelaskan diawal keduanya merupakan 
kelembagaan politik (political representation) yang berpotensi 
terdapat transaksi-transaksi politik di dalam pembahasannya dan 
berujung pada menciderai hati rakyat.18 

Kedua, aktor pelaksana sistem pembangunan saat ini tidak 
mencerminkan pelaksana kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 
NRI 1945 telah mengubah konsepsi kedaulatan rakyat yang semula 
dilaksanakan oleh MPR yang kemudian dilaksanakan oleh Undang-
Undang Dasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dampak 
dari adanya nomenklatur tersebut menjadikan semua lembaga negara 
setara. Dalam kaitannya dengan aktor pelaksana pembangunan 
negara, pasal a quo bermakna bahwa seluruh lembaga negara 
yang ada memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak 
rakyat yang termaktub dalam sistem pembangunan nasional. 
Namun, dalam praktik pelaksanaan sistem pembangunan saat ini 
yang diatur dalam SPPN memuat banyak program dan rencana 
pembangunan yang merupakan turunan daripada RPJP yang hanya 
ditujukan dan dilaksanakan oleh Presiden dari sekian banyaknya 
aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini tentu menjadikan tidak 
adanya sebuah interkoneksi antara arah pembangunan nasional dan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat.19

Permasalahan bagian Kedua, permasalahan dari segi 
substansi dan pelaksanaan, secara umum pembangunan nasional 
pasca amandemen UUD 1945 tidak jauh berbeda dengan GBHN 
yang dikeluarkan melalui TAP MPR, substansi yang dimuat ialah 
asas-asas pembangunan hingga tujuan pembangunan nasional.20 
Walaupun demikian, sistem pembangunan saat ini dalam realitanya 

18  Harry Setya Nugraha, Op.Cit, hlm. 206.
19  Ibid, hlm 207.
20  Yessi Anggraini, et. al, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan 

Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 5 Vol 9, 
Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 80.
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terdapat permasalahan substansi, diantaranya:

 Pertama, sistem pembangunan yang saat ini diatur dalam 
SPPN tidak berkelanjutan. SPPN tidak memberikan sebuah 
mekanisme penggantian RPJMN yang menghubungkan RPJMN 
lama dengan RPJMN baru, misal dengan pranata rekomendasi 
dari pelaksana RPJMN lama.21 Hal ini dapat dilihat dalam program 
pembangunan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 
Presiden Joko Widodo.

Gambar 2 
Perbedaan Perencanaan Pembangunan di Era Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo

 

21  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Op.Cit, Hlm. 4
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  Dari pemaparan tabel di atas, perencanaan pembangunan 
dari periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2010, 
2010-2015) hingga Presiden Joko Widodo (2015-2020, 2020-
2024) sekilas tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Namun, 
jika melihat sistem pembangunan Presiden Keenam Susilo 
Bambang Yudhoyono dengan Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo secara komprehensif (melihat RPJP, RPJMN, serta 
RKP) mengalami perbedaan yang mencolok, dari segi fokus 
pembangunan, perencanaan pembangunan Presiden ke-6 Susilo 
Bambang Yudhoyono yang lebih berfokus terhadap pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini berbeda dengan Presiden 
Joko Widodo lebih mengedepankan pengerjaan pengembangan 
infrastruktur negara. Melihat perbedaan fokus pembangunan 
tersebut, tentunya perencanaan pembangunan kedua Presiden tidak 
berkesinambungan, sehingga ada beberapa pembangunan di era 
Susilo Bambang Yudhoyono tidak berlanjut di era Presiden Joko 
Widodo.

Kedua, adanya ketidaksinkronan mengenai arah 
pembangunan pusat dan daerah. Pintu masuk pengaturan 
harmonisasi dan sinkronisasi RPJMN dan RPJMD telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. Semangat UU a quo ialah untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
memperhatikan berbagai aspek, salah satu aspeknya ialah hubungan 
antara Pemerintah pusat dan daerah.22

Dalam Pasal 263 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah 
menyebutkan bahwa RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan 
RPJMN.23 Pasal a quo sejatinya menyatakan bahwa antara RPJMN 
dan RPJMD tidak boleh saling bertentangan atau dengan kata lain 
harus sinkron dan harmonis. Namun, dalam pelaksanaanya, masih 
ditemukan RPJMD yang belum sesuai dengan RPJMN. Salah 

22  Lihat Konsideran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
23  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Lihat Pasal 263 ayat (3) Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
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satunya, ialah kebijakan mengenai kesehatan, upaya sinkronisasi 
pun masih belum jelas baik secara vertikal (pusat ke daerah atau 
sebaliknya) maupun secara horizontal di daerah (antar provinsi, 
antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau pun antar SKPD 
dalam penyusunan RPJMD).24 Masalah tersebut merupakan satu 
contoh dari banyaknya contoh ketidaksinkronan antara RPJMN 
dengan RPJMD sebagai sistem pembangunan.

Ketiga, pelaksanaan sistem pembangunan saat ini tidak 
mempunyai mekanisme kontrol yang optimal. Sistem pembangunan 
saat ini baik RPJPN dan/atau RPJMN diawasi oleh masing masing 
pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.25 
Dengan sistem pengawasan yang ada saat ini masyarakat belum 
diikut sertakan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan 
nasional. Padahal, masyarakat sebagai salah satu unsur penting 
negara mempunyai hak untuk mengawasi laju pemerintah dalam 
pembangunan negara.

Permasalahan bagian Ketiga, wadah hukum penempatan 
perencanaan pembangunan. Dalam, bagian ini terdapat beberapa 
permasalahan yang perlu untuk dibahas lebih lanjut. Adapun 
permasalahannya:

Pertama, wadah hukum sistem pembangunan saat ini tidak 
sesuai dengan konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Jika 
dianalisis keberadaan sistem perencanaan nasional saat ini dalam 
UU atau Formell Gesetz yang bersifat konkret dan terinci justru tidak 
sesuai dengan sifat dari haluan negara itu sendiri. Karena, substansi 
daripada garis garis besar ataupun pokok pokok kebijaksanaan 
negara adalah muatan daripada aturan dasar negara atau dalam 
teori Hans Nawiasky disebut sebagai Staatsgrundgesetz.26

Jika melihat GBHN yang dahulu menggunakan wadah 
hukum yakni TAP MPR justru lebih tepat dengan konsep hierarki 
peraturan perundang-undangan. Karena, TAP MPR sendiri dapat 
ditafsirkan sebagai aturan dasar negara (staatsgrundzgesetz) yang 

24  Bappenas RI, “Modul Sinkronisasi RPMD dan RPMN sub Kesehatan”, Yogyakarta, 2016, hlm. 6. 
25  Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional.
26  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan. Buku I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 

Ctk. kesembilan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 49.
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merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan aturan-aturan 
umum yang bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma 
tunggal dan belum disertai norma sanksi. 27

Kedua, terdapat perselisihan antara UU SPPN dengan UU 
lainnya. Misalnya pertentangan antara UU SPPN dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 
PEMDA). Dalam Pasal 19 ayat (3) UU SPPN disebutkan bahwa, 
RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,28 
sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) UU PEMDA disebutkan bahwa 
RPJM Daerah ditetapkan dengan Perda.29 Perbedaan wadah hukum 
ini sejatinya menimbulkan efek panjang selain adanya ambiguitas 
atau ketidakpastian hukum terhadap pihak yang berwenang untuk 
menyusun RPJM Daerah.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa, arah pembangunan 
merupakan hal yang penting dan juga masih perlu dibenahi.  
Menyadari hal tersebut, ide melakukan perubahan kelima UUD 
NRI 1945 merupakan keniscayaan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menyempurnakan konstitusi, sehingga menjawab dinamika 
ketatanegaraan seiring perkembangan zaman. Hal ini pula menjadi 
ikhtiar untuk melakukan perbaikan ketatanageraan Indonesia.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pemikiran diatas, maka dapat  
diidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemukan terkait 
dengan perlunya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun permasalahanya 
sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis, 
historis, dan politis perlunya amandemen kelima Undang-

27  Ibid, hlm. 50.
28  RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP 

Nasional. Lihat Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

29  RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan 
Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Lihat Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
kaitannya dengan reformulasi kelembagaan MPR khususnya 
mengenai pengembalian kewenangan menetapkan arah 
pembangunan?

2. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan 
materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Amandemen 
kelima UUD NRI Tahun 1945? 

3. Bagaimana formulasi pembentukan, penyelenggaraan, serta 
pengawasan haluan negara dalam rangka penyempurnaan 
sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN AKADEMIK

Berkenaan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, 
tujuan dari penyusunan naskah akademik atas amandemen kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
antara lain:

1. Merumuskan pertimbangan mengenai landasan filosofis, 
sosiologis, yuridis, historis, dan politis yang menjadi dasar 
perlunya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta kaitanya dengan 
reformulasi kelembagaan MPR khususnya mengenai 
pengembalian kewenangan menetapkan arah pembangunan.

2. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 
muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Amandemen 
kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

3. Merumuskan formulasi pembentukkan, penyelenggaraan, 
serta pengawasan haluan negara dalam rangka penyempurnaan 
sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini antara lain: 

1. Secara akademik, perumusan dan penyusunan naskah akademik 
dan rancangan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945 
ini berguna untuk menumbuhkan wacana diskusi terkait isu 
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amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Secara politis, perumusan dan penyusunan naskah akademik 
ini dapat dijadikan masukan bagi entitas politis legislasi untuk 
melakukan pengkajian guna amandemen kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Secara praktis, naskah akademik dan rancangan terhadap 
perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ini dapat dijadikan acuan dan referensi 
dalam menyusun dan membahas tentang perubahan kelima 
UUD NRI 1945.

D. RUANG LINGKUP KAJIAN

Kajian akademik amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian disusun 
secara komprehensif meliputi beberapa hal: Pertama, kajian 
terhadap teori-teori terkait esensi dan muatan perubahan konstitusi 
termasuk teori-teori konstitusi dan sebagainya; Kedua, kajian 
terhadap konsep dan prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam 
kehidupan bernegara terhadap konsep dan prinsip-prinsip dasar 
yang dianut dalam kehidupan bernegara secara umum dan khusus 
yang dianut oleh negara Indonesia yang harus tercermin dalam 
Undang-Undang Dasar seperti konstitusionalisme, negara hukum 
dan demokrasi; Ketiga, aspek-aspek ketatanegaraan yang harus 
diterapkan dalam UUD NRI 1945.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik Amandemen Kelima 
Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ini, kami melakukan penelitian dengan menggunakan 
beberapa langkah. Langkah dalam penelitian ini antara lain 
mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah yang relevan, 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dan bahan hukum baik 
yang primer, sekunder, dan tersier serta pengkajian terhadap isu 
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hukum yang sebagai permasalahan dalam penelitian berdasarkan 
bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penelitian pada 
hakikatnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara 
mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang 
sedang dianalisis. Metode penelitian dalam penyusunan Naskah 
Akademik Amandemen Kelima Rancangan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini didasarkan pada data 
dan gejala yang diperoleh melalui:

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Naskah 
Akademik ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian 
yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma 
hukum.30 Dalam pandangan Soetandyo, penelitian hukum normatif 
tidak hanya menelusuri dan hanya berhenti pada ditemukannya 
norma-norma hukum, melainkan juga berlanjut sampai 
ditemukannya dasar dari norma tersebut.31 Penelitian ini meneliti 
data sekunder yang sumber datanya berasal dari norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 
traktat, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.32 Penelitian 
hukum normatif digunakan terhadap penelitian asas hukum, 
sistematika hukum, sejarah hukum, serta komparasi hukum.33 
Penelitian yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan 
penelitian hukum (legal research), diantaranya:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait.

b. Pendekatan komparatif dilakukan dengan melakukan 
perbandingan sistem ketatanegaraan dan konstitusi di berbagai 
negara.

c. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari 

30  Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, Prenada 
Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 13. 

31  Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum: Konsep dan Metode”, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 
77.  

32  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia 
(UIPress), Jakarta, 2020, hlm. 52. 

33  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 
2008, hlm. 13-15. 
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pandangan-pandangan dalam ilmu hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 
naskah akademik ini adalah metode kualitatif non-interaktif. 
Metode kualitatif menitikberatkan pada analisis logis dan deskriptif 
serta penyimpulan secara naratif. Dalam penelitian menggunakan 
analisis kualitatif data yang terkumpul dianalisis secara sistematis, 
digolongkan dalam pola dan tema, diklasifikasikan, dikaitkan, 
diinterpretasikan sesuai dengan keadaan sosial, dan ditafsirkan 
setelah memahami keseluruhan kualitas data.34 Kemudian 
penelitian non-interaktif atau disebut juga penelitian analitis adalah 
penelitian yang melakukan pengkajian analisis dokumen dalam hal 
ini berupa data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier yang berhubungan dengan konstitusi, lembaga negara, dan 
ketatanegaraan.

2. Jenis Data dan Jenis Bahan Hukum

Data penelitian yang kami gunakan dalam penulisan naskah 
akademik ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang 
digunakan merupakan hasil interview dari narasumber dengan 
berbagai pakar dan akademisi. Sedangkan data sekunder berupa 
bahan hukum primer, sekunder serta tersier, yang mana digunakan 
sebagai berikut:35

a. Bahan hukum primer adalah sumber otentik berupa peraturan 
perundang-undangan, yurisprudensi, dan risalah persidangan;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa bahan 
kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, makalah hasil seminar 
yang relevan dengan permasalahan hukum dalam pengembalian 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 
sekunder

34  I Made Paek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 
Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 200.

35   Soerjono Soekanto, Pengantar… Op. Cit., hlm. 51-52.
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3. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada 
kegiatan studi pustaka (Library Research). Oleh karena itu, 
penelitian ini menyajikan seluruh data dengan menyertakan analisis 
dari data tersebut.36 Analisis terhadap data dengan menggunakan 
teknik disebut dengan teknik deskriptif analitis dan metode 
kualitatif.37 Penyusunan dan analisis data dalam Naskah Akademik 
ini dilakukan dengan memulai dari hal yang bersifat umum dan 
dikerucutkan pada kesimpulan yang bersifat khusus, metode ini 
disebut sebagai metode berpikir deduktif (deductive reasoning).38

36  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 
2001, hlm. 23.

37  Ibid, 68
38  Sri Soemantri, Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang 

Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Alumni, hlm. 8-9.
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BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIK

Suatu penelitian pada dasarnya dilakukan berdasarkan 
pengkajian atas teori-teori yang berkembang. Oleh karena itu perlu 
dilakukan pengkajian teori-teori yang didasari oleh kedudukan 
teori sebagai landasan berpikir dan sebagai data kerangka dalam 
suatu penelitian untuk memecahkan permasalahan.

Dalam kajian teoretik ini, garis besar teori yang penulis 
gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan Rakyat dan demokrasi

2. Konstitusi dan Perubahan Konstitusi

3. Pengujian Norma

4. Lembaga Negara

5. Perencanaan Pembangunan

Teori yang penulis kaji, digunakan untuk memperjelas dan 
mempertajam ruang lingkup dan kostruksi variabel yang diteliti. 
Teori-teori di atas juga dimaksudkan untuk memberikan landasan 
berpikir terkait gagasan Pokok-pokok Haluan Negara.

1. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kata “Kedaulatan” berasal dari kata Arab “daulah” yang 
berarti rezim politik atau kekuasaan. Secara etimologi kedaulatan 
yang dalam bahasa Inggris disebut souvereignty yang mana 
berasal dari kata Latin superanus yang berarti teratas.39 Istilah 
lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kedaulatan” 
berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, 
dan sebagainya.40 Uraian di atas menjelaskan bahwa kedaulatan 

39  Mochtar Kusumaatmadja, et Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 
2002, hlm. 16.

40  Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan, diakses 
tanggal 27 Juni 2019.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194518

merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, dalam hal ini 
kekuasaan tertinggi.

Kata “kedaulatan” itu dapat diartikan dengan pengertian 
kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. 
Berbicara mengenai kekuasaan tertinggi dalam konteks negara 
adalah apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan 
membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Dalam hal 
ini, di dunia ilmu hukum dan politik, dikenal adanya lima teori, 
yaitu (i) teori Kedaulatan Negara (ii) teori Kedaulatan Tuhan, (iii) 
teori Kedaulatan Raja, (iv) teori Kedaulatan Rakyat, dan (v) teori 
Kedaulatan Hukum.41

Di berbagai literatur, kedaulatan kekuasaan tertinggi 
mempunyai beberapa segi, yaitu:42 kedaulatan dari segi internal 
dan eksternal serta kedaulatan dari segi hukum dan politik. 
Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk 
kedaulatan negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau ke-luar. 
Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara 
atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorialnya.43 
Adapun bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya 
dalam batas-batas yurisdiksinya. Sedangkan kedaulatan eksternal 
dimaksudkan sebagai kekuasaan negara untuk menentukan sikap 
dan nasibnya secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari negara 
lain.44 Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan dari segi 
kedaulatan hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu 
untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang 
diberlakukannya terhadap individu-individu yang berada dalam 
yurisdiksinya.

Berbicara kedaulatan tidak terlepas dari kedaulatan rakyat 
yang sekarang ini menjadi landasan di berbagai belahan dunia. 
Adapun hakikat dari kedaulatan rakyat ialah bahwa rakyatlah 
yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan 
melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan 

41  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, 
Jakarta, 2008, hlm. 144.

42  Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 213-214.
43  Anwar C, Teori Dan Hukum Konstitusi, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 27. 
44  Ibid. 
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fungsi-fungsi kekuasaan itu. Selanjutnya, untuk kemanfaatan bagi 
rakyatlah segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkan segala 
manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan 
bernegara itu. Hal inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi 
yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. 45 
Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 
dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang 
dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam suatu negara.46

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas 
teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan tuhan dan kemudian 
menjelma dalam revolusi Prancis sehingga kemudian dapat 
menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos 
abad ke XIX” yang memuat paham kedaulatan rakyat dan 
perwakilan (demokrasi).47  Teori ini dipelopori oleh Jean Jacques 
Rousseau, yang mengemukakan teori bahwasanya kedaulatan 
atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Raja atau 
kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah 
diputuskan atau dikekendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat 
ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan 
bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum 
dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam 
pengertian kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas 
perundangan-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang 
berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian, 
undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan 
atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan 
tertinggi atau kedaulatan.48

Ajaran kedaulatan rakyat sendiri meyakini bahwa 
sesungguhnya yang berdaulat dalam sebuah negara adalah rakyat 

45  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Ctk. I, Konstitusi Press, Jakarta, 
2006, hlm. 90.

46  Allan FGW & Harry S, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok 
Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi No. 4 
Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 528.

47  C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 8.
48  Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudul, Gagasan Kedaulatan 

Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi. hlm. 5-6
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bukan penguasa. Oleh karena itu, dalam paham kedaulatan 
rakyat muncul suatu slogan yang sangat terkenal yaitu “vox 
populi suprema lex” yang berarti bahwa suara rakyat adalah 
hukum tertinggi. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau 
menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Sehingga kehendak 
rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap 
pemerintah.49

Kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi 
yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan 
dan menjalankan kebijakan (policy). Sebagaimana dikemukakan 
oleh Mac Iver bahwa “The sovereignity, so we shall name the power 
which ultimately determaines the policy of the state”. Maksudnya, 
apabila kedaulatan berada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat), 
maka rakyatlah yang menentukan kebijakan negara melalui badan 
penjelmaan seluruh rakyat.50

Berbicara tentang kedaulatan rakyat tidak terlepas dari 
kata demokrasi, karena keduanya sangat beriringan dan relevan 
satu sama lain. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu 
“demos” yang berarti rakyat, dan “kratos/cratein” yang berarti 
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan 
rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah penentu akhir 
penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara.

Saat ini, kata demokrasi secara luas dianggap sebagai 
konsep yang diidealkan oleh semua negara di dunia. Para ahli 
menyatakan, sistem demokrasi itu dianggap sebagai sistem yang 
paling baik di antara semua yang buruk. Itu sebabnya 90-95% 
negara-negara di dunia mengklaim menganut paham demokrasi.51 
Termasuklah negara Indonesia. Secara praktis bahwa terdapat 2 
karakter demokrasi adalah: 52

49  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 11.

50  I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan 
UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010.

51   Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan …………, Op. Cit, hlm. 146.   
52  Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, 

2014, hlm. 58.
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a. Adanya kebebasan dari rakyat untuk berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, artinya rakyat ikut 
menentukan jalannya pemerintahan, artinya rakyat ikut 
menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga 
perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan. 

b. Adanya persamaan hukum dan pemerintahan, artinya baik 
rakyat maupun pemerintah tunduk pada supremasi hukum.

Dengan demikian, demokrasi memberikan pemahaman 
bahwasanya sebuah kekuasaan terlahir dari rakyat. Dengan 
pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan 
yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa 
terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung 
dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk 
menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Adapun peraturan 
perundang-undangan tersebut ialah konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi 
pegangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Jika dicermati, UUD NRI 1945 mengatur 
kedaulatan rakyat dua kali, pertama, pada pembukaan alinea 
keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat... “. Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
1945 hasil perubahan berbunyi “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Dengan demikian, UUD NRI 1945 secara tegas mendasar pada 
pemerintahan yang demokrasi karena berasaskan kedaulatan 
rakyat.

Adapun amanat yang terkandung dalam UUD NRI 1945, 
asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap 
pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan 
tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh 
lembaga-lembaga perwakilan.53 Adapun salah satu lembaga 
perwakilan yang didirikan oleh The founding fathers guna 
mewujudkan lembaga pelaksana kedaulatan dalam bentuk 

53  Harjono, Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, 2009, hlm 5.
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perwakilan adalah MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan 
anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang merupakan 
perwakilan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. 

Secara historis, keberadaan MPR baik dalam risalah 
sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI), disepakati bahwa MPR merupakan tempat 
bagi bersatunya perwakilan utusan golongan, sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat, bukan 
ditangan MPR, namun hanya pelaksanaannya diserahkan pada 
lembaga negara yang dipandang sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia. MPR juga merupakan mandataris rakyat, bukan 
penerima delegasi. Dalam mandatum, mandat (atau mandator) 
MPR tidak kehilangan kewenangannya dan bertanggung jawab 
penuh kepada seluruh rakyat Indonesia.54 Oleh karena itu, 
berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya MPR ikut serta 
dalam melaksanakan kedaulatan rakyat maupun sebagai fasilitator 
lembaga-lembaga negara lain untuk menjalankan kedaulatan 
rakyat yang didasarkan pada konstitusi.

Melihat secara historikal, UUD NRI 1945 sebelum 
amandemen mengamanatkan MPR untuk menetapkan Undang-
Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 
hingga mengangkat dan memberhentikan Presiden. Namun, 
setelah amandemen kewenangan mengenai mengangkat, dan 
memberhentikan Presiden serta menetapkan GBHN telah 
ditiadakan. 

MPR sebagai “rumah rakyat” seperti halnya yang dicita-
citakan oleh The founding fathers, idealnya menjadi lembaga 
negara yang menjadi manifestasi Pancasila untuk menampung 
aspirasi masyarakat guna menentukan haluan negara.  Atas hal 
tersebut, sejatinya perlu adanya perbaikan sistem pembangunan 
nasional dengan melakukan amandemen kelima UUD NRI 
1945 dengan mengembalikan kembali kewenangan MPR untuk 
membuat garis besar haluan negara. 

54  Anwar C, Teori Dan Hukum……. Op. Cit, 2011, hlm. 160.
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2. Teori Konstitusi dan Perubahan Konstitusi

Konstitusi merupakan salah satu refleksi norma dasar negara 
sebagai pembentukan hukum lainnya. Istilah konstitusi itu sendiri 
mulanya berasal dari bahasa Latin yakni constitutio yang berkaitan 
dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip”. Istilah 
konstitusi juga terdapat dalam beberapa bahasa seperti Inggris, 
Jerman, dan Belanda. Dalam bahasa Prancis dibedakan antara 
Droit Constitutionnelle dan Loi Constitutionnelle. Istilah yang 
pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan yang 
kedua adalah Undang-Undang Dasar dalam arti yang tertuang 
dalam naskah tertulis.55 

Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkataan 
constitution diartikan sebagai:

“The rules and practices that determine the composition 
and functions of the organs of the central and local 
government in a state and regulate the relationship 
between individual and the state”.

Artinya, yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan 
yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan 
penyelenggaraan negara dan yang diatur itu tidak saja berkenaan 
dengan organ negara beserta komposisi serta fungsinya, baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (local 
government), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau 
organ negara itu dengan warga negara.56 Kemudian, Hermann 
Heller juga dalam bukunya mengemukakan tiga pengertian 
konstitusi diantaranya:

a. Die polistische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit, 
yakni konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai 
cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat.

b. Die verselbstandigte rechtsverfasssung, yakni konstitusi 
dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum 
yang hidup dalam masyarakat.

55  Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Ctk. Kesepuluh, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2018, hlm. 95.

56  Ibid., hlm. 96.
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c.  Die geschreiben verfassung, yaitu konstitusi yang tertulis 
dalam suatu naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum 
yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.57

Melayangkan pandang dari apa yang telah dipaparkan 
sebelumnya, konstitusi mengandung suatu permulaan dari segala 
macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk 
menegakkan bangunan besar bernama negara. Selanjutnya, ada 
dua hal mengenai pembentukan konstitusi sebenarnya berdasarkan 
pengalaman ketatanegaraan masing-masing. Pertama, konstitusi 
ada sebelum negara terbentuk. Kedua, setelah negara terbentuk, 
kemudian baru membentuk konstitusi. Demikan konstitusi 
dijadikan sebagai norma dasar penyelenggaraan pemerintahan 
negara dan penyangga negara.

Pada hakekatnya konstitusi merupakan bagian dari hukum, 
perlu dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok yaitu 
keadilan (justice), kepastian (certainty), dan kemanfaatan (utility). 
Konstitusi yang merupakan hukum paling tinggi tingkatannya tentu 
saja memiliki tujuan yang tertinggi pula yang harus diwujudkan. 
Tujuan yang dianggap tertinggi itu ialah meliputi keadilan, 
ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan 
atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, 
sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para 
pendiri negara.

Sehubungan dengan hal itulah, beberapa tokoh merumuskan 
tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara 
konstitusional atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, 
ada tiga tujuan negara, yakni untuk memelihara ketertiban dan 
ketentraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal-hal 
yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum. Selaitu 
itu, Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah 
untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan 
kebebasan.58 Selain itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 
konstitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar negara, yang di 
Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar. Terdapat 
tiga hal yang ada dalam setiap konstitusi, yaitu bahwa konstitusi 

57  Ibid., hlm. 99.
58   Ibid., hlm. 119.
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atau Undang-Undang Dasar harus: a) Menjamin hak-hak asasi 
manusia atau warga negara; b) Memuat ketatanegaraan suatu negara 
yang bersifat mendasar; dan c) Mengatur tugas serta wewenang 
dalam negara yang juga bersifat mendasar. Kemudian, undang-
undang dasar sebagai konstitusi juga mempunyai fungsi yang khas, 
yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga 
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.59 
Konstitusi menempati kedudukan yang begitu krusial di dalam 
kehidupan ketatanegaraan sebuah negara, sebab konstitusi menjadi 
tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan 
fakta sejarah perjuangan para pahlawannya. Walaupun konstitusi 
yang terdapat di dunia ini tidak sama satu dengan lainnya baik 
dalam hal bentuk, isi, maupun tujuan namun pada umumnya 
semuanya memiliki kedudukan formal yang sama, yakni sebagai: 
konstitusi sebagai hukum dasar, karena konstitusi berisi ketentuan 
dan aturan tentang perihal yang mendasar dalam kehidupan sebuah 
negara dan konstitusi sebagai hukum tertinggi. 

I.D.G Atmadja dalam bukunya memberikan penjelasan 
mengenai 3 (tiga) kedudukan dari konstitusi suatu negara. Pertama, 
dilihat dari posisi “konstitusi” sebagai “hukum dasar” (basic law), 
mengandung norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana 
pemerintah mendapatkan kewenangan mengorganisasikan 
penyelenggaraan kekuasaan negara. Kedua, dari segi hierarki 
peraturan perundang-undangan, “konstitusi” sebagai “hukum 
tertinggi” kedudukannya “kuat” artinya produk hukum lainnya 
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan kalau bertentangan 
harus dibatalkan. Pembatalan itu dapat melalui asas preferensia, 
yakni asas hukum “lex superior derogate legi inferior” (peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan 
peraturan hukum yang lebih rendah). Ketiga, konstitusi sebagai 
dokumen hukum dan politik menempati kedudukan “istimewa”, 
selain subtansi atau materi muatannya memuat norma hukum 
dasar, juga berisi piagam kelahiran suatu negara baru (a birth 
certificate), inspirasi merealisasikan cita-cita negara dan cita-cita 
hukum, karena itu norma konstitusi juga mengendalikan norma-

59  Sri Soemantri, “Konstitusi serta Artinya Untuk Negara” dalam Padmo Wahjono, Masalah 
Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 9.
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norma lainnya.60

Perkembangan zaman yang terus berjalan mendorong 
berbagai aspek untuk ikut berkembang guna menyesuaikan 
kebutuhan, tak terkecuali konstitusi. Perubahan konstitusi 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari tak kala dirasa 
sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada 
dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam 
praktik ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. 
Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi 
diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku 
secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut 
oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah 
bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli 
tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan 
amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan 
lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari 
konstitusinya. Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur 
perubahan konstitusi, yaitu:

a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-
pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam 
kemungkinan, yaitu: 

1) Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang 
kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara 
pasti; 

2) Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga 
perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan 
kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga 
perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian 
melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi; 

3) Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem 
majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua 
kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang 
gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat 

60  I.D.G.Atmadja, “Hukum Konstitusi”, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 38-40.
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seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah 
konstitusi. 

b. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu 
referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah 
konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang 
untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui 
suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi 
yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi 
wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini 
rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima 
atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada 
mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul 
perubahan diatur dalam konstitusi. 

c. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang 
dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi 
pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan 
sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan 
karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai 
perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan 
konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini 
adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada 
pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan 
dapat pula berasal dari negara-negara bagian. 

d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi 
atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang 
dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat 
dijalankan baik pada negara kesatuan ataupun negara serikat. 
Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga 
negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah 
konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang 
kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari 
pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula 
berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga 
negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta 
wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu 
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bubar. 61

Bersamaan dengan hal tersebut K.C. Wheare 
mengemukakan, bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah 
melalui 4 (empat) kemungkinan: pertama, melalui some primary 
forces; kedua, melalui formal amendment; ketiga, melalui judicial 
interpretation; dan keempat, melalui usages and conventions. 
Kemudian, perubahan konstitusi melalui formal amendment, dapat 
dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu: 

a. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh badan 
yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, 
maupun prosedur biasa; 

b. Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah 
badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi; 

c. Undang-Undang Dasar diubah oleh sejumlah negara-negara 
bagian dengan prosedur khusus; dan 

d. Undang-Undang Dasar dapat diubah dalam suatu referendum. 
Mencermati uraian di atas, perubahan Undang-Undang Dasar 
dalam proses perkembangan demokrasi haruslah dilakukan 
oleh sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah 
konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
konstitusi. 

Perubahan tersebut yang dianut oleh Negara Republik 
Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UUD NRI 
1945 Tahun 1945. Menurut Haysom, ada empat cara pembentukan 
dan penetapan sebuah konstitusi yang demokratis, yaitu:

a. By a democratically constitued assembly; 

b. By a democratically elected parlement; 

c. By a populer referendum; 

d. By a popularly supported a constitutional comission. 

Sebuah konstitusi juga dapat dibentuk dan ditetapkan di luar 
prosedur yang demokratis, yaitu dengan cara “revolusi”. Dikatakan 

61  Astim Riyanto, “Teori Konstitusi”, Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 19. 
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oleh Krisna Harahap, bahwa pada dasarnya pembentukan dan 
perubahan konstitusi modern dapat ditempuh melalui cara-cara 
sebagai berikut:

a.  Konstitusional: perubahan terjadi sesuai dengan ketentuan 
yang terdapat dalam konstitusi yang akan diubah. 

b.  Konvensi: perubahan terjadi di luar ketentuan yang ditetapkan 
konstitusi. Perubahan ini dimungkinkan oleh kebiasaan 
ketatanegaraan. 

c.  Di luar prosedur konstitusi: perubahan terjadi secara revolusioner, 
tanpa melalui prosedur konstitusi (inkonstitusional). 

Pembentukan konstitusi, baik melalui cara demokrasi 
konstitusional maupun melalui cara revolusi, pada umumnya 
berlandaskan sebuah filsafat dasar negara (filosofische grundslag) 
yang telah disetujui bersama. Hal ini kemudian direfleksikan 
dalam pembukaan konstitusi (staatsfundamentalnorm), yang 
menjadi landasan hukum material dan formil bagi pembentukan 
batang tubuh atau pasal-pasal dalam konstitusi (fervasung norm). 
Hubungan-hubungan antara filosofische grundslag dengan 
staatsfundamentalnorm dan fervasung norm adalah sangat erat 
dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, serta 
merupakan cerminan (reflection) filosofis dan merupakan suatu 
cita hukum (rechtsidee) yang menjadi spirit panutan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Penetapan konstitusi atau UUD NRI 1945 dengan cara 
demokratis adalah sah, apabila penetapannya dilakukan oleh 
institusi yang berwenang, sesuai hukum yang berlaku dan dapat 
diterima serta dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang 
hidup di dalam negara tersebut. Dengan demikian, konstitusi 
tersebut merupakan sebuah konstitusi yang bersifat tetap dan 
memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis. Oleh karena 
itu, sebagaimana pemahaman konstitusi yang dikemukakan oleh 
Ferdinand Lasalle konstitusi terbagi menjadi dua pengertian 
yaitu, pertama, pengertian sosiologis dan politis (sociologische 
atau politische begrip), dimana konstitusi dilihat sebagai sintesis 
antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat 
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(de riele machtsfactoren), yaitu misalnya raja, parlemen, kabinet, 
kelompok-kelompok penekan (preassure groups), partai politik, 
dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan-kekuatan 
politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai 
konstitusi. Kedua, pengertian yuridis (juridische begrip), yakni 
konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat 
ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi 
pemerintahan negara. Pemikiran Ferdinand Lasalle tersebut 
sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat 
menekankan pentingnya pengertian yuridis mengenai konstitusi. 
Di samping sebagai cermin hubungan antar aneka kekuatan politik 
yang nyata dalam masyarakat (de riele machtsfactoren), konstitusi 
itu pada pokoknya adalah apa yang tertulis di atas kertas Undang-
Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, 
dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.62 UUD NRI 1945 
pada dasarnya sudah mencakup hal tersebut, seperti kewenangan 
lembaga negara yakni MPR. Kewenangan MPR yang sering kali 
berubah-ubah mengharuskan adanya amandemen dalam konstitusi 
Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan negara. 

Sifat konstitusi yang menjadi sendi-sendi dalam 
penyelenggaraan bernegara haruslah mencakup keseluruhan aspek 
dalam berkehidupan bernegara agar dapat menjadi acuan yang 
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam halnya 
pembahasan ini diperlukanlah PPHN yang dibentuk oleh MPR 
untuk lebih memperlaras maksud dan tujuan dari negara itu sendiri. 
Kemudian, sebuah perubahan konstitusi akan legitimate apabila 
memenuhi persyaratan dan atau ketentuan-ketentuan hukum dan 
memenuhi aspek dasar hukum, yaitu memenuhi aspek filosofis, 
yuridis, dan sosiologis, sehingga mampu memiliki nilai normatif 
bagi sebuah konstitusi.63

62  Jimly Asshiddiqie, “Pengantar......Op.Cit., Hlm. 98.
63  Hardjono, “Legitimasi Perubahan Konstitusi”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 40. 
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3. Teori Pengujian Norma 

Istilah mengenai norma dapat ditafsirkan sebagai suatu ukuran 
yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubunganya dengan 
sesama ataupun dengan lingkunganya.64 Dalam perkembangannya 
norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang 
dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, artinya, 
inti suatu norma ialah aturan yang harus dipatuhi.65

Soerjono Soekanto ikut memberi definisi atau menuangkan 
idenya mengenai norma atau kaidah dengan mengatakan, kaidah 
atau norma merupakan patokan atau ukuran ataupun pedoman 
untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Selanjutnya, 
apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan 
perumusan suatu pandangan (oordeel) mengenai perilaku atau 
sikap tindakan.66

Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan 
norma atau kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu 
pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya 
dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan 
untuk dijalankan.67 Rincian dari norma tersebut, ialah:68

a.  Kebolehan atau yang dalam Bahasa Arab disebut ibahah atau 
mubah (permitterre);

b.  Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu, dalam Bahasa 
Arab disebut sunnah;

c.  Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu, dalam 
Bahasa Arab disebut makruh;

d.  Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban 
(obligatterre);

e.  Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan, 
dalam Bahasa Arab disebut haram (prohiberre).

64  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan…Op.Cit., hlm. 18.
65  Ibid.
66  Soerjono Soekanto, et Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1989, hlm.6.
67  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 

5.
68  Tanto Lailam, Teori & Hukum perundang-undangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.
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  Melihat seluruh pengertian tersebut, maka sejatinya norma 
mengandung suruhan-suruhan (penyuruhan-penyuruhan) yang 
sering disebut dengan das sollen (ought to be/ ought to do).69 Secara 
umum norma yang hidup dimasyarakat pasti secara langsung atau 
tidak langsung akan mempengaruhi tata cara seseorang untuk 
berperilaku atau bertindak, misalnya di Indonesia masih sangat 
kental akan norma adat, norma agama, norma moral, dan norma 
hukum negara. Jika diklasifikasikan lebih mendalam, maka akan 
terlihat sejatinya kaidah itu ada yang lahir karena adanya hubungan 
antar manusia pribadi dan ada yang lahir akibat dimensi hidup 
pribadi.70

  Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum berasal dari 
luar diri manusia. Kaidah hukum berasal dari kekuasaan luar diri 
manusia yang memaksakan kepada kita (heteronom). Masyarakatlah 
secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan 
hukuman. Dalam hal ini pengadilan yang menjadi lembaga 
perwakilan masyarakat dalam menjatuhkan hukuman. 

  Kalau kaidah kepercayaan, kesusilaan dan sopan santun hanya 
membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja, maka 
kaidah hukum kecuali membebani manusia dengan kewajiban juga 
memberi hak, artinya hukum itu bersifat normatif dan atributif.71 
Jika dijabarkan lebih lanjut, norma hukum memiliki ciri khusus 
yang berbeda dengan norma lainnya, yakni:72

a. Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa 
hukum itu datangnya dari luar diri seseorang, sedangkan norma 
lainnya bersifat otonom, dalam arti norma datangnya dari 
dalam diri seseorang.

b. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana 
atau sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya 
tidak dapat dilekati oleh sanksi tersebut;

c. Dalam norma hukum, sanksi tersebut dilakukan oleh aparat 
negara.

69  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang...., Op.cit., 19.
70  Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori &Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Penerbit 

Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 16.
71  Ibid.
72  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang...., Loc. Cit.
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Norma hukum dapat dikategorikan, dengan melihat pada 
berbagai bentuk dan sifatnya:73

a. Norma hukum umum dan norma hukum individual, kalau 
dilihat dari alamat yang dituju (addressat);

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret, kalau dilihat 
dari hal yang diatur;

c. Norma hukum yang einmahlig dan norma hukum daverhaftig, 
dilihat dari segi daya berlakunya; dan 

d. Norma hukum tinggal dan norma hukum berpasangan dilihat 
dari wujudnya.

Dalam norma hukum, dikenal juga mengenai perjenjangan 
atau hierarki. Secara teoritis, teori hierarki dikemukakan oleh 
Hans Kelsen yang dikenal sebagai teori stufentheori. Menurutnya, 
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 hukum 
yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 
dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).74

 Teori tersebut diilhami oleh Adolf Merkl yang 
mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai 
dua wajah (das doppelte rechtsantlits). Menurutnya, suatu norma 
hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di 
atasnya, tetapi ke bawah juga menjadi sumber dan dasar bagi 
norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu 
mempunyai masa berlaku (rechtskarcht) yang relatif, oleh karena 
masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma 
hukum yang berada di atasnya. Dengan demikian, apabila norma 
hukum yang ada di atasnya tidak berlaku karena dihapus atau 
dicabut, maka norma hukumnya di bawahnya harus dihapus juga.75

73  Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori &Pengujian............, hlm. 18.
74  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang...., Op.cit., 41.
75  Ibid., 42.
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Teori hieraki milik Hans Kelsen lantas dikembangkan oleh 
Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengemukakan, sesuai dengan 
teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara mana pun selalu 
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Tetapi Hans Nawiasky juga 
berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-
kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma 
hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar 
yang terdiri atas. (1) Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental 
Negara); (2) Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar); (3) Formell gesetz 
(Undang-Undang Formal); (4) Verordnung & Autonome satzung 
(aturan pelaksana dan aturan otonom).76 

  Hans Nawiasky menyebutkan selain norma-norma hukum 
tersebut berlapis-lapis juga Stufenformig (berbentuk kerucut atau 
seperti stupa). Di antara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-
lapis lain yang merupakan bagan bagiannya, yang disebutnya 
Zwishenstufe (stupa antara). Sudah tentu tiap lapisan stupa 
tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (generelle 
normen), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku 
umum, algemeen.77

Teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut 
kemudian dikomparasikan oleh A. Hamid S. Attamimi dengan 
studi kasus struktur tata hukum di Indonesia, dengan penjelasan 
sebagai berikut:78

Tabel 1 
Pengklasifikasian perundang-undangan di Indonesia dalam 

Stufentheorie menurut A. Hamid S. Attamimi

Staatsfundamentalnorm dalam hal ini Pancasila yang terdapat 
dalam Pembukaan UUD 1945

Staatsgrundgesetz Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, 
dan Konvensi Ketatanegaraan

76  Ibid., 45.
77  Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori &Pengujian Op. Cit.............  hlm.28.
78  Ibid.
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Formell gesetz Undang-Undang

Verordnung en Autunome 
Satzung

hierarki Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-
Undang.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan terdiri atas:79 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 Melihat pemaparan di atas, maka sejatinya didapati 
bahwa norma hukum mempunyai tingkatan yang berbeda dan 
mempunyai pengelompokan tersendiri, sehingga untuk menjamin 
adanya kesinkronan antara norma hukum yang di bawah (inferior) 
dengan norma hukum yang lebih tinggi (superior) maka diperlukan 
mekanisme pengujian norma hukum.

Istilah pengujian norma hukum dapat dibagi berdasarkan 
subjek dan objek peraturan. Dilihat dari subjek yang melakukan 
pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingrecht 
van de rechter atau judicial review ), pengujian yang dilakukan 
oleh legislatif (legislative review), dan pengujian oleh lembaga 
eksekutif (executive review).80 Dalam pandangan lain disebutkan 
bahwa terdapat tiga kategori pengujian peraturan perundang-

79  Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan 
Perundang-undangan.

80  Tanto Lailam, Teori & Hukum Op. Cit.........., hlm. 215.
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undangan dan perbuatan administrasi negara, yaitu: pengujian 
oleh badan peradilan (judicial review), pengujian oleh badan yang 
sifatnya politik (political review) dan pengujian oleh pejabat atau 
badan administrasi negara (administrative review).81

Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum 
yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control 
mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma 
hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, 
yaitu: (1) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan 
(regeling), (2) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 
penetapan administratif (beschikking), dan (3) keputusan normatif 
yang berisi dan bersifat penghakiman (jugdgment) yang biasa 
disebut vonis. Melihat bentuk tersebut, ada yang merupakan norma 
hukum individual and concrete, serta ada pula yang merupakan 
general and abstract.82

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan 
dibagi menjadi hak menguji material serta hak menguji formal. 
Adapun yang dimaksud pengujian material ialah menguji dari 
isi Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. 
Sedangkan yang dimaksud pengujian formal adalah pengujian 
terhadap prosedur pembentukannya.83

Pada hakikatnya, pengujian hukum ini diterima sebagai 
cara negara hukum mengendalikan dan mengimbangi (check and 
balance) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman para 
pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang, Adapun 
penjabaran dari masing-masing pengujian hukum ialah:

Pertama, pengujian di lembaga yudisial (judicial review). 
Judicial review merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman 
(judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. 
Brewer dan Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat 
dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan 
eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.84

81  Ibid.,
82  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 6.
83  Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori &Pengujian Op. Cit............,128.
84  Pendapat Brewer dan Carias, Ibid., 127.
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Judicial review menjadi istilah teknis dalam hukum 
tata negara Amerika Serikat yang dimaksudkan berkaitan 
dengan kewenangan pengadilan untuk membatalkan setiap 
tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi.85 
Atas pengertian tersebut, judicial review memberikan hak dan 
kewenangan kepada hakim untuk melarang dan membatalkan 
tindakan-tindakan pemerintah yang:86

a. Dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), semau-
maunya dan berganti (capricious), penyalahgunaan wewenang 
diskresioner (abuse of discretion) dan lain-lain tindakan yang 
tidak sesuai dengan hukum;

b. Bertentangan dengan hak konstitusional, wewenang/kekuasaan, 
previlage atau imunitas;

c. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh 
Undang-Undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apapun; 

d. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang 
telah ditentukan oleh hukum; dan

e. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan 
yang bersangkutan yang merupakan suatu “substantial 
evidence” dalam tindakan pemerintah tersebut.

 Dalam praktik di Indonesia, judicial review dilakukan 
oleh dua lembaga kekuasaan yakni Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD 
NRI 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. Pasal 24A ayat 
(1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang.87 Sementara, Pasal 
24C ayat (1) memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.88 
Artinya, keduanya melakukan judicial review hanya saja objek dari 
pengujiannya yang berbeda. 

85  Pendapat Harun Alrashid dalam, Fatmawati, Hak Menguji yang Dimiliki Hakim dalam Sistem 
Hukum Indnesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 10. 

86  Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori &Pengujian Loc. Cit............,130.
87  Lihat Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia Tahun 1945
88  Lihat Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Kedua, pengujian konstitusionalitas (constitutional 
review). Istilah constitusional review dalam perjalanannya sering 
dipersamakan dengan judicial review, padahal keduanya merupakan 
2 hal yang berbeda, yakni;89 

a. Constitutional review dapat dilakukan oleh selain hakim atau 
pengadilan; dan

b. Konsep judicial review terkait pula pengertian yang lebih luar 
objeknya misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah 
UU terhadap UU sedangkan constitutional review hanya 
menyangkut pengujian konstitusionalitas, yaitu terhadap UUD.

 Secara umum dalam sistem constitutional review tercakup 
dua tugas pokok, yaitu: (1) untuk menjamin berfungsinya sistem 
demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay 
antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, 
constitutional review digunakan sebagai mekanisme pencegahan 
terhadap pendayagunaan kewenangan oleh salah satu cabang 
kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lain. (2) untuk melindungi 
setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh 
lembaga negara yang merugikan hak fundamental mereka yang 
dijamin dalam konstitusi.90

Lembaga yang berwenang untuk melakukan mekanisme 
constitutional review di Indonesia ialah Mahkamah Konstitusi. 
Salah satu buah manis reformasi ialah hadirnya lembaga yang 
dapat melakukan pengujian UU terhadap UUD yakni Mahkamah 
Konstitusi. Anak kandung reformasi tersebut secara umum 
diberikan kewenangannya dalam Pasal 24C UUD NRI 1945.

Ketiga, executive review adalah upaya pengawasan 
produk hukum yang dibentuk oleh pihak executive yang diuji 
oleh lembaga administratif yang menjalankan fungsi “bestuur” 
di bidang eksekutif. Badan-badan yang langsung diberi delegasi 
kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Undang-
Undang dapat mengambil prakarsa mengevaluasi serta melakukan 

89  Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitutsional di Berbagai Negara, Konstitusi 
Press, Jakarta, 2005, hlm. 3. 

90    Tanto Lailam, Teori & Hukum.........., Op.cit., hlm.246.
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perbaikan atau perubahan atas peraturan.91 Dalam konteks ini yang 
diperkenalkan istilah “kontrol internal” yang dilakukan oleh pihak 
itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang 
berbentuk regeling maupun beschikking.92 Pengujian ini dilakukan 
untuk menjaga peraturan yang dibuat pemerintah tetap sinkron 
atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum 
bagi masyarakat.93 Kewenangan pengujian ini terdapat dalam 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pemerintah 
menggunakan dua model pengawasan, di antaranya:94

a. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah 
(RAPERDA), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), perubahan APBD, Rancangan PERDA 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Rancangan 
PERDA tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Rancangan 
PERDA tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). Sebelum disahkan oleh kepala daerah harus 
terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk 
RAPERDA Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap RAPERDA 
Kabupaten/Kota.

b. Pengawasan terhadap semua Perda di luar kategori yaitu 
setiap peraturan daerah diwajibkan untuk disampaikan kepada: 
Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk 
kabupaten/kota dengan alasan memperoleh klarifikasi terhadap 
peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 
pemerintah yang berlaku.

 Keempat, legislative review atau biasa disebut dengan 
pengawasan secara politis (political review) adalah pengawasan 

91   Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang ………, Op. Cit, hlm. 6.
92  Taufik H. Simatupang, “Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum 

Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Edisi No. 2 Vol. 19, Ikatan Peneliti 
Hukum Indonesia dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 225.

93   Ibid.
94   King Faisal Sulaiman. 2016, Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah 

Agung Dan Pemerintah Pasca Perubahan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
hlm 192-193.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194540

yang dilakukan oleh lembaga politis seperti legislatif.95 Pengujian 
ini dilakukan dengan cara menilai atau menguji apakah suatu 
undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, atau 
tindakan pemerintah yang ada atau akan diundangkan bertentangan 
atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan 
yang lebih tinggi di antara peraturan perundang-undangan 
yang lainnya.96 Pengujian di Indonesia pernah dilakukan dalam 
peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR/MPRS 
yang tertuang dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Terhadap 
Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 
2002.

Ide mengenai amandemen kelima yang hendak melakukan 
penguatan MPR sejatinya harus dilakukan dengan komprehensif. 
Atas hal tersebut, penataan kembali pengujian norma hukum yang 
ada di Indonesia pun harus dibenahi. Penataan kembali pengujian 
norma hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia 
menjadi penting karena dilandasi oleh beberapa hal, yaitu;

Pertama, Konsepsi penguatan MPR mengenai kewenangan 
dan kedudukannya tidak terlepas dari pengembalian kewenangan 
MPR Untuk mengeluarkan TAP MPR sebagai wadah atau payung 
hukum atas kebijakan yang dikeluarkan oleh MPR supaya ditaati 
oleh lembaga negara lain. Saat ini, kedudukan dari TAP MPR ada 
di bawah UUD NRI 1945, maka ketika MPR mengeluarkan TAP 
MPR yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 perlu diuji apakah 
benar hal tersebut terjadi. Hal ini sejatinya merupakan konsekuensi 
dari dianutnya konsep negara hukum di Indonesia yang mana 
tidak ada suatu produk hukum pun yang tidak dapat dilakukan 
pengujian.97

Kedua, TAP MPR saat ini masih diakui sebagai salah satu 
peraturan perundang-undangan, jika mengacu pada penjelasan 

95  Ni’matul Huda Et Riri Nazryah, Op. Cit, 124. 
96  Ibid, 125.
97  Despan Heryansyah, Reformasi Ulang Kedudukan MPR dan Gagasan Pengujian TAP MPR, 

dalam Ni’matul Huda, Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan di Indonesia, 
FH UII Press, Yogyakarta, 2015.  hlm. 181.
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umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maka terlihat bahwa 
TAP MPR adalah satu jenis peraturan dan hierarkinya ditempatkan 
setelah UUD NRI 1945. Selain itu, sampai saat ini masih ada TAP 
MPR yang berlaku yakni TAP MPR Nomor 1 tahun 2003 serta 
ada 11 TAP MPR yang masih berlaku sampai dengan dibentuknya 
Undang-Undang. Atas hal tersebut bukan tidak mungkin TAP MPR 
tersebut merugikan hak konstitusional warga Negara, sehingga 
harus ada wadah untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR. 
98

4. Teori Lembaga Negara

 Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis 
memiliki istilah tunggal dan seragam. Konsepsi tentang lembaga 
negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut Staatsorgaan. 
Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, 
badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: (i) 
asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk 
asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi 
yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan 
suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas 
interaksi sosial yang berstruktur.99 Dalam kamus Hukum Belanda-
Indonesia,100 kata staatsorgaan itu diterjemahkan sebagai alat 
perlengkapan negara. 

Istilah lembaga negara hampir tidak dapat ditemukan dalam 
berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi RIS 
menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan federal”. UUDS 1950 
menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”. Ketentuan 
UUD 1945 sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah 
“lembaga negara”, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi 
dan memakai istilah “lembaga negara”.101 

98  Ibid, hlm. 188. 
99    Jimly Asshiddiqie, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah 

Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.
100  Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Cet.2, Djambatan, 

Jakarta, 2002, hlm 390.
101   Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, Cet I, Fakultas Hukum Universitas 
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Istilah lembaga negara justru muncul dan banyak dijumpai 
dalam berbagai TAP MPR. Istilah lembaga negara pertama kali 
muncul dan diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 
tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam 
ketetapan tersebut, terlampir skema susunan kekuasaan negara 
Republik Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga 
tertinggi negara di bawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 
dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga di bawah MPR.102

Ketentuan UUD 1945 hasil perubahan pun tidak 
mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi 
“lembaga negara” yang diberikan UUD 1945 hasil perubahan 
adalah Pasal 24C ayat (1) yang menyebut salah satu kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili dan memutus 
sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Natabaya,103 

“Penyusunan UUD NRI 1945 sebelum perubahan, 
cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, 
bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan 
UUD NRI 1945 setelah perubahan keempat (Tahun 2002), 
melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi 
dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga 
negara, organ negara, dan badan negara.”

Pendapat berbagai ahli hukum mengenai lembaga negara 
salah satunya menurut Sri Soemantri, semua lembaga negara yang 
diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai alat perlengkapan negara. 
Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara 
berdasarkan hasil perubahan UUD NRI 1945 dibagi menjadi 
tiga bidang/fungsi yaitu, (i) dalam bidang perundang-undangan, 
(ii) berkaitan dengan pengawasan dan (iii) pengangkatan hakim 

Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015, hlm 2.
102     Ibid, 3.
103  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 28.
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agung.104 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “Pure Theory of 
Law”, menjelaskan organ sebagai:105

“An individual is an organ of the community, if and to the 
extent, that he renders a behavior that can be attributed 
to the community; and a behavior can be attributed 
to the community if it is determined as a condition or a 
consequence in the normative order that constitutes the 
community.”

(Individu adalah organ dalam masyarakat, jika dan 
sepanjang, ia memiliki tindakan yang dapat dikaitkan 
dengan masyarakat; dan tindakan yang dapat dikaitkan 
masyarakat dapat ditentukan demikian jika memiliki 
kondisi dan akibat dari norma yang berlaku di masyarakat).

Lembaga negara atau disebut juga organ negara mempunyai 
makna yang sama. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa organ 
negara yang dimaksud memiliki kewenangan (authorized) yang 
diberikan oleh norma hukum (legal norms) yang berlaku,106 
sehingga tindakannya tidak semata-mata hanya berdasarkan 
kemauan masyarakat tetapi juga terbatas oleh dasar-dasar hukum 
yang berlaku. 

Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat 
dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang 
diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa: 

“Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga 
negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara 
yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas 
dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara 
yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan 
ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan 

104    Sri Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung:Alumni, 1979, 
hlm 49.

105  Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Tej, Max Knight:The lawbook Exchange, Clark, 
2005, hlm 150.

106  Ibid, 152.
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Presiden.” 

Pertimbangan tersebut dikutip kembali pada Putusan 
Nomor 031/PUU-IV/2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 17 
April 2007.

  Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah 
lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, 
atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau 
karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang 
dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, 
dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden.107 Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, 
eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.108

Jimly Asshiddiqie kemudian menjelaskan lebih lanjut 
dalam bukunya, bahwa ada pengertian luas dan sempit dari 
lembaga negara. Lembaga negara dalam artian luas adalah individu 
yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying yang 
memiliki jabatan atau kedudukan di pemerintahan109. Sedangkan 
arti sempitnya, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi dan 
pembentukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.110 
Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan lembaga-lembaga 
negara dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi 
hirarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu 
(i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan 
kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama 
atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sedangkan dari 
hierarki kelembagaannya, Jimly Asshiddiqie mengaitkannya 
dengan teori tentang norma sumber legitimasi.111

Berdasarkan hal itu maka lembaga negara di Indonesia 
dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

107  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan...Op.cit., hlm 28.
108  Ibid, 27.
109  Ibid, 35-36.
110  Ibid.
111  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 
2006, hlm. 43.
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a. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945 

Lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam 
UUD NRI 1945 berjumlah 28 (dua puluh delapan) subjek 
kelembagaan. Dua puluh delapan lembaga negara tersebut 
adalah:112

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3 
UUD 1945)

2) Presiden (Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945)

3) Wakil Presiden (Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945)

4) Menteri dan Kementerian Negara (Pasal 17 Ayat (1), 
Ayat (2) UUD 1945)

5) Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16 UUD 1945)

6) Duta (Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945)

7) Konsul (Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945)

8) Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 18 UUD 1945)

9) Pemerintah Daerah Kabupaten (Pasal 18 Ayat (2), Ayat 
(3), Ayat (5), Ayat (6) UUD 1945)

10)  Pemerintah Daerah Kota (Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3), 
Ayat (5), Ayat (7) UUD 1945)

11)  Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 18 
Ayat (4) UUD 1945)

12) Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten (Pasal 18 
Ayat (4) UUD 1945)

13) Walikota (Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945)

14) Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 18 Ayat (3) UUD 
1945)

15) Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19- Pasal 22B UUD 
1945)

16) Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C dan Pasal 22D 
UUD 1945)

112  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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17) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Pasal 18 
Ayat (3)UUD 1945)

18) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Pasal 18 Ayat 
(3) UUD 1945)

19) Satuan Pemerintahan Daerah (Pasal 18B UUD 1945)

20) Komisi Penyelenggara Pemilu (Pasal 22E UUD 1945)

21) Bank Sentral (Pasal 23D UUD 1945)

22) Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23D UUD 1945)

23) Badan-badan lain (Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945)

24) Mahkamah Agung (Pasal 24A UUD 1945)

25) Mahkamah Konstitusi (Pasal 24, Pasal 24C UUD 1945)

26) Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945)

27) Tentara Nasional Indonesia (Pasal 30 UUD 1945)

28) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUD 
1945).

b. Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan Hierarki

Lembaga-lembaga negara dalam pengelompokannya 
memiliki hierarki. Hierarki dalam lembaga negara dapat ditinjau 
dari dua aspek, yaitu lewat aspek normatif yang menentukan 
kewenangannya dan lewat aspek kualitas fungsinya. Lembaga 
negara yang ditinjau dari aspek normatif adalah lembaga-
lembaga negara yang dikelompokkan berdasarkan aturan 
mana yang mengatur tentang fungsi, kewenangan, dan 
kedudukannya.113

Lembaga lapis pertama yang disebut dengan lembaga 
tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah lembaga negara 
yang fungsi, kewenangan, dan kedudukannya disebutkan 
dalam Undang-Undang Dasar. Lembaga tinggi negara ini pada 
umumnya dibedakan lagi berdasarkan pada fungsi masing-
masing lembaga dalam penyelenggaraan peraturan perundang-

113  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan...Op.cit., hlm 105.
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undangan.114 Lembaga lapis pertama berdasarkan konstitusi 
yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, 
MA, dan BPK.

Lembaga lapis kedua yang disebut dengan lembaga 
negara saja. Lembaga negara mendapat fungsi, kewenangan, 
dan kedudukannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
atau Undang-Undang. Lembaga ini keberadaannya tidak 
dapat dihilangkan walaupun dengan kebijakan pembuat 
Undang-Undang, karena keberadaannya disebutkan secara 
eksplisit dalam Undang-Undang.115 Lembaga negara yang 
kewenangannya diatur Undang-Undang misalnya Komnas 
HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). 

Lembaga lapis ketiga adalah lembaga negara yang 
kewenangannya disebut dalam peraturan perundang-undangan 
dibawah Undang-Undang.116 Misalnya Komisi Hukum 
Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional. Lembaga lapis 
ketiga ini mencakup lembaga daerah yang disebut dalam 
Undang-Undang Dasar maupun yang dibentuk langsung dari 
pemerintah daerah. Keberadaan lembaga lapis ketiga hanya 
didasarkan pada kebijakan yang menyebutkan, jika kebijakan 
dicabut maka lembaga juga dicabut.

c. Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan Fungsi

 Lembaga negara yang ditinjau dari fungsinya dibagi 
menjadi dua, yaitu lembaga utama atau primer (primary 
constitutional organs) dan lembaga pendukung atau penunjang 
(auxiliary state organs)117. Lembaga negara disebut lembaga 
utama atau primer karena memiliki fungsi yang didapat dari 
pembagian kekuasaan yaitu trias politis, sedangkan lembaga 
pendukung atau penunjang adalah lembaga yang mendukung 
kerja lembaga utama.118 Lembaga penunjang dibedakan 
menjadi dua jenis lembaga negara penunjang yaitu komisi 

114  Ibid.
115  Ibid,106.
116  Ibid, 107.
117  Ibid, 111. 
118  Ibid, 112. 
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negara independen dan lembaga nonstruktural.

Sebagaimana perwujudan Sila Keempat Pancasila, 
salah satu lembaga negara otentik yang awalnya dikontruksikan 
sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yaitu 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR mengalami 
cukup banyak perubahan mendasar sejak pertama kali 
dibentuk. Salah satunya dari segi kelembagaan, yang awalnya 
merupakan lembaga tinggi negara berubah menjadi lembaga 
negara pasca dilakukannya perubahan UUD 1945. MPR 
sebagai lembaga negara yang masih eksis hingga saat ini, 
seharusnya secara optimal dapat berperan sebagai lembaga 
permusyawaratan. Akan tetapi, seiring dengan perubahan 
UUD 1945 telah menanggalkan dasar-dasar penyelenggaraan 
lembaga permusyawaratan baik dari segi kedudukan maupun 
kewenangannya.  

Maka, perlu dilakukan penataan kembali lembaga 
negara khususnya MPR agar tujuan-tujuan negara Indonesia 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 
dapat tercapai. Selain itu, keberadaan MPR sebagai lembaga 
negara perlu diperbaruhi agar keberadaan MPR menjadi 
relevan dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai salah 
satu tugas utama MPR.

5. Teori Perencanaan Pembangunan

Dalam pandangan Conyers perencanaan pembangunan 
adalah kegiatan yang melibatkan hal-hal yang menyangkut 
pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana 
memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin 
guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan 
yang ada dimasa datang.119 Albert Waterson berpendapat bahwa 
perencanaan pembangunan merupakan suatu cara pandang melihat 
masa depan dengan membuat berbagai alternatif pembangunan 
untuk mencapai tujuan kedepan dengan terus mengikuti agar 

119  Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Cetakan ke-1, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm 5.
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pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.120 Dalam pandangan 
Widjojo Nitisastro perencanaan hakikatnya berkisar kepada dua 
hal. Pertama, pemilihan mengenai tujuan konkret yang hendak 
dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang 
dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua, pemilihan 
cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan 
tersebut.121 Tjokromidjojo juga mengemukakan bahwa perencanaan 
pembangunan merupakan pengarahan penggunaan sumber-sumber 
pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan 
sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. 122

Menurut Munir berdasarkan jangka waktunya, perencanaan 
pembangunan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), di antaranya:123 

a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang 
waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang 
adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan 
dalam jangka waktu yang panjang. 

b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai 
rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan 
jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-
sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat 
diproyeksikan dengan jelas. 

c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 
tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. 
Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka 
menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

120  Albert Waterson dalam Robert J. Reinstein, “The Limits Of Executive Power”, American 
University Law Review, Vol. 59, No. 2, December, 2009, hlm. 310.

121  Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, cetakan ke-18, Toko Gunung Agung, 
Jakarta, 1996, hlm 14.

122  Stepanus Henryk, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 
Vol. 2, No. 1, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013, hlm. 616.

123   Munir Badrul, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, 
cetakan ke-2, Bappeda Propinsi NTB, Mataram, 2002.
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Bagir Manan berpendapat bahwasanya perencanaan 
pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam sebuah pelaksanaan 
pemerintahan. Pertama, sebagai cara mewujudkan partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang berkedaulatan 
rakyat. Kedua, sebagai upaya untuk menjamin penyelenggaraan 
negara sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Ketiga, sebagai 
upaya menjaga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. 
Hal ini sangat perlu dalam keadaan sumber-sumber (resources) 
yang terbatas agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.124 
Jika disimpulkan dari pendapat ahli di atas, pembangunan dapat 
diartikan sebagai sebuah cara pandang untuk melihat masa depan, 
dengan membuat berbagai alternatif pembangunan sebagai 
bentuk pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan 
yang terbatas. Selain itu, pembangunan juga dilakukan dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 
di masa depan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah upaya untuk 
mewujudkan tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa, 
menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah 
darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan 
perdamaian abadi serta mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana disebutkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945.125 Untuk mewujudkan tujuan 
dan cita-cita negara tersebut idealnya pembangunan dilakukan 
dengan sistematis dengan melakukan perencanaan, implementasi 
dan evaluasi yang didasarkan atas tujuan dan cita-cita negara yang 
termuat dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila yang kemudian 
dilaksanakan sesuai dengan paham negara demokrasi.

Dalam sebuah negara demokrasi, pembangunan 
berlangsung sendiri sesuai dengan kemauan, kebutuhan, dan 
kemampuan rakyat. Pembangunan dalam arti luas dimaknai 
sebagai segala aspek kehidupan masyarakat dan tidak hanya dalam 
segi kehidupan ekonomi belaka. Pembangunan dapat dicirikan 
oleh perubahan bagaimana kita mendefinisikan pembangunan itu 

124  Susi Dwi Harijanti, “Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara”, Makalah 
Dipresentasikan Pada Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR Dan FH Unpad, Bandung, 
2016, hlm. 282.

125  Alinea ke 2 dan 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam 
pembangunan.126 Namun, sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat 
pembangunan memerlukan sebuah garis besar agar lebih terarah. 
Lebih lanjut Bagir Manan juga menjelaskan, bahwa salah satu sebab 
mengapa pelaksanaan kedaulatan rakyat perlu bimbingan tidaklah 
semata-mata didasarkan atas pertimbangan efektivitas, efisiensi 
ataupun ketertiban dalam berdemokrasi, melainkan didasarkan 
pada pertimbangan bahwa rakyat belum memiliki dasar-dasar 
dan syarat-syarat untuk menjalankan demokrasi sebagai sistem 
yang kompleks.127 Oleh karena itu, pembangunan memerlukan 
sebuah hukum sebagai penjamin keteraturan dalam dinamika 
berdemokrasi. Hukum yang dimaksud difungsikan sebagai sebuah 
haluan pembangunan yang disebut sebagai haluan negara.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa haluan negara 
hakikatnya sama dengan kebijakan yang dapat berupa haluan 
politik baik di bidang ekonomi, kebudayaan dan hukum. Haluan 
negara secara umum dirumuskan dalam tiga pengertian, yaitu:128

a. Haluan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, 
yaitu keseluruhan isi UUD NRI 1945; 

b. Haluan negara yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang 
Dasar. Karena naskah UUD NRI 1945 sangat ringkas, maka 
dibutuhkan haluan negara yang lebih melengkapi yang 
ditentukan oleh MPR/S di luar naskah undang-undang dasar. 
Karena itu, seluruh Ketetapan MPR/S adalah juga naskah 
haluan- haluan negara; dan 

c. Haluan negara dalam arti sempit, yaitu GBHN sebagai dokumen 
perencanaan pembangunan nasional. 

Melihat pengertian haluan pada poin 1 (satu) haluan negara 
diartikan sebagai seluruh substansi yang tercantum di dalam UUD 
NRI 1945. Kemudian, poin 2 (dua) dan 3 (tiga) menjelaskan perlu 
adanya penjelasan dan penyusunan lebih lanjut daripada haluan 
negara secara lebih jelas karena substansi UUD NRI 1945 hanya 

126   Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Penerbit P.T Alumni, 
Bandung, 2002, hlm. 19.

127    Susi Dwi Harijanti, Op Cit, Hlm 18-19.
128  Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Gramedia, 2007, 

hlm. 232-233.
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mengatur pokok-pokok yang bersifat teknis. Oleh karena itu, 
penyusunannya perlu diatur lebih lanjut dalam kewenangan MPR 
dalam menetapkan haluan negara dalam bentuk GBHN. 

Segala bentuk peraturan perundang-undangan yang 
mengikat untuk umum juga berisi haluan-haluan, pedoman dan 
pegangan normatif yang harus dijadikan acuan dalam proses 
penyelenggaraan kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif. Dengan demikian, semua haluan 
negara, politik, atau kebijakan-kebijakan pemerintahan dan 
pembangunan dapat dijadikan pegangan yang mengikat untuk 
umum sepanjang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan tertentu. Semua materi kebijakan yang dimuat atau 
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu 
pada dasarnya merupakan haluan-haluan negara atau kebijakan-
kebijakan negara dan pemerintahan di bidangnya masing-masing.129

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT 
DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas dalam sebuah peraturan hukum sangat penting, sebab 
asas hukum menjadi dasar dan petunjuk arah dalam pembentukan 
hukum positif dan interpretasinya.  Asas-asas yang terkait dengan 
penyusunan norma, antara lain:

1. Asas Pancasila 

Pancasila merupakan sebuah cita hukum (rechtsidee) 
yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis ataupun 
yang tidak tertulis.130 Cita hukum sendiri adalah konstruksi pikir 
yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum 
pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Fungsi dari 
cita hukum adalah sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi 
terwujudnya cita-cita negara. Cita hukum memberikan sebuah 
manfaat apabila sebuah cita tersebut dapat mengarahkan hukum 
positif ke arah hukum yang adil. Definisi hukum yang adil di sini 
dalam pandangan Stamler sebagaimana dikutip oleh A. Hamid 

129  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 18.
130  Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 182.



53Universitas Islam Indonesia

S. Attamimi adalah pengupayaan hukum positif yang diarahkan 
oleh cita hukum untuk mencapai cita-cita masyarakat.131 Oleh 
karenanya, pengimplementasian Pancasila untuk mewujudkan cita-
cita masyarakat harus dimasukkan ke dalam sistem ketatanegaraan.

Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan 
sebuah asas kerohanian atau biasa disebut sebagai dasar filsafat 
negara (Philosofische Gronslag), yang bermakna kedudukan 
Pancasila adalah sumber nilai dan sumber norma dalam setiap 
aspek penyelenggaraan negara. Kedudukannya inilah, yang 
menjadikan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 
hukum.132 Dalam UUD NRI 1945, Pancasila merupakan sumber dan 
dasar bagi pembentukan dalam vervassungnorm atau Pasal-pasal 
dalam UUD NRI 1945.133 Oleh karenanya pembentukan Pasal-
pasal tersebut harus mencerminkan konsep yang berlandaskan 
nilai-nilai Pancasila. Menurut Philipus M. Hadjon nilai Pancasila 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya: Pertama, 
terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara 
kekuasaan-kekuasaan negara. Kedua, penyelesaian sengketa secara 
musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. 
Ketiga, hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak 
atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak 
dan kewajiban.134 Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sosial 
budaya yang mana hal itu mengatur kehidupan masyarakat yaitu 
hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, 
serta alam dengan Tuhan, nilai kekeluargaan, nilai bermusyawarah 
dan nilai gotong-royong yang masih perlu dipertahankan.135

131  A. Hamid. S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, 
dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi, BP7 Pusat, Jakarta, 1991, hlm. 
68.

132  Kaelan, Pendidikan ………., Op. Cit. hlm. 182
133  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang…………, Op. Cit. Hlm. 65
134  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 85.
135  Abdul Sakban, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan, 2017, hlm 6.
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2. Asas Kedaulatan Rakyat

 Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan 
yang tertinggi (supreme authority) dalam suatu negara.136 Awal 
konsepsi kedaulatan rakyat berakar pada doktrin Romawi, yaitu 
“lex regia”, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat 
(populus). Selanjutnya, asas kedaulatan rakyat sendiri, pertama 
kali dipelopori dari pemikiran Jean Jacques Rousseau yang 
mengemukakan bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat. Menurut Moh.Kusnardi,137 ajaran Rousseau 
sangat mempertahankan bahwa kedaulatan itu tidak bisa dilepaskan 
dari rakyat (on vervreemdbaar), dan oleh karenanya perwujudan 
kekuasaan rakyat yang diwakilkan dalam praktik, merupakan 
tindakan yang tidak benar. Melainkan, kedaulatan rakyat itu dapat 
dipraktikkan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga wujud 
kedaulatan rakyat itu ada dalam pernyataan rakyat.

Kedaulatan rakyat yang diberlakukan di Indonesia adalah 
kedaulatan rakyat yang berdasarkan sila keempat Pancasila yang 
berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan”.138  Sila keempat kerakyatan 
didahului dengan sila persatuan, dan diakhiri oleh sila keadilan. 
Menunjukkan bahwa kerakyatan Indonesia menghadirkan adanya 
semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan setelah 
kerakyatan dijalankan, pemerintah yang memegang kekuasaan 
diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial. Kedaulatan 
Rakyat juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka ia 
disebut sebagai bagian dari Norma Hukum Tertinggi. Sebagai 
norma hukum tertinggi ia menciptakan Pasal-pasal Hukum Dasar 
dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah, dan tidak 
dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih 
rendah dan norma hukum yang lebih tinggi.

Demikian penting kata kedaulatan rakyat bagi bangsa 

136  Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan… Op.Cit., hlm. 9.
137  Moh Kusnardi dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kelima Pusat 

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 
125-126.

138  Yudi Latif, Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila), 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 477.



55Universitas Islam Indonesia

Indonesia, baik secara ideologis, filosofis, historis dan yuridis 
sehingga perlu ditelaah bagaimana ia dijabarkan ke dalam pasal-
pasal di dalam UUD 1945 hasil perubahan, agar dapat dimengerti 
bagaimana bentuknya, bagaimana ia seharusnya dilaksanakan dan 
lembaga-lembaga apa saja yang terkait dengannya.

3. Asas Negara Kesatuan

Negara kesatuan dalam pandangan C. F. Strong adalah 
negara yang kedaulatannya tidak terbagi, dengan kata lain negara 
kesatuan merupakan negara dengan pemerintah pusat yang 
memiliki kekuasaan yang mutlak.139 Sebuah negara kesatuan 
hakikatnya memiliki dua sifat penting, di antaranya. Pertama, 
dalam sebuah negara kesatuan, parlemen pusat memiliki sebuah 
supremasi. Dampak dari adanya sebuah supremasi ini adalah 
adanya beberapa peraturan yang berlaku di daerah nantinya tidak 
diizinkan berlaku apabila bertentangan dengan. Kedua, negara 
kesatuan tidak mengenal adanya otoritas lain yang berdaulat. 
Sehingga dalam negara kesatuan sendiri otoritas pusat membawahi 
otoritas lain, dan otoritas tersebut dibuat dan dapat dihapuskan oleh 
otoritas pusat.140

Dalam sejarah ketatanegaraan, negara kesatuan sendiri 
dipilih oleh The founding fathers sebagai jawaban untuk menolak 
paham serikat. Namun bentuk negara kesatuan yang tidak terlalu 
terpusat pada pemerintah pusat, melainkan pula terdapat dua 
urusan yang dibagi dari pemerintah pusat yaitu desentralisasi dan 
dekonsentrasi. Sehingga konsep yang dicita-citakan adalah negara 
Indonesia berserikat ke dalam dan bentuk kesatuan keluar.141 Oleh 
karenanya penyusunan bentuk negara dalam konstitusi harus 
mengupayakan bentuk negara kesatuan yang memiliki kekuasaan 
yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

139  C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi…Op.Cit., hlm. 111
140  Ibid, hlm 111-112.
141  Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang………, Op. Cit, hlm. 172. 
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4. Asas Negara Hukum

Istilah yang menggabungkan kata-kata “negara” dan 
“hukum” ini, mempunyai konsekuensi logis yang berarti suatu 
negara yang di dalam wilayahnya:142

a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat 
perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik 
terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan 
masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus 
memperhatikan peraturan peraturan hukum yang berlaku; dan

b. Semua orang-orang penduduk dalam berhubungan 
kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan -peraturan hukum 
yang berlaku.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum 
merupakan terjemahan langsung dari rechstaat, istilah mengenai 
negara hukum juga dikenal juga dengan the rule of law yang 
dipopulerkan oleh AV Dicey. Perbedaan keduanya ada pada 
latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya. Walaupun 
demikian, dewasa ini perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan 
lagi karena pada hakikatnya kedua konsep tersebut mempunyai satu 
sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia.143 

Konsep rechstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep ini bertumpu 
atas sistem hukum civil law yang mempunyai ciri-ciri:144

a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat 
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

b. Adanya pembagian kekuasaan negara; dan

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi menegaskan bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara 
kekuasaan (machstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya 

142  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 37.
143  Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonasia, Cetakan ke-11, Rajawali Press, Jakarta, 2016, 

hlm. 81
144  Ibid., 82
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pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, 
dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang 
diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi 
manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan 
yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap 
warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap 
orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak 
yang berkuasa.145

Dengan demikian, penyusunan norma perubahan UUD NRI 
1945 kedepannya harus menjamin bahwa hukum dibangun dan 
ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, serta tidak boleh 
dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi 
berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

5. Asas Checks and Balances

Secara teori, asas atau prinsip checks and balances ini 
menghendaki agar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sama-
sama mempunya derajat yang sejajar dan saling mengawasi serta 
mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat dibatasi, diatur 
dan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan 
kewenangan dan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara 
maupun pribadi yang sedang menduduki suatu jabatan dalam 
lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.146

Mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi 
merupakan hal yang lumrah, bahkan sangat dibutuhkan. Hal 
itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan 
kewenangan oleh pribadi maupun institusi, atau juga untuk 
menghindari terpusatnya kekuasaan tertentu. Karena dengan 
adanya mekanisme seperti ini, antar lembaga negara maupun 
institusi saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain, bahkan 
dapat saling mengisi.147

145  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 
hlm. 57.

146  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 
hlm.61.

147   Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 
hlm.89.
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Pasca amandemen UUD NRI 1945, sistem ketatanegaraan 
Indonesia mengalami banyak perubahan. Konstitusi Indonesia 
mengamanatkan untuk menganut asas atau prinsip checks and 
balances. Asas ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah 
satu tujuan dari adanya amandemen UUD NRI 1945. Adapun 
tujuan dari amandemen tersebut ialah menyempurnakan aturan 
dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern 
melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan 
saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan 
transparan.148 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas checks and 
balances ini sangat penting dalam tatanan kenegaraan Indonesia. 
Perlu diperhatikan juga untuk kedepannya saat penyusunan aturan 
dasar negara harus memperhatikan asas tersebut sebagai mekanisme 
pengawasan antar lembaga negara maupun institusi demi upaya 
perbaikan kinerja dengan saling mengawasi dan mengontrol satu 
sama lain.

C. KAJIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN, KONDISI 
YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG ADA

Pembahasan ini merupakan gambaran mengenai fakta 
empiris penyelenggaraan, masalah, serta kebutuhan yang terjadi di 
masyarakat. Mengacu pada rumusan dan latar belakang masalah 
yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut gambaran 
fakta empiris yang mendukung adanya urgensi untuk melakukan 
penyempurnaan UUD NRI 1945 dengan melakukan amandemen.

1. Problematika pembangunan nasional berdasarkan Undang-
Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional

Indonesia tercatat pernah menggunakan 2 (dua) sistem 
penyelenggaraan arah pembangunan nasional. Sejak awal 
kemerdekaan hingga awal reformasi, negara menerapkan GBHN. 
GBHN sendiri merupakan arah pembangunan nasional yang 
dianggap sebagai wujud daripada cita-cita dan tujuan daripada 

148  Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.64.
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negara serta implementasi daripada pengamalan Pancasila.149 
GBHN sendiri dibentuk dan ditetapkan oleh MPR.150 MPR sendiri 
ditunjuk dengan alasan bahwa MPR merupakan perwujudan 
seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des 
Staatsvolkes),151 selain itu keberadaan MPR sebagaimana telah 
dijelaskan di awal adalah membentuk sistem penyelenggaraan 
negara yang didasarkan atas musyawarah mufakat yang salah 
satunya untuk menentukan sebuah arah pembangunan. 

Proses perancangan perencanaan pembangunan GBHN 
disusun melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 
dan diimplementasikan secara konkret dalam poin-poin Sasaran 
Pembangunan Lima Tahun (Sarlita). Kemudian Haluan dari Sarlita 
digunakan sebagai acuan untuk merancang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 
kebijakan pembangunan tahunan.152

Wadah hukum untuk menetapkan GBHN ialah menggunakan 
TAP MPR yang berlaku selama lima tahun sekali. Pemberlakuan 
lima tahun sekali didasarkan pada kepekaan majelis terhadap 
adanya perubahan dinamika ketatanegaraan dan masyarakat yang 
cepat berubah-ubah. TAP MPR sebagai wadah hukum tersebut 
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar maupun ke dalam 
MPR. Selain itu, TAP MPR mengenai GBHN mempunyai sifat 
abstrak dan mengikat secara umum, dan dari segi keberlakuannya 
bersifat tidak sekali jalan (einmalig) namun tetap berlaku dengan 
ketentuan.153

Kemudian pada masa reformasi, keberadaan instrumen 
sistem penyelenggaraan pembangunan di Indonesia melalui GBHN 
dihilangkan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Sebagai gantinya 
penyelenggaraan arah pembangunan negara diatur melalui UU 
SPPN yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Dalam Undang-undang a quo, perencanaan 

149   Kaelan dalam Bambang Sadono, Penataan Sistem ……., Op. Cit. Hlm 103. 
150   Lihat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
151   Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
152   Yessi Anggraini, “Perbandingan….Op.Cit., hlm. 79.
153   Ibid, hlm. 80.
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pembangunan nasional memiliki 3 (tiga) lingkup. Pertama, 
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi 
semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia. Kedua, Perencanaan Pembangunan Nasional 
terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu 
oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketiga, 
perencanaan pembangunan  berjangka yang terbagi dalam 3 (tiga) 
program sebagaimana yang yang akan dijelaskan dalam tabel 
berikut:154

154   Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional
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Table 2  
Program-program yang termuat  dalam SPPN

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 

(dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun)

Program  Wadah Hukum (Penyusun)

(Penetap)

Substansi

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN)

Undang-Undang (Menteri)

(Presiden setelah 
Mendapat 
Persetujuan 
Bersama dengan 
DPR)

Penjabaran dari 
tujuan dibentuknya 
pemerintahan Negara 
Indonesia yang 
tercantum dalam 
Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945, dalam 
bentuk visi, misi, dan 
arah pembangunan 
nasional.

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD)

Peraturan Daerah (Kepala Bappeda)

(Kepala Daerah 
setelah Mendapat 
Persetujuan 
Bersama dengan 
DPRD)

Visi, misi, dan arah 
pembangunan Daerah 
yang mengacu pada 
RPJP Nasional.
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Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN)

Peraturan Presiden (Menteri)

(Presiden)

Penjabaran dari visi, 
misi, dan program 
Presiden yang 
penyusunannya 
berpedoman pada 
RPJP Nasional, 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.
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Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Peraturan Kepala 
Daerah

(Kepala 
Bappeda)

(Kepala Daerah)

penjabaran dari visi, 
misi, dan program 
Kepala Daerah yang 
penyusunannya 
berpedoman pada 
RPJP Daerah dan 
memperhatikan RPJM 
Nasional, memuat 
arah kebijakan 
keuangan Daerah, 
strategi pembangunan 
Daerah, 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.

Rencana Strategis 
Kementerian/
Lembaga (Renstra-
KL)

peraturan pimpinan 
Kementerian/
Lembaga

(Pimpinan 
Kementrian/
Lembaga)

(Pimpinan 
Kementrian/
Lembaga)

Memuat visi, misi, 
tujuan, strategi, 
kebijakan, program, 
dan kegiatan 
pembangunan sesuai 
dengan tugas dan 
fungsi Kementerian/
Lembaga yang 
disusun dengan 
berpedoman pada 
RPJM Nasional dan 
bersifat indikatif.
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Rencana Strategis 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(Renstra SKPD)

peraturan pimpinan 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

(Kepala Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah)

(Kepala Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah)

Memuat visi, misi, 
tujuan, strategi, 
kebijakan, program, 
dan kegiatan 
pembangunan yang 
disusun sesuai 
dengan tugas dan 
fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
serta berpedoman 
kepada RPJM Daerah 
dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP)

Peraturan Presiden (Menteri)

(Presiden)

penjabaran dari 
RPJM Nasional, 
memuat prioritas 
pembangunan, 
rancangan kerangka 
ekonomi makro yang 
mencakup gambaran 
perekonomian secara 
menyeluruh termasuk 
arah kebijakan 
fiskal, serta program 
Kementerian/
Lembaga, lintas 
Kementerian/
Lembaga, 
kewilayahan dalam 
bentuk kerangka 
regulasi dan kerangka 
pendanaan yang 
bersifat indikatif.
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Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 
(RKPD)

Peraturan Kepala 
Daerah

(Kepala 
Bappeda)

(Kepala Daerah)

penjabaran dari 
RPJM Daerah dan 
mengacu pada RKP, 
memuat rancangan 
kerangka ekonomi 
Daerah, prioritas 
pembangunan 
Daerah, rencana 
kerja, dan 
pendanaannya, baik 
yang dilaksanakan 
langsung oleh 
pemerintah maupun 
yang ditempuh 
dengan mendorong 
partisipasi 
masyarakat.

Renja-KL - (Pimpinan 
Kementerian/
Lembaga)

memuat kebijakan, 
program, dan kegiatan 
pembangunan baik 
yang dilaksanakan 
langsung oleh 
Pemerintah maupun 
yang ditempuh 
dengan mendorong 
partisipasi 
masyarakat.

Renja SKPD - (Kepala Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah)

memuat kebijakan, 
program, dan kegiatan 
pembangunan baik 
yang dilaksanakan 
langsung oleh 
Pemerintah Daerah 
maupun yang 
ditempuh dengan 
mendorong partisipasi 
masyarakat.
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Dalam lingkup nasional Program pembangunan 
nasional dalam SPPN berpusat pada RPJP Nasional. Dalam 
penyusunannya, RPJP Nasional dimulai dengan menyiapkan 
rancangan awal pembangunan yang disusun oleh menteri.155 
Rencana awal pembangunan tersebut kemudian dimusyawarahkan 
dalam Musrenbang Jangka Panjang Nasional yang dilaksanakan 
paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berakhir.156 Hasil dari 
musyawarah tersebut kemudian dijadikan rancangan akhir rencana 
pembangunan jangka panjang oleh Menteri yang kemudian 
diusulkan dan dibahas Bersama dengan DPR untuk kemudian 
disetujui dan ditetapkan dalam Undang-undang.157 RPJP Nasional 
tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program 
pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yaitu RPJM 
Nasional. Penyusunan RPJM Nasional dimulai dengan penyusunan 
rancangan awal yang disusun oleh Menteri. Rancangan awal RPJM 
Nasional tersebut nantinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan 
rancangan Renstra-KL yang nantinya akan digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan RPJM Nasional.158 Rancangan 
tersebut nantinya akan dimusyawarahkan dalam Musrenbang 
nasional jangka menengah nasional yang dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) dua bulan setelah Presiden dilantik.159 Dari hasil 
Musrenbang tersebut Menteri menyusun rancangan akhir RPJM 
Nasional yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Presiden.160 
Rencana pembangunan menengah ini nantinya akan dijadikan 
pedoman dalam penyusunan program pembangunan nasional 
tahunan, seperti RKP dan Renja-KL yang kemudian dijadikan 
sebagai dasar pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nasional (APBN).

155  Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional

156  Lihat Pasal 11 Ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional

157  Lihat Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional

158  Lihat Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

159  Lihat Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional.

160  Lihat Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional
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Sementara itu dalam lingkup daerah, program pembangunan 
mengacu pada program pembangunan nasional yang diselaraskan 
melalui musayawarah rencana pembangunan (Musrenbang). 
Program pembangunan daerah sendiri disusun mulai dari rencana 
pembangunan jangka panjang yang disebut RPJP Daerah yang 
disusun oleh Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah 
(Kepala Bappeda).161 RPJP Daerah tersebut kemudian dijadikan 
sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah RPJM dan Renstra SKPD.  Kemudian dari Rencana 
pembangunan jangka menengah tersebut dijabarkan ke dalam 
program pembangunan tahunan berupa RKP Daerah dan Renstra 
SKPD untuk dijadikan sebagai sumber penyusunan perancangan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  Agar 
memudahkan untuk melihat bagaimana praktik pembangunan 
nasional baik pusat dan daerah, berikut bagannya:

Gambar 3 
Alur pembentukkan program-program dalam SPPN

Dalam pelaksanaan SPPN, Presiden ditugasi sekaligus 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan, 
bersama dengan pimpinan Kementrian/Lembaga yang dibantu 
oleh Menteri. Selain itu, untuk pengkoordinasian pembangunan 
antara pusat dengan daerah, Gubernur selaku wakil pemerintah 

161  Lihat 10 Ayat (2) Pasal Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194568

pusat menyelenggarakan pengkoordinasian sesuai dengan 
perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.162 
Untuk pembangunan di tingkat daerah, penyelenggraan dan 
tanggungjawabnya ditugaskan kepada Kepala Daerah yang 
dibantu oleh Kepala Bappeda dan dikerjakan bersama oleh 
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya.163

Agar pelaksanaan sistem pembangunan dalam SPPN berjalan 
lancar terdapat mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. 
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh 
kementrian, lembaga, dan satuan perangkat daerah. Pengendalian 
sendiri dilakukan dengan melakukan penghimpunan dan analisis 
dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari 
masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Bappeda.164 
Sedangkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan 
dilakukan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang kemudian disusun oleh Menteri/Kepala 
Bappeda berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/
Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.165 Hasil 
evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan bagi penyusunan rencana 
pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.166 
Sekilas penyusunan program yang diatur dalam SPPN tidak jauh 
berbeda dengan sistematika penyusunan GBHN. Namun SPPN 
masih menyimpan permasalahan konsep penyusunan sebagaimana 
telah disebutkan dalam latar belakang. Permasalahan tersebut 
antara lain:

Pertama, para pihak yang terlibat pembangunan nasional 
saat ini tidak representatif dan demokratis. Jika dianalisis pada 

162  Lihat Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional

163   Lihat Pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional

164  Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional

165  Lihat Pasal 29 Ayat (1) - (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional

166  Lihat Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional
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UU SPPN, penyusunan rancangan awal, penyusunan rencanana 
akhir, penetapan, pelaksana program pembangunan, hingga 
pengawasan jalanya program pembangunan terlalu berkutat pada 
ranah eksekutif. Walaupun dalam penyusunan rancangan program 
pembangunan terdapat pengupayaan partisipasi masyarakat melalui 
penyelenggaraan musyawarah pembangunan (Musrenbang), 
Namun keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sebagaimana 
diatur dalam UU SPPN hanya bersifat rekomendatif dan tidak 
mengikat secara hukum, sehingga beberapa usulan dari masyarakat 
sendiri berpotensi untuk tidak terakomodir dalam program 
pembangunan. Padahal, walaupun dalam sistem Presidensiil 
Kepala Pemerintah adalah yang berwenang untuk menentukkan 
arah pembangunan negara, namun bukan berarti seluruh program 
yang disusun oleh kepala pemerintah dapat dijawantahkan sebagai 
kehendak rakyat untuk dimanifestasikan dalam sistem perencanaan 
nasional.

Kedua, program pembangunan yang diatur dalam UU SPPN 
memiliki permasalahan substansi yang kompleks, diantaranya:

a. Pembangunan saat ini dalam realitanya memiliki masalah 
berupa pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jika 
menganalisis Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN167 memang dalam Pasal 
a quo mengatur bahwa RPJM dan program pembangunan di 
bawahnya berpedoman pada RPJP, namun tidak ada mekanisme 
hukum dalam UU SPPN yang memastikan kesesuaian antara 
program pembangunan tersebut, sehingga pelaksanaan 
program pembangunan dalam RPJP rawan sekali terputus oleh 
program pembangunan yang ada dibawahnya. Hal ini pun juga 
sama dengan mekanisme harmonisasi program pembangunan 
jangka menegah (RPJMN) antara rezim pemerintahan yang 
lama dengan yang baru.168 Dalam pandangan Aidul Fitriciada, 
rencana pembangunan yang mengikuti visi dan misi Presiden 
terpilih menjadikan perencanaan pembangunan berubah setiap 
terjadi pergantian Presiden seperti perubahan perencanaan 
pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Susilo 

167  Lihat Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional

168  Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjajaran, Konstitusionalisasi…………., Op. Cit, Hlm. 
56.
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Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Bahkan 
menurut Aidul Fitriciada, perencanaan pembangunan Jokowi 
pada masa jabatan pertama mengalami perubahan arah pada 
masa jabatan kedua, padahal pembangunan itu harus dilakukan 
secara sustainable.169

b. SPPN tidak memiliki mekanisme hukum yang menjamin 
sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah hal ini terlihat pada kasus pembatalan 
3143 perda yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri 
Republik Indonesia (Kemendagri). Pembatalan tersebut 
sebagai akibat dari PERDA yang dianggap oleh pemerintah 
menghambat program pembangunan yang sedang dijalankan 
oleh pemerintah.170 Contoh a quo menjadi sebuah alasan bahwa 
model pembangunan saat ini tidak memiliki mekanisme hukum 
penyesuaian antara program pembangunan yang ada di daerah 
dengan yang ada di pusat.

Ketiga, SPPN memiliki permasalahan penempatan wadah 
hukum yang tidak sesuai dengan konsep hierarki peraturan 
perundang-undangan. Penempatan rencana pembangunan 
dalam strata hukum pada tataran formell gesetz dan/atau berada 
dibawahnya tidak sesuai dengan sifat daripada Haluan negara yang 
memuat substansi penjabaran nilai-nilai tujuan dan cita cita negara 
yang ada pada Pembukaan UUD NRI 1945. Sehingga seharusnya 
penempatan perencanaan pembangunan diletakkan dalam pada 
tataran staatsgrundgeszets.

Keempat, Mekanisme control yang terdapat dalam 
SPPN tidaklah komprehensif. Apabila dianalisis dari UU 
SPPN, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana 
pembangunan hanya terfokus pada Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Menteri/Kepala 
Bappeda.171 Sistem dalam UU a quo, dirasa tidak memenuhi 
daripada prinsip pemisahan kekuasaan serta checks and balances 

169  Ibid
170  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang 

Dibatalkan, https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/, 
diakses pada 14 Juni 2021.

171  Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional
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karena apabila ditinjau, Lembaga tersebut adalah lembaga 
eksekutif. Selain itu mekanisme partisipasi masyarakat dalam 
mengawasi pembangunan tidak diatur dalam SPPN. Padahal, 
masyarakat sebagai salah satu unsur penting negara mempunyai 
hak untuk mengawasi laju pemerintah dalam pembangunan negara.

Dari permasalahan tersebut dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwa diperlukan sebuah rekonstruksi penyusunan 
sistem pembangunan nasional yang lebih mencerminkan daripada 
kedaulatan rakyat yang sekiranya sepadan dengan sistem 
pembangunan model GBHN. Untuk itulah amandemen kelima 
UUD NRI 1945 diperlukan untuk memperbaiki daripada sistem 
pembangunan nasional yang lebih demokratis.

2. Konstruksi Kelembagaan MPR sebelum dan sesudah 
Amandemen UUD 1945 

Untuk melihat MPR pasca amandemen, maka penting 
untuk dilihat secara komprehensif. Agar komprehensif tersebut 
maka akan dibagi dalam beberapa bagian, Adapun pembagiannya 
ialah:

a. Transformasi kedudukan MPR sebagai lembaga negara

Kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 
NRI 1945. Tuntutan reformasi di segala bidang membawa pada 
perubahan UUD NRI 1945, perubahan tersebut berdampak pula 
terhadap struktur ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang 
fundamental ialah berubahnya kedudukan MPR yang dahulu 
sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.

Gagasan awal lahirnya MPR dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penolakan ide anti liberalisme 
dan demokrasi barat. Moh. Yamin misalnya, secara tegas menyatakan 
bahwa liberalisme dan demokrasi barat merupakan paham yang 
harus ditolak karena tidak sesuai dengan karakter kebudayaan 
politik Indonesia. Lebih lanjut, Negara Indonesia yang dicitakan 
hendaknya dibentuk berdasar “keputusan bermusyawarah” dan di 
dalamnya selalu mewujudkan semangat permusyawaratan.172 

172  Harry Setya Nugraha, 2017, Rekonstruksi Kelembagaan Dan Kewenangan Majelis 
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Sebagai bentuk penolakan terhadap paham liberalisme 
dan demokrasi barat tersebut, muncul suatu keinginan dari The 
founding fathers untuk menjelmakan aspirasi rakyat kedalam 
bentuk perwakilan. Hal ini disampaikan oleh Soepomo, menurutnya 
pokok pikiran untuk Undang-Undang Dasar, untuk susunan negara 
ialah begini. 

“Kedaulatan negara ada di tangan rakjat; sebagai 
pendjelmaan rakjat, didalam suatu badan jang dinamakan 
disini; Madjelis Pemusjawaratan Rakjat. Djadi Madelis 
Permusjawaratan Rakjat adalah suatu badan neggara jang 
memegang kedaulatan rakjat, ialah suatu badan jang paling 
tinggi, jang tidak terbatas kekuasaaanja.173

Konsepsi mengenai kedudukan MPR dijelaskan pula oleh 
M. Yamin dan ditempatkan dalam BAB II Pasal 2 yang berbunyi 
sebagai berikut:174

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang;

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 
dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara;

3) Seluruh Pemerintah Bersama-sama dengan Presiden 
bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
dan

4) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 
dengan suara terbanyak;

Melihat rumusan diatas, The founding fathers hendak 
menjadikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang didalamnya 
berkumpul berbagai representasi atau perwakilan. Mulai dari 
representation of politic (DPR), representation of regional (utusan 
daerah), dan representation of functional (utusan golongan). Lebih 
lanjut, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 

Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Thesis, Program Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 3.

173  Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang.........., Op.Cit. 341.
174  Riri Nazriyyah, MPR: Kajian Terhadap......., Op.cit, 51.
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(sebelum amandemen), yang secara umum menyatakan bahwa 
kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. 

Mengenai hal tersebut, menurut teori ilmu hukum tata 
negara Indonesia, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang 
mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip:175

1) Sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasaan 
berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang 
telah ditegaskan oleh UUD 1945, disebut “legal power”.

2) No rival authority. Artinya tidak ada suatu otoritas tandingan 
baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan 
untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah 
diputuskan oleh MPR.

3) Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, memiliki 
konsekuensi bahwa MPR mempunyai kekuasaan yang tidak 
terbatas dan ditetapkan secara limitatif melainkan enunsiatif. 
Artinya, majelis mempunyai kedudukan yang tertinggi di 
antara lembaga, lembaga negara lainya. Untuk memperlihatkan 
struktur ketatanegaraan sebelum perubahan UUD NRI 1945. 
Maka penulis menggambarkan sebagai berikut.

Gambar  4 
Kedudukan Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

175  Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1978. hlm. 16. Baca 
juga, Riri Nazriyyah, Ibid., 78.
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Setelah adanya perubahan UUD 1945 dengan ditetapkan 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) maka pemisahan kekuasaan 
(separation of power) resmi dianut dengan mengembangkan 
mekanisme hubungan “check and balances” yang lebih fungsional. 
Selain perubahan tersebut, ketentuan mengenai pemilihan 
Presiden pun berubah menjadi dilakukan pemilihan langsung oleh 
masyarakat sehingga tidak ada lagi konsep pertanggung jawaban 
kepada MPR.

Atas hal tersebut, MPR mengalami perubahan yang 
fundamental, yang mana MPR kehilangan sebagian fungsi dan 
wewenang, serta kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga 
tertinggi negara, namun merupakan lembaga yang setingkat 
dengan Presiden, BPK, MA, MK, dan KY sebagaimana terdapat 
dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, 
DPR, DPD, DPRD.

Tabel 3 
Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

KEDUDUKAN MPR SESUDAH DAN SEBELUM AMANDEMEN

SEBELUM AMANDEMEN

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, 
dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat

SESUDAH AMANDEMEN

Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.

Melihat dua rumusan tersebut didapati beberapa hal:

(1) Sebelum adanya amandemen, MPR menjadi lembaga tertinggi 
negara. Tetapi, setelah adanya amandemen kedudukan MPR menjadi 
lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lain.

(2) Sebelum amandemen dianut sistem pembagian kekuasaaan yang 
bersifat vertikal sehingga terdapat lembaga negara yang lebih 
tinggi dan lebih rendah dalam hal ini lembaga negara yang tertinggi 
ialah MPR. Sedangkan, sesudah amandemen menganut pemisahan 
kekuasaan horizontal yang mana semua lembaga negara setara. 
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Menurut Bagir Manan, gagasan meniadakan kedudukan 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, secara konseptual ingin 
menegaskan, MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan 
kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas 
politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan 
kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan demikian, 
diubahnya kedudukan MPR dalam UUD NRI 1945 berimplikasi 
pula pada susunan, produk hukum, dan kewenangan dari MPR.176

b. Perubahan susunan keanggotaan MPR

Berbicara mengenai susunan MPR, dalam Panitia Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan telah terjadi perdebatan yang 
panjang. Dr. Sukiman sebagai salah satu anggotanya menyatakan 
bahwa secara asas seharusnya perwakilan dipilih secara langsung 
begitu pula MPR yang harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun, 
Moh. Hatta menolak usul tersebut dengan menyatakan kalau 
organis tidak bisa langsung. Mendukung pemikiran Hatta, Soepomo 
menyatakan bahwa lebih baik pasal itu tetap saja. Sehingga tercipta 
rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD (sebelum amandemen) Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang.177

Susunan MPR dari rumusan tersebut terdiri atas, 
DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, sehingga susunan 
keanggotaan MPR tersebut diharapkan benar benar mencerminkan 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. DPR sebagai cerminan 
prinsip demokrasi politik (politival democracy) yang didasarkan 
atas prosedur perwakilan politik (political representation) dalam 
rangka menyalurkan aspirasi dan kepentingan seluruh bangsa 
dan negara, sedangkan utusan golongan mencerminkan prinsip 
demokrasi ekonomi (economic democracy) yang didasarkan 
atas prosedur perwakilan fungsional (fungtional representation). 
Sistem perwakilan fungsional dimaksudkan untuk mengatasi 
atau menutupi kelemahan sistem demokrasi politik, terakhir ialah 
utusan daerah untuk menjamin kepentingan daerah-daerah tidak 

176  Bagir Manan, DPR, DPD,.........., Op.Cit., hlm. 83.
177  Lihat Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI,.......,Op.Cit., hlm 261.  
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diabaikan. Dengan demikian terlihat bahwa MPR mencerminkan 
seluruh lapisan dan golongan, sehingga wajar diberikan kedudukan 
yang tertinggi (supreme).178

Susunan keanggotaan tersebut berubah akibat perubahan 
pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjadikan kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
Dengan paradigma baru ini maka semua anggota MPR harus 
dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, hadir anggapan 
bahwa utusan golongan tidak memenuhi kriteria paham kedaulatan 
rakyat hasil perubahan ketiga UUD 1945. Utusan daerah sebagai 
Perwakilan Daerah diakomodasi dalam DPD yang juga harus 
dipilih melalui pemilihan umum.179

Menurut Bagir Manan, penghapusan golongan lebih 
didorong oleh pertimbangan pragmatik daripada konseptual; 
Pertama, tidak mudah menentukan golongan yang diwakili. 
Kedua, cara pengisiannya mudah menimbulkan kolusi politik 
antara golongan yang diangkat dengan yang mengangkat. Salah 
satu alasan yang memperkuat ialah bahwa dalam penjelasan Pasal 
2 UUD 1945 (sebelum amandemen) maka didapati bahwa utusan 
golongan dibatasi hanya pada badan-badan kolektif di bidang 
ekonomi. Tetapi, dalam praktik di masa orde lama dan orde baru, 
pengertian golongan diperluas dengan maksud memperbesar 
dukungan politik kepada penguasa.180

178  Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII 
PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm 38.  

179  Riri Nazriyyah, MPR: Kajian Terhadap......., Op.cit, hlm. 146.
180  Bagir Manan, DPR, DPD.........., Op.Cit., hlm. 81.
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Tabel 4 
Susunan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

SUSUNAN MPR SESUDAH DAN SEBELUM AMANDEMEN

SEBELUM AMANDEMEN

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
ditambah dengan utusan-utusan 
dari daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan undang-
undang.

SESUDAH AMANDEMEN

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan anggota

Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum 
dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.****)

Melihat dua rumusan tersebut didapati beberapa hal:

(1) Susunan keanggotaan MPR saat ini meniadakan utusan golongan, 
serta mengakomodasi utusan daerah kepada DPR. Sehingga 
susunanan MPR saat ini DPR dan DPD

(2) Ide ini karena utusan golongan dianggap tidak merepresentasikan 
makna kedaulatan rakyat dalam perubahn ke-3 UUD NRI 1945.

c. Tugas dan Kewenangan MPR

Kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui MPR menjadikan 
kewenangan MPR tidak terbatas. Dalam Pasal 3 UUD 1945 
(sebelum perubahan) mengatakan bahwa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. Kemudian jika melihat penjelasanya maka akan 
didapati bahwa MPR yang memegang kedaulatan rakyat, maka 
kekuasaanya tidak terbatas.

Melalui Pasal 3 UUD 1945 sebelum adanya perubahan, 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara menurut S Toto Pandoyo 
mempunyai kekuasaan seperti terperinci di bawah ini, yaitu: 181

1) Melaksanakan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945);

181  Riri Nazriyyah, MPR: Kajian Terhadap......., Op.Cit., hlm. 92.
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2) Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 UUD 1945);

3) Menetapkan GBHN (pasal 3 UUD 1945);

4) Memilih kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden ( 
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945); 

5) Mengambil sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden 
sebelum memangku jabatannya masing-masing (Pasal 9 UUD 
1945);

6) Mengubah UUD (Pasal 37 UUD 1945);

7) Menerima dan menilai isi pertanggungjawaban Presiden pada 
akhir masa jabatan Presiden (Penjelasan UUD 1945);

8) Meminta dan menilai isi pertanggungjawaban Presiden dalam 
sidang Istimewa MPR, apabila Presiden sungguh melanggar 
UUD, GBHN dan Ketetapan MPR lainnya (Penjelasan UUD 
1945);

9) Mencabut kembali mandat yang telah diberikan kepada 
Presiden Mandataris MPR, apabila isi pertanggungjawaban 
Presiden tidak diterima oleh MPR; dan

10) Memilih dan mengangkat Wakil Presiden dalam sidang 
Istimewa, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. 
Karena Wakil Presiden yang lama menggantikan Presiden yang 
berhalangan tetap (Ketetapan MPR No III/MPR/1978)

Lebih lanjut untuk mengetahui tugas dan wewenang MPR 
didalam UUD NRI 1945 (setelah perubahan), dapat dilihat lebih 
terperinci dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat 
daerah dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

2) melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil 
pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR; 

3) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau 
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Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan 
penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; 

4) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

5) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden 
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; 

6) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua 
paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon 
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai 
habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga 
puluh hari; dan

7) menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR
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Tabel 5  
Kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945

KEWENANGAN MPR SESUDAH DAN SEBELUM 
AMANDEMEN

SEBELUM AMANDEMEN

Pasal 3

-  Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan garis-
garis besar dari ada haluan 
negara.

Pasal 6 ayat (2) 

- Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih oleh 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dengan suara yang 
terbanyak.

Kewenanganya tidak terbatas)

SESUDAH AMANDEMEN

Pasal 3 ayat (1)

- Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang 
mengubah dan 
menetapkan Undang-
Undang Dasar.

Pasal 3 ayat (2)

- Majelis Permusyawaratan 
Rakyat melantik Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 3 ayat (3)

- Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dapat 
memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden

- dalam masa jabatannya 
menurut Undang-Undang 
Dasar.

(kewenanganya terbatas)
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Melihat rumusan tersebut didapati beberapa hal:

(1) sebelum amandemen kewenangan MPR tidak terbatas karena 
penjelasan Pasal 3 menyebutkan hal tersebut, setelah amandemen 
kewenanganya sangat terbatas.

(2) hal ini tak terlepas dari perpindahan paradigma mengenai pelaksana 
kedaulatan rakyat.

d. Permasalahan kedudukan kelembagaan MPR saat ini untuk 
pembangunan nasional

Melihat perubahan paradigma MPR sesudah dan sebelum 
amandemen UUD 1945 membawa pada satu kesimpulan umum, 
bahwa kedudukan MPR sudah berubah yang berimplikasi pada 
kewenangan MPR sudah diperkecil, dan susunan kenggotaan 
yang berubah. Adapun salah satu yang disoroti ialah kewenangan 
mengenai menetapkan GBHN yang hilang dari MPR.

Hilangnya kewenangan menetapkan GBHN oleh MPR 
perlu untuk ditelaah lebih lanjut, ialah merupakan murni secara 
teoritis atau hanya politik hukum yang ada pada saat itu. Secara 
teoritis, telah disampaikan diatas bahwasanya perubahan paradigma 
pelaksana kedaulatan rakyat dalam konstitusi menjadikan semua 
lembaga negara menjadi setara kedudukanya. Dengan demikian, 
MPR sebagai Lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi 
negara yang kedudukanya setara dengan Presiden dan lembaga 
negara lainnya.

Perubahan kedudukan tersebut menjadi teori pembenar 
bahwasanya kewenangan untuk menetapkan GBHN menjadi 
tidak tepat lagi. Pembahasan mengenai penghapusan kewenangan 
a quo tidak terdapat momen yang khusus, artinya murni karena 
konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan yaitu Presiden 
dipilih langsung oleh rakyat, kedudukan MPR yang bukan lagi 
menjadi lembaga tertinggi serta penguatan sistem Presidensil.182

182  Kajian Unpad, Op. Cit. hlm. 41.
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Alasan hilangan kewenangan menetapkan GBHN oleh MPR 
menjadi terang karena murni akibat Presiden dipilih langsung oleh 
rakyat yang kemudian menjadi berubahnya sistem ketatanegaraan. 
Menurut Mahfud MD, pemilihan langsung lebih membuka pintu 
bagi tampilnya Presiden dan wakil Presiden yag sesuai dengan 
kehendak mayoritas serta untuk menjaga stabilitas pemerintahan 
agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang 
berlaku di dalam sistem Presidensial.183 Lebih lanjut, Mahfud MD 
menjelaskan bahwasanya pilihan-pilihan dan kehendak anggota 
DPR bukan merupakan hal yang perlu untuk dipersoalkan karena 
terdapat keyakinan politik dan pertanggung jawabanya sebagai 
wakil rakyat.184 

Penjelasan-penjelasan diatas sejatinya membuka banyak 
pertanyaan dan perdebatan. Mulai dari apakah memang ketika 
Presiden tidak dipilih melalui MPR, maka pilihan menghapuskan 
kewenangan menetapkan GBHN menjadi pilihan yang tepat? Atas 
persoalan tersebut, lantas cita-cita para The founding fathers untuk 
membentuk suatu lembaga yang merepresentasikan masyarakat 
melalui MPR dihiraukan begitu saja akibat gejolak politik saat itu. 
Padahal, miniatur rakyat yakni MPR dicita-citakan untuk menjadi 
wadah masyarakat bermusyawarah segala hal kenegaraan, salah 
satunya mengenai haluan negara.

Praktik pembangunan nasional yang dahulu disematkan 
kepada MPR mempunyai nilai historis dan filosofis yang kuat dan 
juga praktik pembangunan yang saat ini dipegang oleh Presiden 
masih tidak optimal. Maka melakukan kajian secara mendalam 
mengenai re-eksistensi kewenangan MPR dalam menetapkan 
haluan negara menjadi hal yang penting.

e. Eksistensi materi dan status produk hukum MPR

Konsekuensi penempatan MPR yang diaangap sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat dan menempati kedudukan tertinggi 
memberikan MPR kewenangan lain, yakni dapat mengeluarkan 

183  Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”, Pustaka LP3ES 
Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.  133-136.

184  Ibid.,
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produk hukum yang disebut putusan MPR berupa Ketetapan 
dan Keputusan MPR.185 Hal tersebut memang tidak secara tegas 
disebutkan, melainkan secara tersirat mendasar pada Pasal 2 ayat 
(3) UUD 1945 (sebelum perubahan) bahwa “Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak”, 
kemudian melihat kembali kewenangan MPR pada Pasal 3 maka, 
sebenarnya MPR sebagai lembaga negara yang memiliki tugas 
dan wewenang sebagaimana diatur dalam UUD, yang dalam 
pelaksanaan tindakan-tindakannya dijalankan oleh fungsionaris 
MPR, selanjutnya ketika tindakan itu dilaksanakan dalam bentuk 
tertulis hasilnya dapat berupa peraturan, keputusan, ataupun 
ketetapan MPR yang semuanya harus ditetapkan berdasarkan 
suara terbanyak. 186

Kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-
garis lembaga negara memerlukan wadah hukum berupa Ketetapan 
dan Keputusan MPR. Ketetapan MPR (TAP MPR) adalah putusan 
MPR yang mengikat secara hukum baik ke dalam maupun ke 
luar majelis. Sedangkan Keputusan MPR hanya megikat secara 
hukum ke dalam majelis saja.187 Pemilihan wadah hukum lembaga 
Ketetapan MPR menurut Bagir Manan didasarkan pada dua hal, 
yaitu:188

1) Ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945. MPR 
menurut UUD 1945 sebelum amandemen mempunyai berbagai 
wewenang untuk melakukan atau membuat keputusan hukum 
seperti menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden 
dan Wakil Presiden. Keputusan-keputusan hukum ini harus 
diberi bentuk hukum tertentu. Tindakan hukum tersebut 
kemudian diberi bentuk Ketetapan yang mungkin berasal dari 
bunyi kewenangan yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan garis-garis besar lembaga negara. 

2) Berdasarkan praktik ketatanegaraan atau kebiasaan 
ketatanegaraan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan 

185  Hernadi Affandi, Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang 
Bersifat Mengatur, Jurnal Hukum Positum, Vo. 1, No. 1, 2016, hlm. 42.

186   Ridwan dalam, Ni’matul Huda, “Problematika Ketetapan MPR........, Op.Cit., hlm. 90-91.
187   Riri Nazriyyah, Op Cit., hlm. 169.
188  Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Ind-hil-co, Jakarta, 

hlm. 31-33. Lihat juga Riri Nazriyah, Ibid, 170-171
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merupakan salah satu sumber hukum tata negara yang terdapat 
pada setiap negara.

Dalam praktiknya, MPR mengeluarkan produk hukum 
berupa “ketetapan” tidak hanya terbatas pada yang dirumuskan 
dalam pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) yaitu untuk 
Undang-Undang Dasar dan garis garis besar lembaga negara, 
tetapi produk hukum TAP MPR juga memuat materi muatan 
bidang-bidang lainnya dan tidak tampak jelas bedanya dengan 
Keputusan MPR.189 Dengan demikian, semua materi muatan dapat 
dituangkan dalam Ketetapan MPR, tidak terbatas pada materi yang 
bersifat pengaturan (regeling) ataupun penetapan (beschikking).190 
Hal yang demikian menurut Riri Naziryah, merupakan perluasaan 
ruang lingkup yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 yang menyebutkan MPR sebagai pelaku kedaulatan 
rakyat.191 

Meskipun landasan perluasan wewenang MPR tersebut 
harus mengingat prinsip lain yaitu Negara RI adalah negara yang 
berdasarkan atas hukum dan negara konstitusional. Kedua prinsip 
tersebut menuntut adanya pembatasan kekuasaan dari setiap organ 
negara atau  penyelenggara negara termasuk dalam hal ini MPR. 
Apabila mengenai sesuatu hal oleh UUD 1945 ditetapkan diatur 
dengan Undang-Undang maka MPR tidak boleh mengatur dalam 
Tap MPR. Begitu pula halnya terhadap hal-hal lain yang sudah 
secara tegas diatur dalam UUD 1945, MPR tidak dapat melakukan 
penyimpangan dengan lembaga kekuasaan tertinggi negara ada 
pada MPR.192

Atas dasar tersebut, maka terdapat TAP MPR yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, TAP 
MPR No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Presiden seumur 
hidup.193 Dengan demikian, walaupun kedudukan MPR sebagai 

189  Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Sususunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem 
Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Gramedia, 1980, hlm.49.

190  Widiyawati, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde 
Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, No 1, 2016. 
Hlm. 130.

191  Riri Nazriyyah, Op Cit., 179.
192  Ibid, hlm. 180.
193  Ibid.
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lembaga negara tertinggi harus senantiasa memperhatikan batas-
batas yang tercantum dalam UUD 1945 dalam membuat putusan 
MPR baik ketetapan maupun keputusan. 

TAP MPR apabila ditinjau dari segi sifat isinya, TAP MPR/S 
dapat digolongkan menjadi:194 

1) Ketetapan yang bersifat mengatur (regeling). Ketetapan 
semacam ini tepat digolongkan sebagai salah satu bentuk atau 
jenis peraturan perundang-undangan.195

2) Ketetapan yang bersifat “penetapan (beschikking)”.196

3) Ketetapan yang bersifat deklaratur.197

Dalam perkembanganya, di samping materi yang 
dirumuskan dalam Ketetapan MPR/S tersebut di atas, terdapat pula 
materi-materi yang lebih bervariasi sebagai berikut:198

1) Ketetapan MPR/S yang bersifat deklaratur;

2) Ketetapan MPR/S yang bersifat rekomendasi;

3) Ketetapan MPR/S yang bersifat perundang-undangan yang 
berlaku mengikat umum.

Dalam pendapat lain, Bagir Manan menilik materi 
muatannya TAP MPR dapat dibedakan ke dalam jenis, yaitu:199

1) TAP MPR yang memenuhi unsur-unsur sebagai peraturan 
perundang-undangan. 

2) TAP MPR yang materi muatannya semacam materi muatan 
ketetapan atau penetapan administrasi negara (beschikking). 

3) TAP MPR yang berupa perencanaan (het plan) yaitu tentang 

194   Bagir Manan, Pertumbuhan…Op.Cit., hlm. 29. Lihat Juga Riri Nazriyyah, Ibid, hlm 177.
195  Seperti yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966, misalnya Ketetapan 

MPR tentang Referendum.
196  Salah satu contohnya ialah Ketetapan tentang pengankatan Presiden dan Wakil Presiden.
197  Salah satu contohnya ialah mengenai Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila
198  Jimly Asshiddiqie etc, Laporan Penelitian “ Tinjauan Tehadap Materi dan Status Hukum 

Ketetapan MPR/S RI tahun 1960-2002” Kerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI, 
Jakarta, Mei 2003, hlm. 8. Lihat Juga Riri Nazriyyah, Ibid., 

199  Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 
Alumni, 1997, hlm. 146.
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Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

4) TAP MPR yang bersifat pedoman, sehingga semacam peraturan 
kebijakan di bidang administrasi negara.

Atas hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi turut mengomentari, 
bahwa munculnya pengelompokan muatan ketetapan MPR/S tanpa 
identifikasi kedudukan MPR lebih dahulu akan menimbulkan 
kerancuan dan kesalah pahaman. MPR harus dikategotikan sebagai 
badan pembentuk hukum dasar tertulis (konstituante), lembaga yang 
menetapkan GBHN, serta lembaga yang memilih dan mengangkat 
Presiden/Wakil Presiden. Berdasarkan ketegori ini akan dihasilkan 
peringkat norma yang berbeda.200

Praktik mengenai penggunaan TAP MPR/S atau materi 
muatan di setiap masa selalu berbeda. Widayati mengklasifikasikan 
sebagai berikut:

1) Pada masa orde lama

Pembentukan MPRS pertama kali dilakukan dengan 
Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tanggal 22 juli 1959. 
Pada masa ini terdapat dua periode keanggotaan MPRS yatu MPRS 
Periode 1960-1965, dan 1966-1972. Materi muatan TAP MPRS 
pada masa ini lebih sering berupa penegasan pidato Presiden. 
Bukan tanpa sebab, pembentukan MPRS yang sudah disinggung 
diawal menggunakan penetapan Presiden menjadikan MPRS 
seolah bukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Bahkan Ketua 
MPRS saat itu Chairul Saleh diangkat sebagai Wakil Perdana 
Menteri yang kedudukanya di bawah Presiden. Dengan demikian 
jelas bahwa kedudukan MPRS tidak sesuai dengan amanat UUD 
1945.201

Berbeda halnya dengan periode tersebut, MPRS periode 
1966-1972 terdapat materi muatan yang bersifat pengaturan dan 
materi muatan yang bersifat penetapan. Untuk pertama kalinya 
dibentuk sebuat produk hukum tentang jenis dan tata urutan 
peraturan perundang-undang. Jika telaah lebih lanjut, muatan 
Ketetapan MPRS yang dibentuk pada periode ini lebih merupakan 

200  Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 137.

201     Widiyawati, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan...”, Op.Cit., 130.
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kekecewaan MPRS terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.202

2) Materi muatan ketetapan MPR masa pemerintahan Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat enam periode 
keanggotaan MPR yaitu periode 1972-1 1977, MPR periode 1977-
1982, MPR periode 1982-1987, MPR periode 1987-1992, MPR 
periode 1992- 1997, dan MPR periode 1997-2002. Secara umum, 
materi muatan ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde 
Baru yaitu berisi peraturan tata tertib MPR, penetapan GBHN, dan 
pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Hanya ada beberapa 
periode yang berbeda.203

3) Materi muatan ketetapan MPR masa Reformasi

Pada masa reformasi, pembentukan ketetapan MPR hanya 
dilakukan oleh MPR periode 1999-2004, karena setelah UUD 1945 
diamandemen, MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan-
ketetapan yang bersifat mengatur (regeling). MPR tidak boleh 
lagi membuat ketetapan yang bersifat mengatur dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan kecuali pengaturan yang bersifat 
internal seperti tentang Tata Tertib. MPR memang masih dapat 
mengeluarkan ketetapan, tetapi tidak boleh berbentuk peraturan 
perundang-undangan (regeling) melainkan berbentuk penetapan 
(beschikking) atau mengatur yang sifatnya internal.204

202  Ibid,132.
203  Ibid, 133-134.
204  Ibid.
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Tabel 6 
Substansi GBHN Orde Lama. Orde Baru, dan Reformasi

Orde lama Orde baru Reformasi

1. MPRS periode 
1960-1965: 

- Penegasan 
pidato Presiden 
Soekarno 

- Bertentangan 
dengan 
UUD 1945 
(pengangkatan 
Presiden seumur 
hidup) 

2. MPRS periode 
1966-1972: 

Kekecewaan 
terhadap 
kepemimpinan 
Presiden Soekarno 
hingga pada 
puncaknya dengan 
mencabut kekuasaan 
dari Presiden 
Soekarno

1. Tata tertib MPR 

2. Pengangkatan 
Presiden dan 
Wakil Presiden 

3. GBHN 

4) Terdapat 
Ketetapan MPR 
yang bertentangan 
dengan UUD 1945 
yaitu Ketetapan 
MPR tentang 
Referendum

1. Awal reformasi: 
menghilangkan 
bayang-bayang 
Orde Baru dengan 
mencabut Ketetapan 
MPR tentang Eka 
Prasetya Panca Karsa 
atau P4 (Pedoman 
Penghayatan 
dan Pengalaman 
Pancasila) 

2. Reformasi: 

- mengadakan 
pembatasan 
pembatasan 
kekuasaan eksekutif 

- pemberdayaan 
lembaga-lembaga 
negara lain.

Amandemen UUD 1945 menugaskan kepada MPR untuk 
melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPR/S. Peninjauan 
terhadap ketetapan MPR/S pernah dilakukan pada masa orde baru 
MPRS, dengan memperhatikan ketentuan seperti berikut:205

1) Apabila kesesuaian antara isi dan tujuan dengan kehendak 

205  Muhammad Fajrul Falaakh. Etc., Laporan Akhir Kajian Tentang Peninjauan terhadap Materi 
dan Statis Hulum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002. Kerjasama Setjen MPR-RI 
dengan UGM. Yogyakarta. 2002, hlm. 6. Lihat juga, Riri Nazriyyah, Op. Cit. hlm. 186-188.
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rakyat, apabila materinya masih sesuai maka dituangkan dalam 
Undang-Undang, jika tidak sesuai maka dinyatakan tidak 
berlaku.

2) Melihat kesesuaian antara materi yang diatur dengan konstitusi, 
apabila bertentangan dengan konstitusi maka dicabut atau 
dihapus

3) Mengelompokkan sejumlah ketetapan dalam kategori einmalig.

Selain itu, peninjauan juga dilakukan pada tahun 2003. 
Menurut Badan Pekerja MPR 2003, “meninjau materi dan status 
hukum Ketetapan MPR/S yang diputuskan pada sidang MPR 
tahun 2003” diartikan sebagai Meninjau terhadap materi Ketetapan 
MPR/S dan menetapkan status hukum Ketetapan MPR/S. 
Atas hal tersebut lahir TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang 
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai 
Dengan Tahun 2002, yang bermuatan:

Pasal 1: Ketetapan MPR/S sebagaimana yang dimaksud dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.206

Pasal 2: Ketetapan MPR/S sebagaimana dimaksud dinyatakan 
tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing.207

Pasal 3: Ketetapan MPR/S sebagaimana yang dimaksud dinyatakan 
tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing.208

Pasal 4: Ketetapan MPR/S sebagaimana yang dimaksud dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.209

Pasal 5: Ketetapan MPR/S sebagaimana yang dimaksud dinyatakan 
masih berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan tata tertib yang 

206 Berisi 8 ketetapan, salah satu yang termasuk dalam golongan ini ialah Ketetapan MPRS No/X/
MPRS/1966.

207 Berisi 3 ketetapan, yang mana didalamnya merupakan Ketetapan MPR/S No. XXV/MPRS/1966 
tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi terlarang di 
seluruh wilayah negara republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap 
kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/marxisme-
Leninisme, dan lain lain.

208 Berisi 8 Ketetapan yang mana di dalamnya merupakan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 
tentang Garis -garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan lain-lain.

209 Berisi 11 ketetapan, yang didalamnya merupakan Ketetapan MPRS No.XXIX/MPRS/1966 
tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera dan lain-lain.
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baru oleh MPR hasil pemilihan umum tahun 2004.210

Pasal 6: Ketetapan MPR/S sebagaimana yang dimaksud merupakan 
Ketetapan MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih 
lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), tela dicabut, maupun 
telah selesai dilaksanakan.211

Pengaruh perubahan UUD 1945 juga berimplikasi pada 
pemberlakuan produk hukum TAP MPR yang pasca reformasi 
hanya dapat berlaku secara beschikking. Sehingga, polemik 
tersebut berlanjut pada urutan hierarki perundang-undangan yang 
dalam sejarahnya mengalami perubahan terus menerus. Pasalnya, 
sifat Ketetapan MPR setelah reformasi yang hanya dapat berlaku 
secara beschikking memberikan kebimbangan kepada pembentuk 
peraturan perundang-undangan, karena faktanya masih terdapat 
pula beberapa ketetapan yang bersifat regeling.212 Berikut dinamika 
perjalanan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia:

 

210  Berisi 4 Ketetapan, yang mana didalmnya memuat Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang 
Tata Tertib MPR dan lain lain

211  Berisi 104 ketetapan yang didalamnya terdapat ketetapan MPRS No I/MPRS/1960 tentang 
Manifesto Politik RI sebagai GBHN.

212  King Faisal Sulaiman, Purifikasi Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Pasca Amandemen UUD NRI 1945, lihat juga Ni’matul Huda, “Problematika Ketetapan 
MPR........Op.Cit., hlm. 196.
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 Tabel 7  
Dinamika Perjalanan Hierarki Peraturan Perundang-undangan  

di Indonesia

TAP MPRS RI No. XX/MPR 1966 TAP MPR RI No. III/MPR/2000
1. UUD Tahun 1945 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Keputusan Presiden 

6. Peraturan-peraturan pelaksana lainya 
seperti: 

- Peraturan Menteri 

- Instruksi Menteri 

- dan lain-lainya.

1. UUD Tahun 1945 

2. Ketetapan MPR RI 

3. Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang 

5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden 

7. Peraturan Daerah 

UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011

1. UUD NRI Tahun 1945 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah meliputi: 

- Peraturan Daerah provinsi 

- Peraturan Daerah kabupaten/kota 

- Peraturan Desa/peraturan yang 
setingkat. 

1. UUD NRI Tahun 1945 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
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   Jika mengacu pada perjalanan hierarki peraturan 
perundang-undang diatas, pada tahun 2004 akibat terbentuknya 
UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan menghilangkan TAP MPR dari hierarki 
tersebut. Perubahan tersebut sejatinya direstui oleh konstitusi akibat 
perubahan konstitusi. Sehingga, perubahan tersebut dianggap wajar 
dan tidak menimbulkan kontroversi yang cukup berarti.

TAP MPR hadir kembali dalam UU Nomor 12 tahun 
2011. Menurut Mahkamah konstitusi dalam pendapatnya perihal 
pengujian UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Adanya Ketetapan MPR dimaksudkan 
sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, 
mengingat sejauh ini masih terdapat TAP MPR yang penting untuk 
dipertahankan sebagai dasar yuridis penyelengaraan negara.213 
Dengan demikian, sejatinya keberadaan Tap MPR dalam hierarki 
peraturan peraturan perundang-undangan amanat dari UU A quo 
merupakan semangat untuk memberikan tempat kepada Tap MPR 
untuk memiliki legitimasi normatif.

Sebagaimana disebut dalam penjelesan Pasal 7 ayat (1) 
huruf b UU Nomor 12 tahun 2011 yang menjadi muatan Tap MPR 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan hanya Tap MPR 
yang masuk dalam Pasal 2 dan Pasal 4. Akan tetapi, tidak semua 
yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tersebut masih memiliki 
daya keberlakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari penelusuran 
validitas TAP MPR yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

213  Lihat, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 86/PUU-XI/2013, acara 
Pemeriksaan pendahulan perihal pengujian Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
peraturan perundang undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, MK RI, Jakarta, hlm. 11.
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Tabel 8  
TAP MPR yang ada dalam Pasal 2 TAP MPR NO I/MPR/2003

No Ketetapan MPR/S
Status keberlakuan

Ketentuan dalam tap Kondisi 
faktual

1 Tap MPR Nomor XXV/ 
MPRS/1966 tentang 
Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia, Pernyataan 
Sebagai Organisasi Terlarang 
di Seluruh Wilayah Negara 
Republik Indonesia bagi 
Partai Komunis Indonesia 
dan Larangan Setiap Kegiatan 
untuk Menyebarkan atau 
Mengembangkan Faham 
atau Ajaran Komunis/
MarxismeLeninisme

Dinyatakan tetap berlaku 
dengan ketentuan seluruh 
ketentuan dalam Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Republik 
Indonesia Nomor XXV/
MPRS/1966 ini, ke depan 
diberlakukan dengan 
berkeadilan dan menghormati 
hukum, prinsip demokrasi dan 
hak asasi manusia.

Tetap berlaku

2 Tap MPR Nomor XVI/ 
MPR/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam Rangka 
Demokrasi Ekonomi

Dinyatakan tetap berlaku 
dengan ketentuan Pemerintah 
berkewajiban mendorong 
keberpihakan politik ekonomi 
yang lebih memberikan 
kesempatan dukungan dan 
pengembangan ekonomi, usaha 
kecil menengah, dan koperasi 
sebagai pilar ekonomi dalam 
membangkitkan terlaksananya 
pembangunan nasional dalam 
rangka demokrasi ekonomi 
sesuai hakikat Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945.

Tetap berlaku

3 Tap MPR Nomor V/ 
MPR/1999 tentang Penentuan 
Pendapat di Timor Timur

Tetap berlaku sampai dengan 
terlaksananya ketentuan dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
Nomor V/MPR/1999

Sudah tidak 
berlaku, 
dikarenakan 
ketentuan 
Pasal 5 dan 
Pasal 6 telah 
dilaksanakan.
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Tabel 9 
TAP MPR yang ada dalam Pasal 2 TAP MPR NO I/MPR/2003
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No Ketetapan MPR/S 
Status keberlakuan 

Ketentuan dalam 
tap Kondisi faktual 

1  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Sementara 
Republik Indonesia 
Nomor XXIX/ 
MPRS/1966 tentang 
Pengangkatan 
Pahlawan Ampera 

Tetap berlaku 
dengan 
menghargai 
Pahlawan Ampera 
yang telah 
ditetapkan dan 
sampai 
terbentuknya 
undang-undang 
tentang 
pemberian gelar, 
tanda jasa, dan 
lain-lain tanda 
kehormatan. 

Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya 
UU Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Gelar, 
Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan 

2  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
XI/MPR/1998 
tentang 
Penyelenggara 
Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 

Sampai 
terlaksananya 
seluruh ketentuan 
dalam Ketetapan 
tersebut. 

Pada dasarnya sudah 
terdapat UU yang 
lahir dari Tap MPR a 
quo, yaitu: 1. UU 
Nomor 28 Tahun 1999 
tentang 
Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme. 2. UU 
Nomor 31 Tahun 1999 
tentang 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi. 3. UU Nomor 
20 Tahun 2001 
tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 
tentang 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi. Namun, 
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dikarenakan dalam 
Pasal 4 Tap MPR a quo 
secara spesifik 
menyebut “mantan 
Presiden Soeharto” 
dan sampai saat ini 
kasus tersebut belum 
terselesaikan, maka 
dapat dikatakan Tap 
MPR a quo masih 
berlaku 

3  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
XV/MPR/1998 
tentang 
Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, 
Pengaturan, 
Pembagian, dan 
Pemanfaatan 
Sumber Daya 
Nasional yang 
Berkeadilan, serta 
Perimbangan 
Keuangan Pusat dan 
Daerah dalam 
Kerangka Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 

Sampai dengan 
terbentuknya 
undangundang 
tentang 
Pemerintahan 
Daerah 
sebagaimana 
diamanatkan oleh 
Pasal 18, 18A, dan 
18B 
UndangUndang 
Dasar Negara 
Republik 
Indonesia Tahun 
1945 

Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya 
UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

4  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
III/MPR/2000 
tentang Sumber 
Hukum dan Tata 
Urutan Peraturan 
Perundangundangan 

Tetap berlaku. Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya 
UU Nomor 10 Tahun 
2004 tentang 
Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan. 

5  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 

Tetap berlaku. Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya 
UU Nomor 27 tahun 
2004 tentang Komisi 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194596

  

N A S K A H  A K A D E M I K  P E R U B A H A N  U U D  N R I  1 9 4 5  | 101 

V/MPR/2000 
tentang 
Pemantapan 
Persatuan dan 
Kesatuan Nasional 

Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, walaupun 
kemudian telah 
dibatalkan dengan 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 
006/PUU-IV/2006 

6  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
VI/MPR/2000 
tentang Pemisahan 
Tentara Nasional 
Indonesia dan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Sampai 
terbentuknya 
undang-undang 
yang terkait. 

Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya: 
1. UU Nomor 2 Tahun 
2002 tentang 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 2. 
UU Nomor 3 Tahun 
2002 tentang 
Pertahanan Negara. 3. 
UU Nomor 34 Tahun 
2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia 

7  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
VII/MPR/2000 
tentang Peran 
Tentara Nasional 
Indonesia dan Peran 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Sampai 
terbentuknya 
undang-undang 
yang terkait 
dengan 
penyempurnaan 
Pasal 5 ayat (4) 
dan Pasal 10 ayat 
(2) dari Ketetapan 
tersebut yang 
disesuaikan 
dengan Undang-
Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945 

Sudah tidak berlaku 
dengan terbentuknya: 
1. UU Nomor 2 Tahun 
2002 tentang 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 2. 
UU Nomor 3 Tahun 
2002 tentang 
Pertahanan Negara. 3. 
UU Nomor 34 Tahun 
2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia. 

8  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
VI/MPR/2001 
tentang Etika 
Kehidupan 
Berbangsa 

Tetap berlaku Pada dasarnya sudah 
terdapat UU yang 
lahir dari Tap MPR a 
quo, misalnya UU 
Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. 
Namun, dikarenakan 
dalam Tap MPR a quo 
yang diuraikan 
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sebagai uraian Etika 
Kehidupan Berbangsa 
sangat luas, sehingga 
dibutuhkan banyak 
UU untuk mewadahi 
materi muatannya. 
Untuk itu, karena 
materi muatan Tap a 
quo belum dapat 
diwujudkan secara 
keseluruhan, maka 
dapat dikatakan Tap 
MPR a quo masih 
berlaku. 

9  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
VII/MPR/2001 
tentang Visi 
Indonesia Masa 
Depan 

Tetap berlaku Pada dasarnya sudah 
terdapat UU yang 
lahir dari Tap MPR a 
quo, misalnya UU 
Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025. 
Namun, dikarenakan 
dalam Tap MPR a quo 
yang diuraikan 
sebagai Visi Indonesia 
Masa Depan terdiri 
dari tiga visi, yaitu:  

1. Visi Ideal, yaitu cita-
cita luhur 
sebagaimana 
termaktub dalam 
Pembukaan 
UndangUndang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945;  

2. Visi Antara, yaitu 
Visi Indonesia 2020 
yang berlaku sampai 
dengan tahun 2020;  

3. Visi Lima Tahunan, 
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sebagaimana 
termaktub dalam 
Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. Untuk 
itu, karena materi 
muatan Tap a quo 
belum dapat 
diwujudkan secara 
keseluruhan, maka 
dapat dikatakan Tap 
MPR a quo masih 
berlaku 

1  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
VIII/MPR/2001 
tentang 
Rekomendasi Arah 
Kebijakan 
Pemberantasan dan 
Pencegahan Korupsi, 
Kolusi, dan 
Nepotisme 

Sampai 
terlaksananya 
seluruh ketentuan 
dalam Ketetapan 
tersebut. 

Arah kebijakan yang 
diamanatkan adalah 
membentuk UU 
beserta peraturan 
pelaksanaannya untuk 
membantu 
percepatan dan 
efektivitas 
pelaksanaan 
pemberantasan dan 
pencegahan korupsi 
yang muatannya 
meliputi:  

1. Komisi 
Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
(UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi);  

2. Perlindungan Saksi 
dan Korban (UU 
Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban);  

3. Kejahatan 
Terorganisasi (UU 
Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pengesahan 
United Nations 
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Convention Against 
Transnational 
Organized Crime 
(Konvensi 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang 
Tindak Pidana 
Transnasional yang 
Terorganisasi)); 

4. Kebebasan 
Mendapatkan 
Informasi (UU Nomor 
14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik); 

5. Etika Pemerintahan 
(Belum ada UU 
spesifik);  

6. Kejahatan 
Pencucian Uang (UU 
Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Pencucian Uang);  

7. Ombudsman (UU 
Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman 
Republik Indonesia). 
Walaupun belum ada 
UU khusus yang 
mengatur tentang 
Etika Pemerintahan, 
namun sejatinya 
materi muatannya 
sudah tercakup, 
misalnya dalam:  

a.     UU Nomor 20 
Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas 
Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 
tentang 
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Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi; dan 

b.     UU Nomor 7 
Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United 
Nation Convention 
Against Corruption, 
2003 (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 
2003). Selain itu, tidak 
ada keharusan untuk 
“diatur dengan 
undang-undang” (bij 
de wet geregeld) atau 
diatur dalam undang-
undang” (in de wet 
geregeld), sehingga 
dalam melaksanakan 
Tap MPR a quo dapat 
dilakukan dengan 
produk hukum yang 
fleksibel. Maka dari 
itu, dapat dikatakan 
Tap MPR a quo sudah 
tidak berlaku. 

1  Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan 
Agraria dan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

Sampai 
terlaksananya 
seluruh ketentuan 
dalam Ketetapan 
tersebut. 

Pada dasarnya sudah 
terdapat UU yang 
lahir dari Tap MPR a 
quo, misalnya UU 
tentang Pengadaan 
Tanah Bagi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
yang disahkan DPR 
pada Jumat, 16 
Desember 2011. 
Namun, dikarenakan 
dalam Tap MPR a quo 
yang diuraikan 
sebagai arah 
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Berdasarkan analisis a quo, didapati TAP MPR/MPRS 
yang yang masih diberlakuan hingga saat ini berjumlah 6 (enam) 
ketetapan, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2023

a) Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran 
Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia 
bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap 
Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan 
Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

b) Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi 
dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

2) Pasal 4 Tap MPR Nomor 1/MPR 2003

a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme.

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
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kebijakan Pembaruan 
Agrari dan 
pengelolaan sumber 
daya alam sangat luas, 
sehingga dibutuhkan 
banyak UU untuk 
mewadahi materi 
muatannya. Untuk itu, 
karena materi muatan 
Tap a quo belum 
dapat diwujudkan 
secara keseluruhan, 
maka dapat dikatakan 
Tap MPR a quo masih 
berlaku. 

 Tabel 9 (TAP MPR yang ada dalam Pasal 2 TAP MPR NO I/MPR/2003) 

Berdasarkan analisis a quo, didapati TAP MPR/MPRS yang yang 
masih diberlakuan hingga saat ini berjumlah 6 (enam) ketetapan, dengan 
perincian sebagai berikut: 

1) Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2023 

a) Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai 

Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di 

Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis 

Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau 

Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-

Leninisme. 

b) Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 

Rangka Demokrasi Ekonomi. 

2) Pasal 4 Tap MPR Nomor 1/MPR 2003 

a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 
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Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan 
Berbangsa.

c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia 
Masa Depan.

d) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Melihat penjelasan diatas, terlihat bahwasanya perlu 
untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan dan 
materi muatan ketetapan MPR. Agar Ketetapan MPR kedepannya 
sesuai dengan perkembangan zaman, keinginan masyarakat, dan 
kebutuhan penyempurnaan ketatanegaraan. 

3. Fungsi budgeting dan arah pembangunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 
wujud pengelolaan keuangan negara sebagai pengupayaan daripada 
kemakmuran rakyat.214 Tercatat penyusunan APBN di Indonesia 
telah mengalami perubahan mekanisme dalam penyusunannya. 
Sejak awal kemerdekaan mekanisme penyusunan anggaran 
dilakukan berdasarkan konstitusi dalam UUD 1945. Pengaturan 
mengenai penyusunan APBN dalam UUD 1945 menyebutkan 
bahwa APBN ditetapkan dengan Undang-Undang. Adapun dalam 
UUD 1945 mengatur bahwa unsur penerimaan bersumber dari 
pajak.215 

Kemudian dikarenakan keadaan pemerintahan yang tidak 
stabil, Indonesia mengganti UUD 1945 dengan konstitusi UUD 
RIS. Dalam (UUD RIS), pengaturan APBN ditetapkan dengan 
Undang-Undang. Substansi APBN sendiri memuat daripada 
penerimaan dan pengeluaran. Muatan mengenai pendapatan sendiri 
berisi perolehan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. 
Sedangkan muatan mengenai pengeluaran memuat 3 (tiga) hal, 

214  Lihat Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
215  Pusat Kajian Anggaran, Sistem Penganggaran Menurut Konstitusi, Badan Keahlian DPR RI, 

Jakarta, 2017, hlm. 1-3. 
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di antaranya masalah gaji, pemindahan kekuasaan, serta masalah 
pensiun.216 Kemudian UUD RIS digantikan dengan UUDS 1950. 
Dalam UUDS 1950 ketentuan mengenai pendapatan berbeda 
dengan UUD RIS. Pendapatan dalam UUDS 1950 bersumber 
melalui pajak, bea dan cukai serta mengatur mengenai masalah 
pinjaman dari dalam dan luar negeri.217 

Kemudian dikarenakan UUDS tidak segera digantikan 
maka dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1945 Indonesia kembali 
menggunakan UUD 1945. Pada saat menggunakan UUD 1945 
mekanisme penyusunan APBN juga beberapa kali mengalami 
perubahan, pada masa orde baru penyusunan APBN mengikuti 
daripada sistem pembangunan GBHN. Penganggaran berdasar 
GBHN berpedoman pada Repelita dan Sasaran Pembangunan 
Lima Tahun (Sarlita).218 Setelah itu, dikarenakan GBHN sudah 
tidak digunakan sebagai haluan negara dalam UUD NRI 1945 hasil 
amandemen, APBN tidak berpedoman lagi terhadap GBHN. Selain 
itu dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen mengubah unsur sumber 
pendapatan yang semula hanya pajak, yang kemudian ditambahkan 
unsur pungutan lain, dan pedoman mengenai penyusunan APBN 
diatur dalam Undang-Undang.219 

Saat ini Undang-Undang mengenai mekanisme penyusunan 
APBN secara rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas 
Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu Keuangan Darurat). Dalam 
UU Keuangan Negara  APBN terdiri atas anggaran pendapatan, 
anggaran belanja, dan pembiayaan220 yang mana pendapatan 

216  Ibid.
217  Ibid.
218  Yessi Anggraeni, Perbandingan Perencanaan………, Op. Cit. Hlm 79.
219  Lihat Pasal 23A dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
220  Lihat Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, 
dan hibah.221 Sedangkan belanja negara adalah adalah daftar 
rencana pengeluaran negara yang dipergunakan untuk keperluan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 
yang dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja.222 
Penyusunan daripada APBN  berpedoman kepada Rencana Kerja 
Pemerintah.223

Dalam penyusunan APBN, Pemerintah Pusat 
menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka 
ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei 
tahun berjalan. Pembahasan tersebut memuat kerangka ekonomi 
makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh 
Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan 
APBN tahun anggaran berikutnya. Dari pembahasan tersebut 
Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat menentukan 
kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi 
setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan usulan 
anggaran.224 Sementara itu, Menteri/Pimpinan lembaga selaku 
penggunaan anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan prestasi 
kerja yang akan dicapai serta diikuti dengan perkiraan belanja untuk 
tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun yang 
kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.225 
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada 
Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-
Undang tentang APBN tahun berikutnya.226

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang 
tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen 

221  Lihat Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
222  Lihat Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
223  Lihat Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
224  Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
225  Lihat Pasal 14 Ayat (1) – Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara.
226  Lihat Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan 
Agustus tahun sebelumnya.227 Pengajuan tersebut dilakukan untuk 
mendapat persetujuan oleh DPR yang kemudian disetujui secara 
rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, 
dan jenis belanja.228 Persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan.229 Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak menyetujui Rancangan Undang-undang maka sesuai dengan 
ketentuan Pasal 23 Ayat (3)230 juncto Pasal 15 Ayat (6) Undang-
undang keuangan negara Pemerintah Pusat menggunakan APBN 
tahun anggaran sebelumnya dengan perkenaan untuk melakukan 
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun 
anggaran sebelumnya.231

Kemudian mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
APBN, Presiden membuat ketetapan Presiden tentang pelaksanaan 
APBN Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang.232 
Kemudian Pemerintah Pusat diwajibkan untuk menyusun 
Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 
6 (enam) bulan berikutnya.233 Jika dalam pelaksanaan APBN 
didapati terjadi keadaan darurat, Pemerintah diperkenankan untuk 
melakukan pengeluaran yang anggaranya belum tersedia, yang 
kemudian diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.234 Kemudian 
apabila dibutuhkan perubahan anggaran sebelum tahun anggaran 
berakhir, Pemerintah Pusat dapat mengajukanya kepada DPR untuk 
mendapatkan persetujuan DPR.235 Penyesuaian APBN dengan 
perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama 
DPR dengan Pemerintah Pusat, apabila terjadi hal-hal yang 
membutuhkan perubahan, diantaranya. Pertama perkembangan 

227  Lihat Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
228  Lihat Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
229  Lihat Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
230   Lihat Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
231  Lihat Pasal 15 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
232  Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
233  Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
234  Lihat Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
235  Lihat Pasal 27 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan 
dalam APBN. Kedua, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. 
Ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. 
Keempat, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang 
berjalan. Dalam hal Presiden menyampaikan rancangan undang-
undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada 
DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir.236

Kemudian dalam UU Keuangan Negara juga mengatur 
mengenai pertanggungjawaban mengenai perbuatan yang 
menyimpang terhadap kebijakan negara ataupun perbuatan yang 
merugikan negara. Mengenai perbuatan yang menyimpang, 
apabila Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan 
Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga serta Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan 
kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang 
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana 
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.237 
Kemudian mengenai pertanggungjawaban atas kerugian negara, 
setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang 
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung 
atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan 
mengganti kerugian dimaksud.238

Dikarenakan krisis yang disebabkan oleh Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), pemerintah mengeluarkan Perppu 
Keuangan Darurat dalam rangka mencegah krisis dan memulihkan 
keuangan negara sebagai dampak pandemi virus COVID-19. Hal 
ini berdampak pada mekanisme penyusunan APBN, yang mana 
terletak pada mekanisme perubahan anggaran dan mekanisme 
penyusunan anggaran. Mekanisme perubahan anggaran dalam UU 
Keuangan Negara yang sebelumnya dibahas Presiden bersama 

236  Lihat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
237  Lihat Pasal 34 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
238  Lihat Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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dengan DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang kemudian 
ditetapkan dengan Undang-Undang berubah menjadi penyusunan 
yang dilakukan oleh Presiden yang ditetapkan hanya melalui 
Peraturan Presiden.239 Selain itu mekanisme penyetujuan yang 
dilakukan secara rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 
(3) UU Keuangan Negara dihilangkan dalam Perppu Keuangan 
Darurat.240 Selain itu ketentuan mengenai penyimpangan kebijakan 
ataupun perbuatan yang menyebabkan kerugian negara yang 
sebelumnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun 
perdata diubah menjadi ditiadakan dalam Perppu keuangan 
darurat.241

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, terdapat 
permasalahan yang terjadi dalam mekanime penyusunan APBN. 
Penyusunanan APBN tidak memiliki mekanisme penyelarasan 
yang efektif terhadap kesesuaian APBN dan Rencana pembangunan 
sebagaimana diatur baik dalam UU Keuangan Negara, UU 
Keuangan Darurat, Serta UU SPPN.  Dalam UU SPPN dan UU 
Keuangan Negara sendiri, penyelarasan antara rencana kerja 
dan penganggaranya hanya diatur melalui wadah hukum berupa 
Peraturan Presiden,242 sedangkan pengaturan mengenai APBN 
diatur dengan Undang-Undang.243 Dengan perbedaan wadah 
hukum yang demikian sangat mungkin anggaran yang ditetapkan 
tidak sesuai dengan kebutuhan rencana pembangunan. Selain 
itu, dalam pandangan Ahmad Erani Yustik desain APBN yang 
selama ini berlangsung hanya dipahami sebagai proses teknokratis 
untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tetapi 

239  Lihat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan..

240  Lihat Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

241  Lihat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Kebijakan 
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

242  Lihat Pasa 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

243   Lihat Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk 
mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi. Dalam 
hal ini APBN yang tergolong belum merakyat tetapi tergolong 
hanya untuk golongan tertentu, karena APBN yang masih 
disusun bukan berdasarkan kesejahteraan rakyat.244 Berdasarkan 
permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa amandemen 
kelima diperlukan untuk merekonstruksi penyusunan APBN, agar 
dapat selaras dengan rencana pembangunan dan menghasilkan 
perencanaan anggaran yang dapat mengupayakan kesejahteraan 
dari masyarakat. 

4. Praktik Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi suatu negara 
memiliki materi muatan yang mengandung jaminan terhadap hak 
asasi manusia warga negaranya secara fundamental.245 Dengan 
demikian, Konstitusi Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga 
pasal inilah yang mendasari prinsip supremacy of law melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, konstitusi 
memiliki materi muatan yang bersifat prinsip dasar, sehingga dapat 
diturunkan melalui peraturan perundang-undangan dibawahnya. 
Hal ini sesuai dengan teori Hans Nawiasky, bahwa suatu norma 
hukum dalam suatu negara selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-
lapis, serta berkelompok yang terdiri dari staatsfundamentalnorm 
(norma fundamental negara), staatsgrundgesetz (aturan dasar 
negara/aturan pokok negara), formel gesetz (undang-undang 
formal), dan verdordnung autonome satzung (aturan pelaksana dan 
aturan otonom).246

Konsekuensi yuridis dengan adanya peraturan perundang-
undangan yang berjenjang tersebut ialah harus diadakan mekanisme 
yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak dilampaui 

244   Pusat Kajian Aggaran, Buletin APBN : Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya, Vol VI, 
Edisi 3, Badan Keahlian DPR RI, Maret 2021, hlm 8

245  Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta, 
2009, hlm. 15.  

246   Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan……., Op. Cit., Hlm. 45.
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atau dilanggar.247 Harmonisasi antara peraturan perundang-
undangan yang satu dengan yang lain wajib dilakukan, sehingga 
norma tersebut saling bersesuaian. Mekanisme penyesuaian 
tersebut dilakukan melalui sistem pengujian secara yudisial 
atas setiap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.248

Di Indonesia, adanya pengujian peraturan perundang-
undangan ini juga berkaitan dengan adanya hieraki peraturan 
perundang-undangan, yakni; UUD NRI 1945, TAP MPR, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah 
Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.249

Menurut Bagir Manan, hierarki peraturan perundang-
undangan tersebut mengandung beberapa prinsip. Pertama, 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya 
dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan 
perundang-undangan yang ada di bawahnya. Kedua, peraturan 
perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah harus 
bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Ketiga, isi atau materi muatan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Keempat, suatu peraturan 
perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diubah dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak 
yang sejajar. Kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis 
apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru 
harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan 
bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, pengaturan yang 
mengatur materi lebih khusus harus diutamakan dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih umum.250 

247  Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, Jurnal 
Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, Nomor 2, April 2015, hlm. 261.

248    Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, Teori dan………, Op. Cit, hlm. 34.
249   Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.
250  Bagir Manan dalam Wira Atma Hajri dan Rahdiansyah, “Pengujian Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia: Persoalan dan Jalan Keluarnya”, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 
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Di Indonesia, pengujian terhadap paraturan perundang-
undangan dijalankan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 
24C Ayat (1) dan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, MK menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang. 

Table 10 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan di MK dan MA

Pasal 24A ayat (1) Pasal 24C ayat (1)
Mahkamah Agung berwenang

mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-
Undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang 
diberikan oleh Undang-Undang.

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.

Sistem pengujian peraturan perundang-undangan 
sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal a quo secara konsep 
memiliki kesalahan konsep, sehingga hal tersebut memiliki dampak 
terhadap pelaksanaan praktis pengujian peraturan perundang-
undangan, masalah tersebut diantaranya: 

Pertama, konsep pengujian peraturan perundang-undangan 
dalam Pasal a quo adalah sistem dualisme yang memberikan 
kewenangan pengujian kepada MK dan MA. Dualisme ini 
pada dasarnya bukanlah sistem yang ideal, hal ini dikarenakan 

hlm. 236.
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apabila pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh 
dua lembaga, maka hal tersebut akan memiliki sebuah potensi 
persinggungan putusan yang bersifat kontradiktif. Sehingga tidak 
sesuai dengan tujuan pengujian peraturan perundang-undangan 
untuk menjamin harmonisasi dan tertib hukum.251 Salah satu contoh 
kasus problematika dari adanya dualisme a quo adalah pertentangan 
putusan antara Putusan MA Nomor 44/HUM/2019 dengan Putusan 
MK Nomor 50/PUU-MK/2014. Putusan MA Nomor 44/HUM/2019 
memutuskan bahwa pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 
2019 bertentangan dengan Pasal 416 Ayat (1) Undang Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa Original Intent Pasal 416 ayat (1) a quo 
diambil dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) sehingga apabila pasal 3 
ayat 7 PKPU tidak memuat ketentuan tersebut, maka Pasal 3 ayat 
(7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bertententangan dengan 
Pasal 416 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sehingga secara implisit Mahkamah Agung 
memutuskan bahwa walaupun hanya ada dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon yang terpilih harus 
memenuhi syarat suara lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 
20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia.252 

Namun Putusan MA Nomor 44 PP/HUM/2019 memiliki 
penafsiran yang bertentangan dengan penafsiran Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-MK/2014. 
Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah penafsiran yang 
menyimpulkan bahwa Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang Undang 
Dasar 1945 adalah kasus yang seharusnya diselesaikan dengan cara 
yang berbeda.253 Persoalan yang pertama menurut MK, dalam hal 

251  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi, Jurnal 
Hukum Dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2015, Hlm 19. Lihat Pula Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22

252  Pendapat Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PP/HUM/2019 tentang Hak Uji 
Materiil Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tertanggal 28 Oktober 2019.

253  “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 
lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua 
puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”, Pasal 6A ayat 
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apabila terjadi lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden, maka persoalan untuk menentukkan calon Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih menggunakan penyelesaian yang ada dalam 
Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana jika hanya 
ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden? Dalam 
Putusanya Mahkamah beralasan bahwa dua pasangan tersebut 
yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik telah 
memenuhi prinsip representasi keterwakilan penduduk diseluruh 
wilayah Indonesia. Sehingga dalam putusannya Mahkamah 
Konstitusi memutuskan dalam hal hanya ada dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden cukup ditentukkan dengan suara 
rakyat terbanyak.254 Melihat hal tersebut, praktik yang sekarang 
dikhawatirkan akan membuat ketidakpastian hukum dikarenakan 
terdapat perbedaan penafsiran konstitusionalitas dengan aturan di 
bawahnya.

Kedua, sistem dalam Pasal a quo tidak menyebutkan adanya 
mekanisme pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Menurut Maruarar Siahaan, pada dasarnya 
ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 
tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar. Namun dikarenakan 
sistem judicial review di Indonesia tidak ditempatkan pada satu atap, 
terdapat kekosongan dan masalah tersendiri dalam ketatanegaraan 
Indonesia.255 Salah satu contoh kasus dari hilangnya mekanisme 
pengujian a quo terjadi pada Perda Kota Tangerang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran yang secara nyata bersifat 
diskriminatif, melanggar hak-hak konstitusional warga negara, dan 

(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Dalam hal tidak 
ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih 
oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak 
dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”, Pasal 6A ayat (4) Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

254   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 3 Juli 2014.

255  Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The 
Biography Institute, Bekasi, 2007, hlm. 282
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bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.256 Ketika di judicial 
review, MA memutus Perda tersebut sudah sesuai dengan KUHP 
yang berlaku, padahal Perda tersebut telah nyata-nyata bertentangan 
langsung dengan konstitusi. Hal tersebut disebabkan oleh MA 
yang tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perda langsung 
terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
telah terjadi kekosongan hukum, dimana tidak ada lembaga 
yudisial manapun yang memiliki kewenangan untuk menguji Perda 
terhadap Undang-Undang Dasar. Hal itu disebabkan karena dalam 
Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwasanya Pasal 24A dan 24C 
UUD NRI 1945 batu uji pengujiannya secara definitif. Jika Pasal 
24A menyatakan secara definitif bahwa UU yang menjadi batu 
uji, sedangkan Pasal 24C menyatakan secara definitif bahwa UUD 
yang menjadi batu uji.

Oleh karenanya, MA tidak dimungkinkan untuk menguji 
suatu peraturan dibawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota) yang bertentangan dengan UUD, karena MA 
hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (UU 
sebagai batu uji). Begitu juga dengan MK yang tidak dimungkinkan 
untuk menguji suatu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 
bertentangan dengan UUD. Meskipun materi muatannya ternyata 
bertentangan dengan materi muatan UUD, MK tetap tidak dapat 
menguji hal tersebut karena kedudukan Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota secara hierarki peraturan perundang-undangan 
berada di bawah dari Undang-Undang. Sedangkan MK hanya 
memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar (UUD sebagai batu uji).

Ketiga, sistem saat ini juga tidak memiliki mekanisme. 
untuk menguji produk hukum berupa TAP MPR. Pasca munculnya 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU P3), UU a quo kembali menempatkan TAP MPR 

256    Ismail Hasani, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Pemajuan Hak 
Konstitusional Warga Negara, dalam Dri Utari Christina, Op.cit., hlm. 508-533.
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dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kembalinya TAP 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan 
suatu bentuk penegasan, bahwa masih ada 6 (enam) TAP MPR 
yang masih berlaku secara sah dalam sistem peraturan perudang-
undangan, diantaranya:257

1) Tap MPR No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai 
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang 
di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai 
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran 
Komunis/Marxisme-Leninisme;

2) Tap MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 
Rangka Demokrasi Ekonomi;

3) Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4) Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan 
Berbangsa;

5) Tap MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa 
Depan; dan

6) Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-
undangan telah menimbulkan suatu persoalan serius mengenai 
lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pengujian TAP 
MPR maupun TAP MPR sebagai batu uji. Seharusnya, dengan 
kembalinya TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan 
pasca perubahan UUD 1945, harus pula diikuti dengan pengaturan 
dalam sistem pengujiannya.258

257  Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi 26 Tahun 2009 Tap MPR dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di 
Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Edisi No. 1 Vol. 1, Mahkamah.Konsitusi, 2013. 168

258  Nurbaningsih, Enny, “Telaah Terhadap Hasil-Hasil Peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR”, 
Mimbar Hukum, Volume 2, Nomor 43, 2003. hlm. 58.
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5. Pelaksanaan sidang MPR

Dalam Konstitusi Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI 1945 Majelis 
permusyawaratan rakyat diamanahkan untuk menyelenggarakan 
sidang sedikitya sekali dalam lima tahun.259 Latar belakang 
pembentukkan pasal ini adalah upaya untuk mewujudkan sebuah cita 
penyelenggaraan negara yang didasarkan oleh permusyawaratan, 
yang kemudian diimplemetasikan oleh MPR melalui sidang yang 
diselenggarakan paling sedikit lima tahun. Kepentingan negara 
yang dibahas adalah mengenai pembahasan dan penetapan haluan 
negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk merubah 
dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan MPR bersidang 
sedikitnya sekali dalam lima tahun dapat dimaknai bahwa ada 
kemungkinan sidang dilakukan lebih dari satu kali dalam lima 
tahun, bahkan dalam satu tahun.260

Dalam praktiknya, pada zaman UUD 1945 belum 
diamandemen sidang MPR terbagi dalam dua jenis sidang yaitu 
Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Sidang Umum dilaksanakan 
sejak MPR masih dibentuk secara sementara (MPRS) tahun 1960 
hingga MPR di era reformasi ini. Dalam prakteknya pada tahun 
1960 MPRS menyelenggarakan Sidang Umum sebanyak 5 (lima) 
kali, dengan masing-masing 3 kali di Bandung dan 2 (dua) kali 
di Jakarta. Sidang Umum I terselenggara tanggal 10 November 
sampai dengan 3 Desember 1960 dengan menghasilkan 2 (dua) 
Ketetapan MPRS (TAP MPRS). Sidang Umum II dilaksanakan 
tahun 1963 yang menghasilkan 2 (dua) TAP MPRS. Sidang Umum 
III berlangsung tahun 1965 dan menghasilkan 4 (empat) TAP 
MPRS.261

259  Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
260  “………Maka badan yang begitu besar menurut ayat 2 dari pasal 17, bersidang sedikit-dikitnya 

sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Sedikit-dikitnya sekali 5 tahun, jadi kalau perlu dalam 
5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali. Dan apa pekerjaannya, telah termasuk dalam 
pasal 18: Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan. Undang-undang Dasar dan garis-garis 
besar dari pada haluan negara. ……Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan 
rakyat, adalah badan yang mengangkat Kepala Negara. Panitia Penyelenggara Undang-undang 
mengusulkan kepada rapat besar, supaya Kepala Negara itu diberi gelar Presiden”, Lihat 
Pendapat Soepomo dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang……., Op. 
Cit. hlm 242-243.

261  I Nengah Suantra, Relevansi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap 
Sistem Pemerintahan Presidensial, Makalah dipresentasikan dalam “Workshop Ketatanegaraan 
Penegasan Sistem Presidensial” yang diselengarakan oleh MPR RI pada hari Jumat – Sabtu, 
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Kemudian Sidang Umum IV MPRS dilaksanakan pada 
tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 di Jakarta yang menghasilkan 24 
ketetapan. MPRS melaksanakan Sidang Umum V pada bulan 
Maret 1968 di Jakarta yang menetapkan 8 (delapan) ketetapan, 
2 (dua) nota, dan 1 (satu) keputusan. Pada Sidang Umum V ada 
pembahasan akan membentuk ketetapan mengenai HAM (hak asasi 
manusia) namun tidak mencapai kesepakatan sehingga MPRS tidak 
memutuskan ketetapan mengenai HAM. Selanjutnya MPRS tidak 
menyelenggarakan sidang umum sampai dengan dilantiknya MPR 
pada tanggal 1 Oktober 1972. Keanggotaan MPRS dinyatakan 
berhenti dengan pelantikan MPR yang disusun dari hasil pemilihan 
umum tahun 1971. 262

Kemudian MPR juga memiliki Sidang Istimewa yang 
fungsinya sebagai pengangkatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
permintaan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
serta pencabutan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tercatat 
Sidang istimewa yang pernah terselenggara antara lain Sidang 
Istimewa MPRS pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta dengan 
agenda yaitu:263  

1) Resolusi dan Memorandum DPR GR tanggal 9 Februari 1967 
serta menentukan tindakan konstitusional selanjutnya, dan 
Resolusi DPR GR tanggal 23 Februari 1967. 

2) Pengesahan keputusan Pimpinan MPRS tentang hasil-hasil 
karya Panitia Ad Hoc II, III, dan IV MPRS dan penilaian 
kembali ketetapan-ketetapan MPRS. 

Sidang Istimewa ini mengakhiri kepemimpinan Presiden 
Soekarno dan mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat 
Presiden melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 
tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden 
Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967.  

Sidang istimewa MPR kemudian terjadi lagi pada masa 
reformasi. Sidang Istimewa pertama dilakukan pada tanggal 10-

15 – 16 September 2017 di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai, Badung – Bali, hlm. 9-10.
262   Ibid, hlm. 10.
263  Aisyah Aminy, Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004, Cetakan pertama, Yayasan Pancur 

Siwah bekerjasama dengan PP Wanita Islam, Jakarta, 2004, hlm. 228
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13 Nopember 1998. Sidang pertama dilakukan untuk melantik 
Presiden BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 yang menggantikan 
Presiden Soeharto. Kemudian sidang istimewa diadakan lagi 
untuk kedua kalinya karena Presiden B. J. Habibie menyatakan 
akan mempercepat pemilihan umum dan memangkas masa 
jabatannya yang seharusnya selesai tahun 2002 menjadi tahun 
1999. Sidang istimewa ini berlanjut pada masa kepemimpinan 
Presiden Abdurrahman Wahid. Sidang Istimewa tersebut didahului 
dengan memorandum I dari DPR pada tanggal 1 Februari 2001 dan 
memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Sidang Istimewa ini 
pada awalnya ditetapkan pada tanggal 1-7 Agustus 2001. Tetapi 
karena mendapatkan ancaman dari Presiden akan membubarkan 
DPR dan MPR maka, pelaksanaan dimajukan ke hari Minggu-
Senin, 22-23 Juli 2001. Dalam sidang istimewa tersebut, MPR 
memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai 
Presiden dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai 
Presiden.264

Sidang MPR kemudian mengalami perubahan fungsi 
sebagai akibat amandemen UUD NRI 1945. Sidang tersebut 
menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN serta 
memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga 
sidang MPR dalam UUD NRI 1945 memiliki fungsi sebagai 
berikut:

1) Sidang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.265

2) Sidang untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil 
pemilihan umum.266

3) Sidang untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.267

4) Sidang untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden 
dalam hal Presiden yang digantikkan mangkat berhenti, atau 
diberhentikkan.268

264  I Nengah Suantra, Relevansi Sidang………, Op. Cit, hlm. 10-11. 
265  Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
266  Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
267  Pasal 3 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
268  Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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5) Sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon 
yang diusulkan oleh Presiden dalam hal Wakil Presiden yang 
digantikkan mangkat berhenti, atau diberhentikkan.269

6) Sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila 
keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan.270

Selain fungsi daripada yang disebutkan dalam UUD NRI 
1945, Sidang yang dilakukan MPR juga ditambahi fungsinya 
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2019 dan juga diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Sidang tersebut, diantaranya:

1) Sidang untuk memasyarakatkan ketetapan MPR.271

2) Sidang untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.272

3) Sidang untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
pelaksanaannya.273

4) Sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.274

269    Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
270    Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
271  Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

272  Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

273  Pasal 5 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

274 Pasal 5 huruf d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan 
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5) Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan dan Sidang Paripurna 
MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan 
pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan 
MPR.275

6) Sidang tahunan MPR diselenggarakan dalam rangka 
memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan 
kinerja.276

Keberadaan sidang tahunan dalam agenda sidang 
MPR mendapat tanggapan positif. Hal ini dikarenakan sidang 
tahunan merupakan instrumen untuk memperkokoh eksistensi 
daripada MPR, selain itu sidang tahunan merupakan upaya 
untuk menciptakkan checks and balances, yaitu sebagai media 
pengawasan terhadap Negara serta untuk dapat mengetahui arah 
dan kebijakan pemerintah.277 Namun pencantuman sidang tahunan 
dalam agenda sidang MPR terasa tanggung karena sifatnya yang 
opsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (4) TAP 
MPR Nomor 1 Tahun 2019 serta belum memiliki pengaturan wadah 
hukum. Oleh karena itu keberadaan sidang tahunan berpotensi 
menjadi mubazir.278 Dengan alasan demikian, sidang tahunan perlu 
untuk direformulasikan dalam UUD NRI 1945, karena sejatinya 
MPR, merupakan rumah rakyat yang dijadikan sebagai tempat 
untuk memusyawarahkan permasalahan kenegaraan.

6. Kajian Perbandingan antarnegara

a. Perbandingan Perencanaan Pembangunan

1) Brazil

Negara Brazil dengan nama resmi The Federative Republic 
of Brazil adalah negara federal dengan bentuk pemerintahanya 
berupa Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Constitution 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

275  Pasal 63 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

276  Undang 63 Ayat (4) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

277  I Nengah Suantra, Relevansi Sidang………, Op. Cit, hlm. 2.
278  Ibid.
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of The Federative Republic of Brazil (Konstitusi Brazil).279 Negara 
Brazil dalam menjalankan pemerintahanya menetapkan sebuah 
perencanaan pembangunan nasional dalam yang ditetapkan oleh 
lembaga negara yang bentuknya sama dengan MPR yang disebut 
sebagai National Congress.280 Dalam merencanakan pembangunan 
nasional, Brazil berprinsip pada haluan negara yang terdapat dalam 
Konstitusi Brazil.

Dalam Konstitusi Brazil, Haluan negara berfokus pada 
pelaksanaan demokrasi ekonomi serta pemenuhan hak-hak 
sosial.281 Pertama, Pelaksanaan mengenai demokrasi ekonomi 
sendiri memuat pengupayaan tata ekonomi dan keuangan didahului 
dengan prinsip kegiatan ekonomi yang meliputi prinsip yang 
diatur dalam Pasal 170 Constitution of The Federative Republic of 
Brazil.282 

“I. national sovereignty; II. private property; II. social 
function of property; IV. free competition; V. consumer 
protection; VI. environmental protection, including 
through differentiated treatment in accordance with the 
environmental impact of the products and services and the 
processes by which they are elaborated and rendered; VII. 
reduction in regional and social inequalities; VIII. pursuit of 
full employment; IX. preferential treatment for small-scale 
firms organized under Brazilian law with their headquarters 
and management in the Country”

Kedua, mengenai tatanan sosial (social order). Prinsip 
konstitusional dalam Constitution of The Federative Republic of 

279  Lihat Pasal 1 Constitution of The Federative Republic of Brazil
280  Lihat Pasal 44 Constitution of The Federative Republic of Brazil
281 Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Konstitusionalisasi………., 

Op. Cit. Hlm. 61.
282  “Tatanan ekonomi, yang didasarkan pada penghargaan terhadap nilai kerja manusia dan 

usaha bebas, dimaksudkan untuk menjamin keberadaan yang bermartabat bagi setiap orang, 
menurut keadilan sosial, dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: kedaulatan nasional; 
II. milik pribadi; II. fungsi sosial properti; IV. persaingan bebas; V.perlindungan konsumen; 
VI. perlindungan lingkungan, termasuk melalui perlakuan yang berbeda sesuai dengan dampak 
lingkungan dari produk dan jasa dan proses di mana mereka diuraikan dan diberikan; VII. 
pengurangan kesenjangan regional dan sosial; VIII. mengejar pekerjaan penuh; IX. perlakuan 
istimewa untuk perusahaan skala kecil yang diatur di bawah hukum Brasil dengan kantor 
pusat dan manajemen mereka di Negara” Terjemahan Pasal 170 Constitution of The Federative 
Republic of Brazil.
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Brazil secara fundamental meliputi jaminan Kesehatan, jaminan 
sosial, bantuan sosial, Pendidikan, kebudayaan, olah raga, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, komunikasi masyarakat, lingkungan, 
keluarga, bahkan masyarakat adat “Indian”. Pada kesemua materi 
muatan tersebut dilekatkan bagaimana arah kebijakan mengenai 
keterlibatan beberapa unsur, yaitu pemerintahan daerah dengan cara 
desentralisasinya, serta rambu-rambu bagi keterlibatan swasta.283

Dari ketentuan haluan negara yang terdapat dalam 
konstitusi tersebut, disusunlah sebuah undang-undang rencana 
pembangunan yang disebut dengan Plano pluriannual (PPA). 
Dalam penyusunanya, PPA didasarkan atas visi visi yang dibuat 
oleh Presiden pada saat masa kampanye.284 Proses pembentukan 
PPA dimulai sejak Presiden baru belum terpilih. Pada masa tersebut 
National Congress mengadakan rapat yang nantinya dihadiri para 
perwakilan dari calon Presiden untuk menginformasikan kepada 
mereka proses menyiapkan dokumen perencanaan (4 tahun) dan 
indikator yang masuk akal dari rencana tersebut.285 Kemudian 
apabila Presiden baru telah terpilih, Presiden tersebut Menyusun 
dan menyampaikan rancangan pembangunan empat tahun dalam 
rapat Kongres Nasional selambat-lambatnya sebelum 31 Agustus 
pada tahun pertama di masa jabatannya. Kongres kemudian 
memusyawarahkan rancangan tersebut dan mengembalikannya 
kepada Pemerintah dalam versi yang telah disetujui pada sesi 
penutupan pembahasan rancangan undang-undang. 286

Dengan fungsinya untuk memberikan panduan 
pembangunan, setidak-tidaknya terdapat beberapa materi 
pengaturan undang-undang di luar PPA yang harus selaras, yaitu 
anggaran tahunan negara termasuk perubahannya, dan seluruh 
perencanaan pembangunan nasional, regional, dan sektoral. 

283  Lihat Title VII dan Title VIII Constitution of The Federative Republic of Brazil
284  Lihat Pasal 49 Constitution of The Federative Republic of Brazil
285  J. R. Blöndal, C. Goretti, et J. K. Kristensen, “Budgeting in Brazil,” OECD Journal on 

Budgeting, vol. 3, No. 1 p. 105, 2003. https://www.oecd.org/gov/budgeting/40139608.pdf, 
diakses tanggal 3 Juni 2021.

286  World_Bank, “Brazil Planning for Performance in the Federal Government: Review of 
Pluriannual Planning (In Two Volumes),” Brazil Country Management Unit PREM Sector 
Management Unit Latin America and the Caribbean Region, vol. 1: Main Report. , 2002, 
hlm.3.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15300/multi0page.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. diakses tanggal 3 Juni 2021.
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Pertama, perubahan anggaran tahunan hanya dapat disetujui jika 
sesuai dengan PPA dan undang-undang yang memuat pedoman 
anggaran.287 Kedua, kelanjutan perencanaan nasional, regional, 
sektoral, program, anggaran, pedoman anggaran harus sesuai 
dengan PPA.288

2) Filipina

Filipina merupakan negara dengan Riwayat konstitusi yang 
hampir sama dengan Indonesia. Sejak kemerdekaan, Filipina telah 
memiliki tiga konstitusi, diantaranya. Pertama Konstitusi 1935 
yang mendasari kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Amerika 
dan dirancang sepenuhnya dengan model Konstitusi Amerika 
dengan tiga cabang kekuasaan dan sebuah Bill of Rights. Kedua, 
Konstitusi 1973 (sebagaimana telah diubah tahun 1976 dan 1981) 
dimana ketentuan peralihannya digunakan oleh Marcos sebagai 
dasar pembenaran keberlakukan emergency power. Ketiga, 
Konstitusi 1987 sebagai konstitusi yang saat ini berlaku.289

Jika dikaji dalam konstitusi 1987, perencanaan pembangunan 
di filipina memiliki kesamaan dengan Perencanaan pembangunan 
di Brazil. perencanaan pembangunan di filipina mengacu pada 
haluan negara yang berada pada satu dokumen dalam Konstitusi. 
Hal yang membedakan adalah materi dalam konstitusi, yang mana 
dalam konstitusi 1987 membedakan pengertian haluan negara 
menjadi dua istilah yaitu “Principles” dan “Policies”. Penjabaran 
dari principles adalah prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan 
Filipina seperti konsep kedaulatan rakyat, bentuk pemerintahan, 
demokrasi, supremasi masyarakat sipil diatas militer, tugas utama 
negara, pemisahan secara tegas negara dan gereja, dan lainnya.290 
Sedangkan muatan dalam “Policies” mengandung arahan terhadap 
kebijakan yang lebih bersifat spesifik, seperti penjaminan hak asasi 
manusia, national economy and patrimony, persoalan reformasi 
agraria dan kekayaan sumber daya alam, land reform perkotaan 
dan perumahan, perburuhan,dan lain-lain.291

287  Lihat Pasal 164 Constitution of The Federative Republic of Brazil
288  Lihat Pasal 165 dan 174 Constitution of The Federative Republic of Brazil
289  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Konstitusionalisasi………., 

Op. Cit. Hlm. 82.
290  Lihat Pasal 2 Principles Philippines’s Constitution of 1987
291  Lihat Pasal 2 Policies Philippines’s Constitution of 1987
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Berbeda dengan praktik Brazil, penyelenggaraan haluan 
pembangunan di Filipina tampak lebih memperlihatkan sebagai 
sebuah dokumen aspirasi yang dituangkan dalam frasa-frasa 
dimana derajat ‘generality’ lebih terlihat. Konstitusi 1987 tidak 
mengatur secara spesifik bagaimana kaidah-kaidah haluan 
pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu itu diasumsikan 
bahwa kaidah pelaksana akan dibuat oleh Congress sebagai 
badan yang berwenang membuat undang-undang ataupun dibuat 
oleh cabang kekuasaan eksekutif, baik dalam bentuk peraturan, 
tindakan, maupun kebijakan.292

3) Cina

Negara Cina dengan nama resmi Republik Rakyat Cina 
adalah negara dengan jumlah penduduk tebesar di dunia dengan 
jumlah penduduk 1.397.715.000.293 Dalam menyelenggarakkan 
pemerintahannya, Republik Rakyat Cina menggunakan sistem 
pemerintahan Presidensil. Namun, sistem Presidensil yang 
diselenggarakan di Republik Rakyat Cina bukanlah sistem 
pemerintahan Presidensil yang pada umumnya dilakukan di 
negara-negara lain yang menganutnya. Dalam implementasinya 
sistem Presidensil yang digunakan oleh Republik Rakyat China 
sebagaimana disebutkan dalam Article 62 number 4 People’s 
Republic of China’s Constitution sama dengan praktek sistem 
Presidensil yang pernah diimplementasikan oleh Indonesia 
sebelum amandemen UUD 1945, yang mana Presiden dipilih oleh 
parlemen rakyat untuk menjalankan haluan pembangunan negara 
yang telah ditetapkan.294

Haluan pembangunan yang nantinya dijalankan oleh 
Presiden Republik Rakyat Cina berfokus pada pembangunan 
ekonomi dan pengupayaan kesejahteraaan rakyat. Dalam 
pembentukkanya, penyusunan haluan pembangunan Republik 
Rakyat Cina disusun oleh Presiden yang kemudian nantinya 

292  Pusat Studi Kebijakan Unpad, Kajian Akademik: Konstitusionalisasi......, Op.Cit, hlm. 85.
293  Data Common, People’s Republic of China, terdapat dalam https://datacommons.org/

place/country/CHN?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en, 
diakses pada 20 Juni 2021.

294  Lihat Article 62 number 4 People’s Republic of China’s Constitution
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akan diuji dan ditetapkan oleh parlemen rakyat.295 Dalam proses 
pengujian dan persetujuanya sebagaimana disebutkan dalam Article 
67 number 5 People’s Republic of China’s Constitution pengujian 
dan persetujuan dilakukan oleh komite tetap parlemen rakyat pada 
saat rapat kongres tidak berlangsung. Haluan pembangunan yang 
sudah ditetapkan nantinya oleh parlemen rakyat akan dijadikan 
dasar dalam penyusunan anggaran.296

b. Perbandingan Pengujian Peraturan perundang-undangan di 
Berbagai Negara

1) Jerman

Salah satu negara yang melakukan praktek pengujian 
peraturan perundang-undangan adalah Jerman. Kewenangan 
untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan 
ini diserahkan pada Mahkamah Konstitusi federal Jerman 
(bundesverfassungsgericht) sebagaimana diatur dalam Article 93 
Paragrapf (1) Number 2 dan Article 100 Grundgeszet (Undang-
Undang Dasar Federal Jerman). Pengujian peraturan perundang-
undangan di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dilakukan 
untuk menguji konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-
undangan yang berada di bawah Konstitusi terhadap Konstitusi 
maupun pengujian peraturan perundang-undangan negara bagian 
terhadap peraturan perundang-undangan Federal Jerman, Selain 
itu, perngujian peraturan perundang-undangan di Jerman dibagi 
atas perngujian abstrak dan pengujian konkrit. 

Banyaknya kewenangan tersebut diimbangi dengan jumlah 
hakim Konstitusi yang berjumlah 16 Hakim yang dibagi menjadi 2 
panel hakim.297 Panel pertama menangani persoalan yang berkaitan 
dengan hak-hak mendasar dan panel kedua menangani sengketa 
politik, seperti menyelesaikan sengketa konstitusional dan menguji 
undang-undang secara abstrak. Namun, untuk memutus suatu 
perkara harus dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 16 
hakim.298 

295  Lihat Article 89 number 5 People’s Republic of China’s Constitution
296  Lihat Article 62 number 10 People’s Republic of China’s Constitution
297  I Dewa Gede Palguna, Pengadilan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-

hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 412
298  Lihat Article 2 (1) Bundesvervassunggeszets
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D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM 
BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Peralihan sistem perencanaan pembangunan nasional

Dengan diadopsinya PPHN sebagai haluan Negra maka 
menjadikan sistem perencanaan pembangunan nasional pada saat 
ini berubah. Adapun peralihanya ialah:

a) RPJP ditiadakan karena sudah digantikan dengan PPHN

b) PPHN kedapannya menjadi acuan untuk menentukan arah 
pembangunan nasional

c) Penyelenggaran sistem perencanaan pembangunan saat ini 
masih tetap berlaku kecuali RPJP. Sehingga RPJMN, RKP, serta 
turunannya dalam pemerintahan daerah tetap dilaksanakan.

d) Pelaksana dari PPHN tidak hanya dijalankan oleh eksekutif 
melainkan juga lembaga tinggi negara dan lembaga negara 
yang dimaknai sebagai constitutional important.

e) Seluruh lembaga tersebut dalam membentuk kinerjanya perlu 
untuk memperhatikan kaidah-kaidah yang diatur dalam PPHN.

2. Penambahan kewenangan MPR

Membentuk dan menetapkan PPHN diproyeksikan akan 
menjadi kewenangan dari MPR sebagai lembaga yang dimaknai 
sebagai rumah rakyat. Maka dari itu kewenangan MPR bertambah 
menjadi:

a) Menambahkan kewenangan MPR dalam membentuk dan 
menetapkan PPHN,

b) Kewenangan MPR dalam membentuk dan menetapkan 
PPHN mempunyai konsekuensi juga MPR dapat melakukan 
pengawasan dan evaluasi PPHN.

3. Penataan ulang produk hukum MPR

Dengan diberikannya kewenangan MPR dalam membentuk 
dan menetapkan PPHN. Maka diperlukan pula penataan ulang 
terhadap produk hukum MPR. Adapun dampaknya ialah :
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a) Produk hukum MPR akan dibedakan menjadi dua Ketatapan 
MPR dan Peraturan negara

b) Ketetapan MPR kedepannya berisi pengesahan Presiden dan/
atau wakil Presiden. Serta pengesahan Presiden dan/atau wakil 
Presiden jika terjadi kekosongan. Dengan demikian, ketetapan 
MPR bersifat beschikking.

c) Peraturan negara akan menjadi produk hukum MPR yang 
bersifat Regeling. Muatan peraturan negara kedepannya akan 
menjadikan wadah hukum untuk PPHN serta evaluasi dari 
PPHN.

Dengan demikian, akan tercipta suatu kepastian hukum 
karena nama ketatapan yang secara umum dipahami sebagai 
Beschikking tidak masuk kedalam hieraki peraturan perundang-
undangan yang bersifat regeling. 

4. Perubahan Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pengujian Peraturan perundang-undangan dengan sistem 
saat sebagaimana telah dikaji pada materi sebelumnya memiliki 
kesalahan konsep sehingga menimbulkan berbagai permasalahan 
secara empiris, sehingga dalam amandemen UUD NRI 1945 ini 
diperlukan perubahan sistem pengujian perarturan perundang-
undangan menjadi pengujian peraturan perundang-undangan satu 
atap, hal ini kemudian memberikan sebuah implikasi bagi sistem 
ketatanegaraan, antara lain:

a. Pengujian peraturan perundang-undangan secara berjenjang 
memiliki implikasi bahwa pengujian peraturan perundang-
undangan dilakukan atas suatu peraturan perundang-undangan 
yang berjenjang-jenjang sesuai dengan stufenbautheory yang 
dikemukakan oleh Hans Nawiasky dan Hans Kelsen.

b. Pengujian peraturan perundang-undangan secara menyeluruh 
memiliki implikasi bahwa pengujian peraturan perundang-
undangan dapat dilakukan pada semua jenis peraturan 
perundang-undangan terhadap semua jenis peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Dikarenakan kewenangan MK menjadi bertambah, hal ini 
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akan memberikan sebuah implikasi pada perubahan jumlah 
hakim MK, yaitu dengan menambah jumlah hakim konstitusi.

d. Mahkamah Agung tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang

Dengan ini diharapkan pengujian peraturan perundang-
undangan dapat menciptakan sebuah harmonisasi norma peraturan 
perundang-undangan di Indonesia.

5. Penyelarasan perencanaan Anggaran dan Program Pembangunan 
Nasional

Dalam sistem penganggaran dan pencatatan belanja negara 
saat ini, pembentukkan APBN yang selama ini berlangsung hanya 
dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber 
daya ekonomi (anggaran), tetapi APBN tidak dimengerti juga 
sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara 
sebagai amanat konstitusi. Dalam hal ini APBN yang tergolong 
belum merakyat tetapi tergolong hanya untuk golongan tertentu, 
karena APBN yang masih disusun bukan berdasarkan kesejahteraan 
rakyat. Hal ini dikarenakan proses penyusunanya yang terlalu 
berkutat pada program program yang disusun oleh ranah eksekutif. 
Oleh karena itu, kedepan pembentukkan APBN harus disesuaikan 
dengan PPHN. Hal ini tentunya akan memberikan sebuah implikasi 
penyelenggaraan kenegaraan, diantaranya:

a. Dalam proses pembentukkan APBN, Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) harus berpedoman 
pada PPHN. 

b. Dalam apabila RAPBN tidak sesuai dengan kaedah 
pembangunan yang ada pada PPHN, RAPBN tersebut 
harus ditolak, dan Presiden diberikan kesempatan untuk 
menyesuaikan RAPBN dengan PPHN.

c. Jika Presiden menolak untuk menyesuaikan RAPBN dengan 
PPHN, maka Presiden menjalan APBN tahun lalu

Dengan adanya sistem pembentukkan PPHN dengan 
mekanisme tersebut, diharapkan PPHN kedepanya dapat 
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mengimplementasikan daripada kedaulatan rakyat yang berdasar 
atas konstitusi dan permusyawaratan rakyat.

6. Pengimplementasian Kedaulatan Rakyat Atas Permusyawaratan 
melalui Sidang tahunan MPR

Sistem pengawasan dan pengevaluasian dengan sistem 
pembangunan model SPPN berdasarkan pengkajian yang telah 
dilakukan secara konsep tidak dapat dibenarkan, karena menyalahi 
daripada konsep kedaulatan yang berdasar atas permusyawaratan 
rakyat, oleh karena itu perlu adanya pembenahan mekanisme 
pengawasan dan pengevaluasian dengan mengadakan sidang 
tahunan MPR, sidang tahunan ini memiliki beberapa implikasi, 
diantaranya:

a. Pengevaluasian dan pengawasan kinerja tidak lagi dilakukan 
oleh ranah eksekutif, melainkan dilakukan oleh MPR dan 
lembaga-lembaga negara lainya

b. Dengan sistem ini, diharapkan masyarakat dapat turut 
berpartisipasi untuk melakukan peniaian atas kinerja seluruh 
lembaga negara

c. Pertanggungjawaban daripada pelaksanaan PPHN tidak 
hanya dilakukan pada lembaga eksekutif, melainkan seluruh 
lembaga negara memiliki keharusan untuk memberikan 
pertanggungjawabanya atas pelaksanaan PPHN

Sistem ini diharapkan dapat menciptakan sebuah pelaksanaan 
PPHN yang optimal dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang 
berdasar atas konstitusi dan permusyawaratan rakyat.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN 
HISTORIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Secara filososfis Pancasila adalah dasar kehidupan 
berbangsa dan bernegara (philosofische grondslag). Sebagai dasar 
kehidupan bernegara tersebut setiap sila dalam Pancasila yang 
meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan, 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya 
harus dijadikan sebagai bintang pedoman yang menuntun bangsa 
Indonesia meraih cita-citanya sebagai bangsa yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta sebagai jembatan emas 
untuk meraih tujuan bangsa yang melindungi seluruh bangsa 
dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikannya nilai 
Pancasila juga harus terdapat dalam konstitusi UUD NRI 1945. 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 
menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan antara Norma 
Fundamental Negara (staatfundamentalnorm) Pancasila dan aturan 
dasar UUD 1945. Penjelasan tersebut menyebutkan:299 

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-
pasalnya. Pokok- pokok pikiran tersebut meliputi suasana 
kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-
cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar 
negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) 

299  Maria Farida Indrati, Ilmu…Op.Cit., hlm. 58.
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maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 
menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-
pasalnya”.

Atas uraian tersebut maka jelas bahwa Pancasila sebagai 
norma hukum fundamental negara (staatfundamentalnorm) dan 
sekaligus menjadi cita hukum sebagai sumber dan dasar serta 
pedoman bagi batang  tubuh UUD 1945 sebagai aturan dasar 
negara atau aturan pokok negara (verfassungsnorm) serta peraturan 
perundang-undangan lainnya.

Sejatinya, sebagai penjabaran daripada nilai nilai Pancasila, 
materi muatan dalam UUD NRI 1945 memiliki ketidaksempurnaan. 
Hal ini dikarenakan, hukum selalu tertinggal dari perkembangan 
kehidupan masyarakat (het recht hink achter de feiten aan). 
Sementara itu, desakan bagi hukum yang bersifat progresif, tidak 
kaku, dan menyesuaikan dengan keadaan dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat.300 Maka Itulah sebabnya, para pembentuk 
konstitusi membuka peluang untuk melakukan perubahan dengan 
mengadakan pasal yang memungkinkan perubahan konstitusi 
dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.301 

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas sejatinya 
gagasan perubahan kelima UUD NRI 1945 menjadi sebuah 
keniscayaan dan perlu didukung. Amandemen yang dilakukan 
sekiranya perlu untuk mengubah perencanaan pembangunan yang 
ideal dan sejalan dengan nilai nilai pancasila. Saat ini perencanaan 
pembangunan yang berpedoman pada UU SPPN menimbulkan 
polemik tersendiri. Sistem perencanan pembangunan dalam UU a 
quo sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terlaliu 
terfokus pada satu Lembaga kekuasaan negara yaitu Lembaga 
eksekutif, sehingga program pembangunan yang berlangsung 
tidak mencerminkan konsep kedaulatan yang berdasar atas 
permusyawaratan sebagaimana yang dicita citakan oleh The 
founding fathers. Berkaitan dengan hal tersebut secara filosofis 
program pembangunan yang dijalankan tidak merepresentasikan 
pengupayaan pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi 

300  Kata Pengantar Saldi Isra dalam Feri Amsari, Perubahan UndangUndang Dasar 1945 Melalui 
Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. xvii.

301  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara......, Loc.Cit.



131Universitas Islam Indonesia

seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikaji 
pada bab sebelumnya, secara filosofis ketatanegaraan Indonesia, 
penempatan kewenangan untuk membentuk, menetapkan dan 
mengawasi jalanya pembangunan nasional lebih tepat diletakkan 
kepada MPR. Kelembagaan MPR yang didesain oleh The founding 
fathers telah disesuaikan dengan kebudayaan politik di Indonesia 
dan bertujuan agar masyarakat Indonesia terbebas dari dampak 
negatif atas pemberlakuan paham liberalisme. Atas hal tersebut, 
dibentuklah kelembagaan MPR dan menjadikanya sebagai “rumah 
rakyat” tempat “seluruh masyarakat” Indonesia berkumpul 
sekaligus dijadikan tempat mereka untuk bermusyawarah berbagai 
hal. Sehingga secara filosofis jika dikaitkan dengan nilai nilai 
Pancasila, MPR lebih tepat untuk membentuk, menetapkan, serta 
mengawasi perencanaan pembangunan nasional.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Wujud penjelmaan rakyat Indonesia seharusnya mampu 
diperankan secara maksimal dengan adanya kehadiran lembaga 
permusyawaratan dan lembaga perwakilan di Indonesia. Namun 
realita sosial menunjukkan bahwa muncul berbagai persoalan dan 
kebutuhan publik yang belum tercapai. Salah satunya mengenai 
pembangunan nasional yang dianggap tidak berhasil menjadi 
jawaban tepat untuk perbaikan pembangunan nasioanl. Atas hal 
tersebut, terdapat hal mendesak yang perlu diperhatikan, yaitu 
beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang masih harus diperbaiki, 
dipertegas, ditambahkan, atau bahkan dihapuskan.  Beberapa alasan 
sosiologis yang mendasari perlunya perubahan tersebut adalah:

Pertama, banyaknya desakan dari seluruh elemen 
masyarakat. Desakan untuk mengembalikan suatu haluan negara 
menjadi isu yang berulang kali digaungkan oleh seluruh elemen 
masyarakat. Desakan tersebut merupakan imbas dari sistem 
pembangunan saat ini masih menyimpan banyak permasalahan 
dan belum menjadi jawaban yang mutakhir untuk menanggulangi 
problematik pembangunan negara. Megawati Soekarno Putri yang 
merupakan Presiden RI kelima dalam orasi ilmiahnya menyebutkan 
bahwa kedepan Republik Indonesia perlu untuk melakukan 
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amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali haluan 
negara.302  

Pernyataan Megawati Soekarno Putri mengenai dorongan 
untuk menghadirkan kembali GBHN dalam bentuk yang berbeda 
bukan merupakan hal yang baru dan tanpa alasan. Pasalnya, wacana 
tersebut pernah juga diucapkan dalam Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang 
dilaksanakan pada tahun 2016 dengan nama yang berbeda yakni 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).303 Artinya, 
Presiden kelima Republik Indonesia sudah melakukan banyak 
kajian mengenai pentingnya suatu haluan negara. 

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN di era 
kekinian disuarakan pula oleh para akademisi. Dalam pertemuan 
Forum Rektor Indonesia (FRI), Konvensi Kampus ke X, dan 
pertemuan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu 
Sosial (HIPIIS) di Universitas Sebelas Maret (UNS), salah satu 
rekomendasi penting dari pertemuan itu adalah menghidupkan 
kembali GBHN dan mendorong MPR untuk mencantumkan 
kembali kewenangan MPR menetapkan GBHN. Bunyi lengkap dari 
hasil pertemuan FRI tersebut adalah sebagai berikut: Forum Rektor 
Indonesia memperkuat upaya untuk mengembalikan kedaulatan 
rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional melalui 
kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 
menyusun dan menetapkan GBHN berdasarkan nilai-nilai Pancasila 
dan memperkuat nasionalisme serta mendorong sinkronisasi peran 
antar lembaga baik unsur lembaga perwakilan rakyat, kementerian 
dan lembaga-lembaga lainnya agar dapat terbangunnya integrasi 
perencanaan dan pengganggaran pembangunan nasional yang 
berdimensi kerakyatan dan partisipatif.304

302  Orasi Ilmiah Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan RI, Megawati 
Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN, 
terdapat dalam https://mpr.go.id/berita/Orasi-Ilmiah-Pengukuhan%C2%A0Gelar-Profesor-
Kehormatan-di-Universitas-Pertahanan-RI,-Megawati-Soekarnoputri-Tegaskan-Perlu-
Amandemen-Sekali-Lagi-Untuk-Hadirkan-Kembali-PPHN, diakses pada 14 Juni 2021.

303 Tempo, Rakernas PDIP Rekomendasikan MPR Tetapkan GBHN, terdapat dalam https://nasional.
tempo.co/read/735286/rakernas-pdip-rekomendasikan-mpr-tetapkan-gbhn, diakses pada 25 
Mei 2021.

304  FRI, Rumusan Konvensi, terdapat dalam  http://fri.or.id/rumusan-konvensi/, diakses tanggal 
26 Mei 2021.
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Dorongan mengenai pengembalian GBHN juga disuarakan 
oleh para Stake Holder, misalnya, Ketua MPR RI periode 2014-2019 
misalnya, Zulkifli Hasan, merekomendasikan dikembalikannya 
sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang disampaikan dalam pidatonya 
pada peringatan hari konstitusi 18 Agustus 2019 silam. Menurutnya, 
GBHN yang ditetapkan oleh MPR merupakan terjemahan pertama 
dari UUD NRI yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh 
penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 
Selain itu, GBHN juga berfungsi sebagai batu uji bagi pembentuk 
undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.305

Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, 
juga menuturkan akibat ketiadaan pokok-pokok haluan negara, 
arah pembangunan nasional seperti tak punya pegangan. Maka 
dari itu, beliau menyambut dukungan Lembaga Pengkajian dan 
Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) atas rencana MPR 
RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945.306 Beliau 
juga menuturkan, serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR, 
baik MPR masa jabatan 2009-2014 maupun MPR masa jabatan 
2014-2019 dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya 
adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada 
umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam 
pelaksanaan pembangunan untuk menjaga pembangunan yang 
berkelanjutan.307 Menurutnya, keberadaan sistem perencanaan 
pembangunan nasional dengan model pokok-pokok haluan negara 
dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses 
pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik 
dalam jangka pendek, menengah dan panjang, tetapi juga yang lebih 
mendasar adalah guna memastikan bahwa proses pembangunan 
nasional tersebut merupakan manifestasi dan implementasi dari 
ideologi negara dan falsafah bangsa Pancasila.308

305 Jawa Pos, Peringatan Hari Konstitusi Kembali Diterapkan, terdapat dalam https://www.
jawapos.com/nasional/18/08/2019/peringatan-hari-konstitusi-ketua-mpr-ingin-gbhn-
kembali-diterapkan/ diakses tanggal 26 Mei 2021.

306  Detik, Ketua MPR Ingin Amandemen UUD NRI 1945 Bisa Ubah Inkonsistensi Kebijakan, 
terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-4867546/ketua-mpr-ingin-amandemen-
uud-nri-45-bisa-ubah-inkosistensi-kebijakan, diakses tanggal  26 Mei 2021.

307   Ibid.
308   Ibid.
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Semangat MPR untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sudah 
menjadi agenda MPR sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan 
secara resmi MPR telah mengeluarkan Keputusan MPR Nomor 4 
Tahun 2014 tentang  Rekomendasi MPR RI periode 2009-2014. 
Salah satu rekomendasinya adalah reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan model GBHN. Rekomendasi MPR itu ditindaklanjuti 
oleh MPR periode 2014-2019 dengan membentuk dua panitia ad 
Hoc (PAH) pada 2018. PAH pertama untuk Haluan Negara diketuai 
oleh Ahmad Basarah dan PAH kedua untuk perubahan Tatib MPR 
diketuai oleh Rambe Kamaruzzaman.309

Diskursus pokok-pokok haluan negara ini juga telah 
mendapat dukungan dari berbagai partai politik yang berada 
dalam parlemen. Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, 
mengungkapkan telah ada tujuh fraksi di MPR yang menyetujui 
wacana membangkitkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) melalui amandemen sejumlah pasal di UUD NRI 1945. 
Menurutnya, dari sepuluh fraksi, ada tujuh fraksi yang setuju untuk 
dilakukan amandemen, ada tiga fraksi yang belum. Fraksi yang 
belum ada (keputusan) yakni Golkar, PKS, dan Demokrat.310

Melihat seluruh desakan atau dorongan tersebut menjadi 
terang bahwasanya seluruh elemen masyarakat mulai dari 
akademisi, hingga politisi setuju untuk dihadirkannya pokok-
pokok haluan negara. dengan demikian, Momentum ini harus 
dijadikan suatu batu loncatan untuk ikhtiar penyempurnaan sistem 
perencanaan pembangunan nasional kedepannya.

Kedua, dorongan masyarakat sebagai landasan perubahan 
UUD NRI 1945.  Masyarakat merupakan faktor utama pendorong 
terjadinya pembaharuan UUD NRI 1945. Dorongan demokratisasi, 
pelaksanaan paham negara kesejahteraan (welfare state), kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pola dan sistem 
ekonomi akibat industrialisasi dapat menjadi kekuatan pendorong 

309  Website MPR, MPR Sedang Upayakan Realisasikan Haluan Negara Tahun 2023, terdapat 
dalam https://www.mpr.go.id/berita/Ahmad-Basarah-:-MPR-Sedang-Upayakan-Realisasikan-
Haluan-Negara-Tahun-2023, diakses tanggal 26 Mei 2021.

310  Kompas, Wakil Ketua MPR Sebut 7 Fraksi Dukung Wacana Hidupkan GBHN,  terdapat dalam 
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/13535251/wakil-ketua-mpr-sebut-7-fraksi-
dukung-wacana-hidupkan-gbhn diakses tanggal 26 Mei 2021.
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pembaharuan. 

Konstitusi sebagai landasan sosiologis bangsa Indonesia 
tentunya harus mampu mengakomodir apa saja yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Secara holistik, konstitusi harus mampu 
bertahan dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. 
Namun, tidak berarti bahwa konstitusi bersifat statis, melainkan 
ia hidup dan beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pendapat Franscois Venter 
yang menyatakan bahwa konsep ‘konstitusi’ itu dinamis. Menurut 
beliau, konstitusi yang final itu tidak ada karena konstitusi suatu 
negara itu bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri. 

Perubahan terhadap UUD NRI 1945 pun menjadi sebuah 
tuntutan bersama bangsa Indonesia seiring dengan dinamisnya 
sistem ketatanegaraan agar dapat menyesuaikan secara 
komprehensif dengan kondisi kekinian dan masa depan.311 Hal 
ini disampaikan pula oleh, John P. Wheller Jr. yang menyatakan 
dengan terang-terangan berpendapat bahwa perubahan konstitusi 
adalah satu keniscayaan.312 Romano Prodi bahkan juga mengatakan, 
konstitusi yang tak bisa diubah adalah konstitusi yang lemah, 
karena ia tidak bisa beradaptasi dengan realitas, padahal sebuah 
konstitusi bisa diadaptasikan dengan realitas yang terus berubah.313

K.C. Wheare (Modern Constitution) menyatakan bahwa 
amandemen terhadap UUD NRI 1945 lebih ditentukan oleh 
berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat 
tertentu,314 yang berarti bahwa faktor sosial adalah salah satu faktor 
penting yang mempengaruhi terjadinya amandemen terhadap UUD 
NRI 1945.

311  Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, 
Jakarta, 2007, hlm. 61. 

312  Jhon P. Wheeler, Jr, Changing the Fundamental Law, dalam: Denny Indrayana……, 
Op.Cit., hlm. 69.

313  Anthony Browne, Prodi Fears Sceptics will Neuter Eu Constitution Votes, dalam: 
Denny Indrayana…Op.Cit., Ibid.

314  Jimly Asshiddiqqie dan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan 
Pemilihan Presiden Secara Langsung, Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
RI, Jakarta, 2006, hlm.5. 
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Menyadur dari seluruh pendapat diatas sejatinya terdapat 
hubungan yang erat antara dorongan masyarakat terhadap 
perubahan konstitusi. Dengan demikian, dorongan seluruh elemen 
masyarakat untuk menghadirkan PPHN menjadi relevan untuk 
dikaji secara komperehensif untuk menjadi suatu gagasan untuk 
penyelenggaraan negara yang baik dan ideal.

C. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan pada 
bab sebelumnya, secara yuridis terdapat beberapa alasan yang 
melandasi bahwa sistem pembangunan di Indonesia memerlukan 
sebuah restrukturisasi. Pertama, perencanaan pembangunan 
yang diatur dalam UU SPPN menunjuk aktor pembentuk, aktor 
pelaksana, serta actor pengawas yang terlalu berfokus pada ranah 
eksekutif. Walaupun pelaksanaan perencanaan pembangunan 
dalam UU SPPN mengupayakan musyawarah melalui Musrenbang 
untuk Menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan, 
pelaksanaan musyawarah tersebut tidak berjalan secara efektif, 
karena pada akhirnya pemegang kekuasaan yang Menyusun dan 
menetapkan program tersebut. Sehingga, pembangunan nasional 
tidak merepresentasikan kedaulatan rakyat yang berdasar atas 
permusyawaratan rakyat.

Kedua, pedoman perencanaan pembangunan dalam 
UU SPPN memiliki sistem yang tidak terkodifikasi, sehingga 
mengakibatkan substansi antar program yang sedang bejalan 
memiliki kontradiksi antara satu dengan yang lainya. Selain itu, 
sistem dalam SPPN tidak memiliki mekanisme untuk menjamin 
keberlangsungan pembangunan yang sedang dijalankan, oleh 
karenanya pembangunan tersebut tidak dapat berjalan secara 
sinkron dan tidak berkelanjutan.

Ketiga, Pengawasan penyelenggaraan program 
pembangunan hanya dilakukan oleh lembaga negara yang membuat 
program tersebut. Selain itu pengevaluasian penyelenggaraan 
program tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang 
membuat program tersebut, walaupun dalam sistem saat ini 
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terdapat penyelenggaraan sidang tahunan sebagaimana telah diatur 
dalam peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019. Namun nomenklatur 
dalam peraturan a quo perlu ditegaskan dalam amandemen kelima 
karena sifat penyelenggaraanya hanya konvensional.

Dari landasan permasalahan tersebut, amandemen kelima 
UUD NRI 1945 perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
yuridis pembangunan nasional dalam rangka mengupayakan 
pembangunan nasional yang mengupayakan kedaulatan rakyat.

D. LANDASAN HISTORIS

 Indonesia dalam sejarah perjalananya pernah menggunakan 
dua sistem pembangunan nasional. Pembangunan pada sebelum 
amandemen UUD 1945 ialah menggunakan GBHN yang ditetapkan 
oleh MPR sedangkan pembangunan nasional setelah amandemen 
UUD 1945 menggunakan SPPN yang dibentuk oleh Presiden dan 
disahkan oleh DPR. 

Alasan mendasar hadirnya kewenangan MPR untuk memuat 
GBHN ialah pada pemahaman bahwa penjelmaan kedaulatan 
rakyat, seharusnya pemerintahan negara yang dijalankan oleh 
Presiden, hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh rakyat 
melalui MPR. Hal ini membawa konsekuensi kepada peran dan 
fungsi Presiden yang dianggap sebagai mandataris/penerima 
mandat MPR.315 

Kedudukan MPR yang melakukan distribution of power 
pada sebelum amandemen UUD 1945 tidak terlepas dari pemikiran 
para pendiri bangsa. Soepomo yang mewakili Panitia Perancang 
Undang-Undang Dasar memberikan pandanganya:316

“Oleh karena Madjelis pemusjawaratan itulah jang 
memegang haluan rakjat, jang memang mempunyai 
kekuasaan tertinggi jang tak terbatas, maka sudah selajaknya 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang akan menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada 
haluan kita, mengngiat dinamik, kehidupan tumbuhnya 

315  Pusat Studi Kebijakan Unpad, Kajian Akademik: Konstitusionalisasi......, Op.Cit., 33.
316  Soepomo dalam Sekretariat Negara, Risalah sidang......, Op.Cit. 243.
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masjarakat. Djadi itu adalah sekali dalam 5 tahun: sesudah 
5 tahun sudah tentu rakjat atau badan permujawaratannja 
ingat, apa jang terdjadi dan aliran apa jang ada diwaktu itu, 
dan pula haluan manakah jang baik untuk dikemudian hari; 
dan djika perlu sudah tentu akan merobah Undang-undang 
dasar. Maka dengan itu panitia jakin, bahwa Undang-
Undang Dasar akan senantiasa menurut haluan jang hendak 
dikedjakan oleh pemerintah;..... Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat sebagai pendjelmaan rakjat, jalah badan jang 
mengangkat Kepala Negara”

Merujuk pada penjelasan Soepomo maka akan ditemukan 
jawaban atas alasan mendasar mengapa kewenangan menetapkan 
GBHN ada pada MPR. Alasan pertama ialah MPR merupakan 
Penjelmaan Rakyat sehingga mempunyai kewenanga menetapkan 
GBHN. Alasan kedua, MPR senyatanya hendak dijadikan rumah 
rakyat maka disanalah tempat untuk membicarakan dinamika, 
kehidupan, tumbuhnya masyarakat serta haluan jang akan 
diperlakukan dikemudian hari dan alasan terakhir, haluan rakyat 
merupakan hal yang penting sehingga perlu untuk dibicarakan 
Bersama dalam rumah rakyat.

Setelah Amandemen UUD 1945 pembangunan nasional 
tidak lagi menggunakan GBHN melainkan menggunakan Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen SPPN ini 
kemudian diturunkan kedalam suatu perencanaan pembangunan 
nasional. Dokumen tersebut terdiri atas rencana pembangunan 
jangka panjang nasional yang dikenal RPJPN (2005-2025), rencana 
pembangunan jangka menengah yang dikenal RPJMN, dan rencana 
pembangunan jangka pendek atau tahunan yang dikenal sebagai 
RKP.317 

Perubahan pemegang kekuasaan dalam membentuk suatu 
dokumen pembangunan nasional dikarenakan MPR tidak lagi 
menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden sudah dipilih 
langsung oleh masyarakat tanpa melalui MPR. Walaupun demikian, 
Wacana untuk menghidupkan GBHN atau mengembalikan 
kewenangan MPR untuk membuat suatu perencanaan pembangunan 

317  Vide Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
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nasional masih menjadi hal yang sering digaungkan. 

Alasan mendasarnya ialah, pembangunan nasional saat ini 
layaknya burung dalam sangkar, dengan kata lain tidak kemana-
mana. Alasan tersebut benar karena pembangunan saat ini tidak 
berkesinambungan karena setiap Presiden terpilih berbeda 
dalam cara pandang melakukan pembangunan nasional. Selain 
itu, pembangunan nasional yang dibuat oleh MPR justru lebih 
sesuai dengan impian para The founding fathers. Tidak bisa 
dikesampingkan bahwasanya MPR merupakan miniatur rakyat, 
hal ini berarti seluruh permsalahan ketatanegaraan harusnya dapat 
dibicarakan di MPR. 
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BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI 
PERUBAHAN

A. SASARAN PENGATURAN RANCANGAN AMANDEMEN 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 KELIMA.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan 
rancangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Kelima adalah penyempurnaan sistem 
perencanaan pembangunan dengan model Pokok-Pokok Haluan 
Negara. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan sistem perencanaan saat ini, menjaga konektivitas 
dan diskontinuitas perencanaan pembangunan dengan tetap 
memperkuat sistem Presidensial, dan berlandaskan Pancasila dan 
UUD NRI 1945 serta negara kesatuan.

B. ARAH PENGATURAN DAN JANGKAUAN

Sejalan dengan sasaran yang dituju dari rancangan 
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diata, Naskah akademik ini perlu meruuskan 
jangkauan dan arah pengaturannya. Adapun jangkauan dan arah 
pengaturannya ialah; 

1. Penambahan kewenangan MPR dalam membentuk dan 
menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara. 

Arah pengaturan terhadap pengaturan tersebut ialah 
menghadirkan haluan negara dalam artian sempit yakni Pokok-
Pokok Haluan Negra (PPHN). Kewenangan untuk membentuk dan 
menetapkan PPHN diberikan kepada MPR sebagai rumah rakyat. 
Kemudian PPHN tersebut akan memuat sistem perencanaan 
pembangunan atau arah pembangunan indonesia untuk 20 tahun 
kedepan sejak ditetapkan. PPHN tersebut kedepannya menjadi 
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acuan untuk lembaga tinggi negara, serta lembaga negara yang 
digolongkan kedalam constitutional Important.

Implikasi dari hadirnya kewenangan MPR dalam 
membentuk dan mentapkan PPHN lainnya, ialah sistem perencanaan 
pembangunan yang telah ada pada saat ini berubah. Perubahannya 
ialah dengan ditiadakannya RPJPN dan yang menjadi acuan 
kedepannya ialah PPHN. Substansi dari PPHN kedepannya harus 
mengandung prinsip-prinsip direktif. Artinya, haluan negara akan 
emmberi arahan untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila dan 
konstitusi ke dalam pranata publik.

Jangkauan pengaturan mengenai kewenangan MPR 
membentuk dan menetapkan PPHN ialah mengembalikan nilai 
negara kekeluargaan dan gotong royong kembali dalam menentukan 
hal besar yakni PPHN. Dalam hal ini ejawantah dari kekeluargaan 
tersebut ialah melalui MPR. Dengan demikian, terlihat bahwasanya 
kedepan aktor pembentuk PPHN ialah MPR.

2. Mekanisme pembentukan Pokok-pokok Haluan Negara

Arah pengaturan mengenai aturan mekanisme pembentukan 
PPHN ialah untuk menjamin kepastian hukum. Aturan ini akan 
memberikan pengaturan terhadap pembentukan badan koordinasi 
yang dibentuk MPR yang ditugasi untuk menginventaris masukan 
dari lembaga pelaksana PPHN mengenai substansi PPHN 
kedapannya. Mengatur mengenai kuorom dalam pembentukan dan 
penetapan PPHN, serta mengatur mengenai mekanisme Judicial 
Preview peraturan negara tentang PPHN oleh MK.

Jangkauan pengaturan mengenai mekanisme pembentukan 
PPHN ialah MPR sebagai pembentuk PPHN, Badan Koordinasi 
PPHN (BKP) sebagai badan yang dibentuk MPR untuk menampung 
seluruh masukan dari lembaga pelaksana PPHN, dan MK sebagai 
The interpreter of constitution dapat memberikan pertimbangan 
mengenai materi muatan Peraturan Negara tentang PPHN melalui 
mekanisme Judicial Preview. Jangkauan pengaturan mengenai 
aturan ini memperlihatkan semua lembaga ikut berpastisipasi dalam 
pembentukan PPHN serta mencerminkan check and balances.
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3. Pembentukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Arah pengaturan daripada pembentukkan APBN dalam 
amandemen kelima UUD NRI 1945 ini adalah merubah pedoman 
salah satu unsur mekanisme APBN yang semula mengacu hanya 
pada RKP untuk mengacu pula pada PPHN. Hal ini difungsikan 
untuk menjadikan APBN yang sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat yang berdasar atas permusyawaratan rakyat dan negara 
yang berprinsip kekeluargaan.

Jangkauan pengaturan mengenai APBN ini memberikan 
tugas bagi DPR dalam hal persetujuan APBN untuk memperhatikan 
terlebih dahulu kesesuaian Rancangan APBN dengan kaedah 
Peraturan Negara tentang PPHN, dalam hal apabila APBN tidak 
sesuai dengan Peraturan Negara tentang PPHN ataupun tidak 
disetujui oleh DPR, pemerintah mau tidak mau harus menjalankan 
APBN tahun lalu.

4. Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

Arah pengaturan daripada amandemen kelima UUD 
NRI 1945 In adalah penyatuatapan pengujian undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap UUD NRI 1945 serta menjadikan Peraturan Negara 
tentang PPHN sebagai dasar pertimbangan hukum dalam setiap 
pengujian  peraturan perundang-undangan. Hal ini difungsikan 
agar memberikan sebuah harmonisasi antar norma hukum yang 
optimal serta mencegah keterputusan pembangunan sebagai akibat 
daripada materi muatan antar instrument hukum pelaksana PPHN 
yang tidak singkron satu sama lain.

Jangkauan pengaturan pegujian peraturan perundang-
undangan antara lain. Pertama seluruh pengujian undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai implikasi dari 
adanya penyatuatapan pengujian undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung 
menjadi tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pengujian 
peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Mahkamah 
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Agung akan difokuskan sebagai pengadilan yang berfokus pada 
penanganan perkara yang diharapkan mampu menciptakan rasa 
adil di masyarakat.

Kedua, dalam melakukan pengujian undang-undang/atau 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, MK 
juga memperhatikan pendapat MPR untuk memberikan keterangan 
terkait penafsiran original intent atas Pasal-pasal yang menjadi batu 
uji pengujian peraturan perundang-undangan, ataupun memberikan 
tafsir atas maksud daripada substansi yang ada pada PPHN.

5. Peninjauan terhadap materi Peraturan Negara tentang 
Pokok-pokok Haluan Negara.

Arah Pengaturan Amandemen kelima UUD NRI 1945 juga 
memberikan pengaturan untuk melakukan peninjauan terhadap 
materi PPHN. Hal ini dimaksudkan agar PPHN bisa beradaptasi 
dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan 
masyarakat, Sehingga dalam pelaksanaanya PPHN benar benar 
mencerminkan daripada pelaksanaan kedaulatan rakyat 

Jangkauan pengaturan dalam peninjauan PPHN ini adalah, 
memberikan kewenangan pada MPR melakukan political review 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi Peraturan negara 
tentang PPHN. Hasil daripada peninjauan atas peraturan negara 
tentang PPHN dituangkan dalam peraturan negara sebagai pedoman 
dalam hal apabila hasil peninjauan memerintahkan untuk melakukan 
perubahan atas Peraturan Negara tentang PPHN.

6. Sidang tahunan MPR

 Arah Pengaturan lain amandemen kelima UUD NRI 1945 
ini adalah pelaksanaan sidang tahunan oleh MPR hal ini diperlukan 
sebagai implementasi daripada nilai-nilai kedaulatan rakyat 
yang didasari atas permusyawaratan rakyat dalam sila keempat 
Pancasila. Sidang tahunan juga dilaksanakan untuk melakukan 
agenda ketatanegaraan. Selain itu sidang tahunan difungsikan 
untuk mengevaluasi kinerja lembaga negara dalam melaksanakan 



145Universitas Islam Indonesia

kaedah kaedah pembang

Jangkauan pengaturan dalam sidang tahunan ini 
memberikan pengaturan untuk seluruh kembaga negara yang 
disebutkan dalam UUD NRI 1945 dan lembaga negara lainya yang 
memiliki nilai constitutional importance untuk menyampaikan 
hasil kinerja nya atas pelaksanaan PPHN dalam sidang tahunan 
yang dilaksanakan oleh MPR. Hasil daripada sidang tahunan ini 
berupa evaluasi kinerja serta rekomendasi pelaksanaan kerja bagi 
lembaga negara untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sidang 
tahunan ini tidak hanya dilakukan untuk melakukan evaluasi 
kinerja lembaga negara atas pelaksanaan PPHN, melainkan juga 
dilaksanakan untuk agenda kenegaraan yang lainya.

C. MATERI PERUBAHAN

Setelah mengkaji dan meneliti baik secara teoritis dan 
empiris dalam materi yang telah disebutkan, kami menemukan 
materi perubahan beserta alasan yang menjadi dasar perubahan 
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. 

1. Transformasi sistem perencanaan nasional dengan model 
Pokok-pokok Haluan Negara

Wacana restorasi Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) terus digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat. 
Secara politis, hal tersebut disebut berkali kali oleh MPR, lembaga 
negara dengan kewenangan merubah undang-undang dasar. Istilah 
baku “Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 
dengan model GBHN” berasal darI rekomendasi MPR periode 
2009-2014 yang diwadahi dalam Keputusan MPR Nomor IV/
MPR/2014. Senyatanya, rekomendasi tersebut mendapat perhatian 
lebih bahkan MPR melalui keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rekomendari Majelis Permusyawaratan Rakyat RI masa 
jabaran 2014-2019 menyertakan nomenklatur baku berupa Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai model sistem perencanaan 
pembangunan yang baru kedepannya.318

318  melalui keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendari Majelis Permusyawaratan 
Rakyat RI masa jabaran 2014-2019
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Perbedaan mendasar sistem perencanaan pembangunan 
pada saat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 terletak 
pada aktor pembentuk. Setelah amandemen UUD NRI 1945, sistem 
perencanaan pembangunan dibentuk oleh Presiden, sedangkan 
sebeleum amandemen suatu sistem perencanaan pembangunan 
dibentuk oleh MPR. 

Setelah amandemen UUD 1945 terlihat banyak masalah 
mengenai sistem perencanaan pembangunan. Permasalahan 
mengenai sistem perencanaan pembangunan saat ini telah 
diuraikan dalam pembahasan sebelum ini, namun secara garis 
besar permasalahanya pada diskontinuitas dan diskonektivitas. 
Padahal suatu sistem perencanaan keberadaannya sangat penting. 
Hal inilah yang menjadi dasar wacana mengenai perubahan sistem 
perancanaan pembangunan yang semula menggunakan UU SPPN 
(RPJP, RPJMN, dan RKP) hendak diubah melalui PPHN yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh MPR.

a. Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai arah pembangunan 
nasional

Memahami haluan negara dapat dipahami secara 
luas dan sempit. Secara luas haluan negara termasuk 
didalmanya adalah UUD 1945 dan ketetapan ketetpan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, sedangkan dalam pengertian sempit 
haluan negara dilekatkan pada satu dokumen ketetapan MPR 
yang diberi nama Garis -Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan 
waktu tertentu.

Pada saat ini muncul wacana untuk memberikan 
kewenangan membentuk dan menetapkan suatu haluan negara 
dalam artian sempit kepada MPR. Namun, bukan GBHN 
seperti masa lalu yang hendak dihadirkan kembali melainkan 
haluan negara yang sudah disesuaikan dengan perkembangan 
zaman dengan nama PPHN. Melihat dorongan berbagai 
kalangan, dapat dipastikan suatu haluan negara merupakan hal 
yang penting dalam suatu negara.
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Berbicara mengenai haluan negara, Yudi Latif 
menyatakan, jika Pancasila mengandung prinsip-prinsip 
filosofis, Konstitusi mengandung nilai prinsip-prinsip 
normative, maka Haluan Negara mengandung prinsip-
prinsip direktif. Lebih lanjut, dalam tataran Pancasila masih 
bersifat abstrak, dalam pasal-pasal konstitusi juga kebanyakan 
mengandung norma-norma besar yang tak memberikan arahan 
cara melembagakannya. Maka dari itu suatu haluan negara 
menjadi penting untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila 
dan konstusi ke dalam pranata publik.319

Praktik mengenai haluan negara telah dilaksanakan 
dibeberapa negara. misalnya, brasil yang memberikan 
terminology Directive Principles of State Policy (DSPS) 
untuk haluan negaranya. Selain itu India dan Filipina dalam 
konstitusinya memuat pasal-pasal mengenai DSPS. Secara 
umum, DSPS berguna untuk mempengarui cara menafsirkan 
berbagai hak fundamental termasuk bagaimana mengatur 
jaminan hak-hak tersebut ke dalam undang-undang.320

Dalam konteks Indonesia, haluan negara dalam artian 
sempit telah digantikan dengan SPPN. Dalam perjalanannya, 
yang telah lebih dari tiga lustrum, SPPN menyimpan banyak 
permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
namun secara garis besar permasalahanya pada diskontinuitas 
dan diskonektivitas. Selain itu, SPPN menuai banyak kritik 
mulai dari coraknya yang teknokratik dan pramatik-politik, 
serta tidak mencerminkan tujuan dan cita-cita nasional.

Kondisi dari SPPN menjadi bukti penguat bahwasanya 
perlu untuk merubah sistem perencanaan pembangunan saat 
ini menjadi PPHN. Selain itu, jika melihat kebelakang, para 
founding father telah sadar bahwasanya penting untuk adanya 
suatu haluan negara. GBHN menjadi bukti bahwasanya 
sistem perencanaan pembangunan hal penting dalam suatu 
negara. Dengan demikian, terlihat bahwasanya merubah 
sistem perencanaan pembangunan menjadi PPHN sebuah 

319  Kompas, Yudi Latif: Memahami GBHN, https://www.kompas.id/baca/
utama/2019/08/22/114226121, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

320  Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad, Kajan akademik: ....., Op.cit.hlm,. 59.
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keniscayaan dan didukung kuat oleh faktor historis.

b. MPR sebagai aktor pembentuk PPHN 

Gagasan untuk menyematkan kewenangan membentuk 
dan menetapkan PPHN oleh MPR bukan hal yang tiba tiba hadir 
di tengah gemuruh permasalahan ketatanegaraan indonesia. 
Hal tersebut sudah dibuktikan ddalam fakta sosiologis yang 
telah dijabarkan diatas, artinya, dorongan untuk hadirnya 
PPHN sudah lama disuarakan oleh para elemen masyarakat. 

MPR tercatat pernah berwenang untuk menetapkan 
GBHN sebelum amandemen UUD 1945. GBHN merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan dengan Batasan waktu 
tertentu. Pasca reformasi, kewenangan tersebut dilepaskan 
dari MPR, perencanaan pembangunan digantikan melalui 
SPPN yang dibuat oleh Presiden. Penghapusan kewenangan 
tersebut tidak dapat serta merta ditafsirkan, bahwasanya 
MPR tidak layak untuk menetapkan arah perencanaan 
pembangunan. Perlu pandangan lebih luas untuk memaknai 
alasan penghapusan kewenangan menetapkan GBHN oleh 
MPR. Jika merujuk pada sejarah, keberadaan haluan negara 
merupakan paket integral dari konsepsi negara kekeluargaan 
yang dikehendaki Pancasil dan UUD 1945 yang mana hal 
tersebut merupakn MPR.

Wacana mengenai mengembalikan haluan negara 
dengan model terbaru yakni PPHN dalam perjalannya menuai 
Pro dan Kontra. Penolakan terhadap kembalinya haluan negara 
dengan model terbaru yakni PPHN didasarkan setidaknya dua 
alasan yakni MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan 
kekhawatiran pada Praktik MPR pada masa lalu yang dinilai 
jauh dari demokrasi. Terkait dengan hal tersebut, berikut 
penjelasan mengenai mengapa penolakan wacana PPHN tidak 
relevan, yakni:

Pertama, Alasan teoritis bahwa MPR bukan lagi lembaga 
tertinggi negara maka tidak dapat membentuk suatu pokok-
pokok haluan negara tidak dapat dibenarkan. Secara praktis, 
telah disampaikan diatas bahwasanya akibat amandemen 
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UUD 1945 mengubah kedudukan MPR. Perubahan kedudukan 
tersebut menyebabkan banyak perubahan fundamental dalam 
sistem ketatanegaraan diindonesia termasuk MPR tidak dapat 
menetapkan suatu dokumen perencanaan pembangunan atau 
GBHN.

Perubahan tersebut ialah karena dahulu Pasal 1 ayat 
(2) berbunyi; “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan 
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” diubah dengan “Kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan 
ini yang menjadikan MPR semula Lembaga tertinggi negara 
menjadi lembaga tinggi negara. sehingga, semua lembaga 
negara dinyatakan sejajar.321 

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam praktiknya tidak 
mengubah fakta bahwa rakyat hanya terlibat lansung dengan 
persoalan dan negara ini dalam pemilihaan umum (pemilu), 
sementara hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar bagi 
bangsa dan negara ini dibahas dan diputuskan oleh dan melalui 
MPR.322 Artinya, posisi MPR masih penting dalam sistem 
ketatanegaraan indonesia karena masih banyak hal yang dapat 
dilakukan oleh MPR termasuk membentuk dan menetapkan 
PPHN.

Perdebatan MPR sebagai lembaga tinggi negara atau 
lembaga tertinggi negara, turut dibahas oleh Ridwan HR, 
menurutnya, perdebatan dalam amandemen UUD tentang 
apakah MPR itu lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi 
negara, yang hasilnya disepakati bahwa MPR merupakan 
lembaga tinggi negara dengan argumen antara lain dalam 
rangka checks and balances, sesungguhnya tidak mengubah 
fakta konstitusional bahwa MPR memiliki kewenangan yang 
sangat besar dan lembaga-lembaga negara lainnya memperoleh 
kewenangan dari UUD NRI 1945 yang disusun dan ditetapkan 

321  Amandemen UUD 1945 merubah paradigma lembaga-lembaga negara dalam hubungan 
fungsionalnya, dahulu fungsional yang horizontal sejarang hubungnya structural yang vertikal, 
Lihat juga, Mahfud MD, Perdebatan hukum........., Op.cit., 31.

322  Harry Setya Nugraha, Thesis, Op.cit. 41.
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MPR.323

Pernyataan tersebut didukung oleh banyak pakar 
ketatanegaraan di Indonesia. jika merujuk pada kewenangan 
MPR setelah amademen masih terlihat walaupun tidak 
secara langsung bahwa kedudukan MPR masih lembaga 
tertinggi negara. terhadap lembaga kePresidenan, MPR 
punya kewenangan untuk memakzulkan, artinya posisi MPR 
lebih tinggi kewenanganya daripada Presiden, sebaliknya 
Presiden tidak mempunyai kewenangan Membubarkan MPR. 
jika berhadapan dengan DPR atau DPR, MPR merupakan 
gabungan dari lembaga tersebut dengan legitimasi politik 
cukup kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. apalagi jika 
dihadapkan pada lembaga tinggi negara lainnya seperti BPK, 
MA, MK, dan KY yang pembentukanya dilakukan melalui 
DPR dan DPD.324

Berdasarkan realitas tersebut, Kaelan berpendapat 
bahwa berdasarkan kaidah sebagaimana terkandung dalam 
Pasal 2 UUD RI 1945, sebenarnya MPR memiliki kekuasaan 
lebih tinggi daripada Presiden, DPR, dan DPD.325 Hal ini 
disampaikan pula oleh Fajrul Falaakh bahwa dalam praktik, 
MPR mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada lembaga 
lain, termasuk lembaga yudikatif. Menurut UUD RI 1945, 
MPR bisa menjatuhkan sanksi kepada Presiden dalam kasus 
jika ada pelanggaran berat.326

Dengan demikian, pemaknaan MPR sebagai lembaga 
tinggi negara sejatinya tidak dapat menihilkan kewenangan 
konstitusional MPR yang sangat besar. Selain itu, MPR yang 
dimaknai sebagai lembaga yang kedudukanya sejajar dengan 

323  Ridwan HR, GBHN dalam Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan di Indonesia, dalam 
Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pengkajian MPR RI, Yogyakarta, 2016. 

324  Kaelan dalam, Bambang Sadono dan Lintang Ratri, Reformulasi, Garis-Garis Besar Haluan 
......., Op.cit. hlm. 218.

325  Kaelan, “Kajian Kritis Kewenangan MPR, Jurnal Majelis, Vol 3,2016, hlm.45-46.
326  Fajrul Falaakh, Menata Sistem Presidensial” Dalam, in Jalan Berliku Amandemen 

Komprehensif, Jakarta: DPD RI dan Citra Almamater, 2009, hlm. 45. Baca Juga, Bambang 
Sadono, dan Lintang Ratri, Reformulasi, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan 
Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar, Jurnal Hukum, Jilid 49 No. 2, 2020, hlm. 218.
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lembaga negara lainnya tidak dapat selamanya dibenarkan, 
karena jika merujuk pada kewenangan konstitusionalnya 
MPR tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada 
lembaga negara lainnya. Jika dikontekskan dengan memberikan 
kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan PPHN. 
Maka hal tersebut sesuai karena tidak bisa dilepaskan dari 
kenyataan, pasca amandemen MPR masih mempunyai 
kedudukan dan kewenangan yang tertinggi. 

Kedua, penolakan terhadap wacana MPR untuk 
membentuk dan menetapakan PPHN disebabkan oleh 
ketakutan masa lalu. Hal ini wajar karena mengingat MPR 
saat itu terkooptasi dengan pengaruh dari kekuatan eksekutif 
atau Presiden.  Pada praktiknya, MPR orde baru tidak dipilih, 
tetapi diangkat oleh soeharto. Bahkan, dari 1973 hingga 1998, 
MPR hanya memilih satu Presiden, yaitu soeharto, Akibatnya, 
soeharto mengendalikan dan menguasai legislasi itu sendiri.327

Akibat praktik non demokratis di era Orde Baru 
tersebut pula, yang menimbulkan permintaan untuk melakukan 
reformasi disegala lini ketatanegaraan dengen melakukan 
amandemen UUD NRI 1945. Amandemen UUD 1945 
menurut Megawati, menyisakan permasalahan, salah satunya 
saat dilakukanya hal tersebut membuat mata batin kenegaraan 
seolah kabur oleh kekuatan euphoria demokrasi. Kekuasaan 
otoriter yang mendadak jebol, tidak memberikan kesempatan 
untuk melihat sejarah dari sumber primer, khususnya mengenai 
kesulurhan gagasan ideal mengenai indonesia merdeka.328 

Akibat dari euphoria akan demokrasi yang menutup 
mata batin kenegaraan tersebut yang menyebabkan amandemen 
UUD 1945 dianggap masih menyimpan problematik. 
Misalnya, dalam hal inkonsistensi dan inkoherensi konsep 
kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 setelah diamandemen. 
Dalam UUD 1945 setelah amandemen Pasal 1 ayat (2) 
menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

327  Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, PT Mizan 
Pustaka: Bandung, hlm. 147.

328  Pendapat Megawati sebagaimana dikutip oleh, Bambang Sadono, Penataan sistem......., 
Op.cit.108.
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dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian jika 
melihat keterwakilan rakyat dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 
(1) UUD 1945, yang menyatakan, MPR terdiri dari DPR dan 
DPD. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan rakyat 
terdiri atas perwakilan politik melalui DPR, dan keterwakilan 
daerah melalui DPD. Namun, dalam pasal-pasal lebih lanjut 
tidak mengatur mengenai posisi ketiga lembaga strategis ini 
lebih detail, terutama inter-relasi ketiga lembaga tersebut.329

I Dewa Gede Palguna, turut memberikan pendapat yang 
sejalan dengan mengatakan, bahwa pada waktu perubahan 
UUD 1945, pemusatan pemikiran saat itu bagaimana 
menciptakan sistem yang demokratis dalam pengertian prinsip 
check and balances benar-benar bekerja dalam desain sistem 
ketatanegaraan indonesia, sementara untuk urusan bagaiama 
kemudian pembangunan direncanakan tidak terlalu banyak 
didiskusikan karena diserahkan kepada calon Presiden. Hal 
yang sering didiskusikan justru bagaimana menciptakan sistem 
Presidensiil yang kuat dan ideal.330

 Melihat penjelasan diatas, terlihat kesamaan dengan 
pendapat Kaelan, ketidakjelasan keterwakilan rakyat dalam 
sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 pasca-amandemen 
didasari oleh semangat untuk meniadakan kedaulatan rakyat 
yang ada dalam MPR melakukan take over begitu saja konsep 
check and balances, serta dendam terhadap kekuasaan Orde 
Baru yang meletakkan kedualatan rakyat dalam satu lembaga 
tertinggi MPR.331

Dengan demikian, terlihat bahwasanya MPR pada sebelum 
perubahan UUD 1945 mempunyai tendensi negative. Hal 
tersebut dapat dilihat dari perubahan fundamental MPR 
setelah amandemen UUD 1945.332  Praktik MPR saat itu 

329  Kaelan dalam, Bambang Sadono an Lintang Ratri, Reformulasi, Garis-Garis Besar Haluan 
......., Op.cit. hlm. 217.

330  Hasil Wawancara dengan I Dewa Gede Palguna yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan 
Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

331  Kaelan, Inkonsitensi dan Inkoherensi Dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen: Kajian 
Filosofis dan Yuridis, Badan Pengkajian MPR RI: Jakarta, 2017. Hlm 123.

332  Perubahan fundamental MPR ialah tidak menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara 
lagi dan tidak menjadi pelaksana tunggal kedaulatan rakyat, Vide Penjelasan Pasal 1 ayat (2) 
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banyak yang menyebabkan masyarakat trauma akan penguatan 
MPR kembali, padahal jika dilihat lebih lanjut MPR saat itu 
terkooptasi dengan eksekutif sehingga cita-cita founding father 
untuk membentuk suatu rumah rakyat dalam perjalananya 
sering digunakan untuk hal yang non demokratis.333

Adapun yang ditakuti oleh para penolak pemberian 
kewenangan membentuk dan menetapkan PPHN oleh MPR 
ialah mengenai masalah pertanggung jawaban Presiden. 
Praktik impeachment terhadap Presiden ke-empat Indonesia 
Abdurrahman Wahid menjadi bukti penguat bahwa MPR pernah 
mencopot Presiden dalam jabatannya karena dianggap benar 
benar telah melanggar haluan negara yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang dasar atau oleh MPR.334 Impeachment 
berimplikasi pada tergganggunya stabilatas pemerintah karena 
di tengah  laju pemerintah harus terjadi pencopotan kepala 
pemerintahan.335 Dengan demikian jelas bahwasanya bayangan 
traumatic masa lalu menjadi dasar untuk menolak pemberian 
kewenangan membentuk dan menetapkan PPHN oleh MPR.

Kekhawatiran akan pertanggung jawaban Presiden 
kepada MPR dan berujung pada pemakzulan Presiden dalam 
hal melanggar PPHN pada era kekinian jelas tidak relevan. 
UUD 1945 sebelum amandemen sekalipun, tidak terdapat 
pasal yang menentukan bahwa Presiden bertanggung jawab 
langsung terhadap MPR. benar ia dipilih oleh MPR dalam 
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, tetapi tidak 
ada ketentuan yang menyatakan MPR berhak melepaskannya 
dalam jangka waktu lima tahun itu.

Dalam Penjelasan tentang UUD NRI 1945 memang 
ditemukan bahwa terdapat keterangan “Presiden yang diangkat 
oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada 
majelis”. Namun, tidak dijelaskan bagaimana mekanisme 
pertanggung jawaban Presiden kepada Majelis. Justru jika 

UUD 1945 sebelum Perubahan.
333  Banyak contoh perilaku non demokratis yang dilakukan oleh MPR dari mengangkat Presiden 

seumur hidup dan memilih Presiden yang sama dalam beberapa Periode, Lihat dalam Denny 
Indrayana, amandemen UUD 1945......, Loc.Cit.

334  Ibid., 244-245.
335  Mahfud Md, Perdebatan Hukum Tata Negara,,,,, Op.Cit. 134
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ditelaah lebih jayh, mekanisme pertanggung jawaban hadir 
secara implisit dalam penjelesan bahwa “Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa 
agar bisa meminta pertanggungan jawab kepada Presiden”. 

Dengan demikian, mekanisme pertanggung jawaban 
Presiden kepada majelis dalam menjalankan GBHN tidak 
bersifat langsung, tetapi melalui mekanisme pengawasan 
secara reguleh oleh DPR. Bahkan, dalam kasus Presiden 
dipandang menggar haluan negara, MPR tidak bisa meminta 
pertanggungjawaban Presiden secara langsung, tetapi melalui 
mekanisme pengajuan dari DPR.

Setelah amandemen UUD 1945 mekanisme 
Impeachment lebih sulit daripada sebelum amandemen. Karena 
prosedur untuk memberhentikan Presiden terbatas pada alasan 
alasan berikut, Pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila Presiden dan /atau wakil Presiden terbukti 
tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.336 Dalam proses untuk 
mencopot Presiden dari jabatannya setelah amandemen lebih 
sulit karena tidak hanya berdasarkan proses politik yang 
melibatkan DPR dan MPR melainkan ada proses hukum yang 
mengikutsertakan oleh Mahkamah Konstitusi.337

Ketakutan mengenai praktik non demokratis pada masa 
lalu membuat MPR dikesankan dengan lembaga yang hanya 
berisikan transaksi politik. Namun Menurut Lindsey, perlu 
digaris bawahi sekalipun begitu deras kritikan dihujankan 
kepada MPR, tidak dapat dipungkiri prestasi lembaga itu 
dalam mengesahkan keempat amandemen UUD 1945, hanya 
sedikit orag yang memprediksikan bahwa MPPR, sebuah 
lembaga “yang terkenal dengan baku hantam partai politik dan 

336  Lihat Pasal 7A dan Pasal 7B Undang Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
337  Lihat Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 7A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945
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politik daging sapinya”. Artinya, MPR dapat menjadi lembaga 
yang sesuai dengan kodratnya jika sedari awal tak terkooptasi 
dengan Presiden sebagai eksekutif.

Dari seluruh penjelasan tersebut, Ketakutan akan 
MPR yang super power dan dapat melakukan Impeachment 
tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena sekalipun PPHN 
ditetapkan oleh MPR dan Presiden dipilih langsung oleh 
rakyat, mekanisme pertanggungjawaban Presiden tetap sama, 
yakni melalui mekanisme pengawasan secara regular atau 
berkelanjutan oleh DPR.

Setelah dilakukan penjelasan terhadap jawaban atas 
penolakan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN. 
Memberikan Kewenangan MPR sebagai pembentuk dan yang 
dapat menetapkan PPHN dikarenakan alasan mendasar yakni:

Komitmen founding father untuk menjadikan Indonesia 
sebagai negara kekeluargaan. Salah satu kesepakatan dari 
pendiri bangsa ialah melakukan penentangan terhadap nilai 
nilai individualis dan menjadikan nilai gotong royong serta 
kekeluaragaan sebagai landasan bernegara. Merujuk pada 
semangat para pendiri bangsa mengenai nilai nilai gotong 
royong, Yudi Latif menyampaikan bahwa, dalam usaha 
transformasi masyarakat majemuk, nilai gotong royong, 
yang dalam politik diwujudkan dalam bentuk institusi 
musyawarah.338 

Ejawantah dari institusi musyawarah dalam konteks 
indonesia adalah MPR. Hal ini disampaikan oleh Moh Yamin 
dan Soepomo dalam risalah sidang PPKI mengenai MPR 
dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara karena 
memagang kedaulatan rakyat. namun, . Walaupun demikian, 
apa yang diinginkan oleh para founding father senyatanya 
berubah akibat perubahan UUD 1945. Eksistensi dari lembaga 
asli Indonesia ini justru dipertanyakan akibat perubahan UUD 
1945, Philipus M Hadjon mengatakan, “fungsi yang harusnya 
ditangani oleh MPR itu, sudah bisa dilakukan oleh rakyat. 

338  Yudi Latif, Presiden dan GBHN, https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/03/Presiden-
dan-gbhn/, diakses pada 18 Juni 2021.
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Misalnya pemilihan Presiden dan sebagainya. Sehingga 
dengan di situ kita pertanyakan, apakah masih dibutuhkan 
suatu fungsi yang dangani khusus oleh MPR?”339

Pernyataan mengenai perlunya eksistensi MPR 
berkaitan pula oleh kewenangan untuk membentuk GBHN 
yang telah dihapuskan. Menurut Bagir manan, kalau presien 
itu dipilih langsung, kemungkinan MPR itu tidak diperlukan. 
Mengapa tidak diperlukan? Karena kalau Presiden dipilih 
langsung kan tidak bertanggungjawab kepada MPR. Jadi 
kemudian karena dipilih langsung, Presiden mempunyai dalih 
bahwasanya “GBHN”nya dari rakyat langsung.340 Dengan 
demikian, terlihat bahwasannya lembaga negara yang sejatinya 
penting tidak dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Kewenangan menetapkan suatu arahan pembangunan 
dalam hal ini PPHN merupakan hal yang penting. karena 
dalam bernegara diperlukan kaidah penuntun yang berisi 
arahan dasar tentang bagimana cara melembagakan nilai-nilai 
Pancasila dan Konstitusi ke dalam berbagai prata publik, yang 
dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan 
menjalankan kebijakan pembangunan. 341

Mengenai pentingnya suatu arah pemandu, serta 
cita-cita bangsa, Soekarno turut menyatakan, “Arus sejarah 
memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa 
memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak 
memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur 
dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”.342

Pentingnya suatu arah pemandu tersebut maka dalam 
konsepsi negara kekeluargaan yang menekankan consensus 
kebijakan poltik dasar tidak diserahkan kepada Presiden 

339  Pendapat ahli disampaikan pada Rapat PAH I BP MPR 16 Desember 1999, Vide Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komperehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar belakang, Proses, dan Hasil 
Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 
2010, hlm. 286.

340  Pusat Studi dan Kebijakan Negara UNPAD, Kajian akademik: Konstitusinalisasi......., Op.cit., 
42.

341  Yudi Latif, “Rnacang Bangun GBHN”, Kompas 30 Agustus 2016. hlm. 6.
342  Ibid.,
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sebagai ekspesi kekuatan majotarian, tetapi harus dirumuskan 
Bersama melalui majelis terlengkap yang mewakili seluruh 
elemen kekuatan rakyat. Mengenai hal ini Soekarno dalam 
amanatnya ketika Sidang Pleno Pertama Dewan Perancang 
Nasional menyatakan, “Maka oleh karena itulah saya 
berpendapat bahwa pola itu sedianya dibawa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat oleh karenanya MPR itu adalah 
Majelis kita yang terlengkap.... Jikalau pola ini nanti sudah 
diterima MPR, artinya jikalau pola itu sudah menjadi satu milik 
nasional... maka pola itu harus diselenggarakan oleh segenap 
rakyat Indonesia... tidak boleh satu orang pun merobahnya.”343

Melihat seluruh penjelasan diatas sejatinya MPR 
sedari dulu sudah diinisiasikan menjadi lembaga yang menjadi 
tempat masyarakat bermusyawarah. Selain itu, kewenangan 
untuk menetapkan suatu arahan pembangunan yang dalam 
hal ini PPHN baiknya dirumuskan dengan cara musyawarah 
dan dalam konteks institusi yang bermusyawarah di Indonesia 
ialah MPR.

c. Aktor Pelaksana PPHN

Salah satu alasan lain mengapa Haluan pembangunan 
negara membutuhkan sebuah rekonstruksi dalam amandemen 
kelima UUD NRI 1945 dikarenakan aktor pelaksana dalam 
pembangunan nasional saat ini tidak representative dan 
demokratis. Jika dianalisis pada UU SPPN pelaksana program 
pembangunan pembangunan terlalu berkutat pada ranah 
eksekutif. Hal ini memiliki sebuah permasalahan, dikarenakan 
sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 
pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan dalam 
UUD NRI 1945 memberikan sebuah deklarasi bahwa seluruh 
Lembaga negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat.344 
Pelaksanaan kedaulatan rakyat inilah yang salah satunya 
mencakup daripada pelaksanaan pembangunan nasional. 
Sehingga dapat dikatakan system dalam UU SPPN dapat 

343  Ibid.,
344  Bagir Manan, DPR, DPD, dan……..., Op. Cit, hlm. 83. 
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dikatakan tidak bersesuaian dengan original intent pasal 1 Ayat 
(2) UUD NRI 1945. 

Dari pernyataan tersebut, pelaksanaan Pokok-
pokok Haluan Negara hakikatnya harus dilaksanakan oleh 
seluruh Lembaga negara sebagaimana diamanatkan untuk 
melaksanakan kedaulatan rakyat, antara lain:

a) Lembaga negara yang disebutkan secara eksplisit dalam 
UUD NRI 1945

Lembaga negara sebagai aktor pelaksana PPHN 
yang terdapat di dalam UUD 1945 adalah lembaga negra 
yang namanya disebutkan dalam UUD 1945. Penyebutan 
tersebut baik dalam satu nomenklatur yang eksplisit 
berupa nama lembaga yang bersangkutan maupun yang 
tanpa nomenklatur yang eksplisit. Beberapa lembaga 
yang disebutkan dengan nomenklatur adalah: Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil 
Presiden, Menteri (khususnya Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan), Gubernur, 
Walikota, Bupati, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara lembaga/
badan yang nomenklaturnya tidak disebutkan secara 
eksplisit, adalah dewan pertimbangan, komisi pemilihan 
umum, dan bank sentral.345

b) lembaga negara yang yang memiliki nilai constitutional 
importance

Lembaga negara yang memiliki nilai constitutional 
importance adalah lembaga negara independen yang 
memiliki sifat constitusional importance (memiliki derajat 
yang sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang 

345  Ernawati Munir, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara 
Pasca Amandemen UUD 1945”, Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, BPHN, 2005, hlm. 16-17
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eksplisit disebutkan dalam UUD) dikarenakan merupakan 
salah satu instrumen untuk mencapat tujuan bernegara, 
dan amanat konstitusional.346 Lembaga Negara dan Komisi 
- Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan 
konstitusi atau yang memiliki constitutional importance 
diantaranya, adalah: Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia 
(BI) sebagai Bank sentral, Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung yang 
meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 
1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan 
tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro 
justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama 
dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 
HAM).347

Dengan demikian, apabila pelaksanaan PPHN 
dilaksanakan oleh semua lembaga yang tersebut di atas, maka 
diharapkan dapat terjadi kesinambungan dan sinkronisasi 
dalam pelaksanaaan SPPN, serta PPHN dapat dijadikan sebagai 
pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara serta melaksanakan pembangunan 
secara nasional. 

                   

346  Mahkamah Konstitusi RI, Pemerintah: OJK Bersifat Constitutional Importance https://www.
mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9864, diakses pada 24 Juni 2021 

347  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
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Gambar 5 
Aktor Pelaksana PPHN
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d. Materi muatan Pokok-Pokok Haluan Negara

Materi Muatan atau substansi PPHN secara umum 
seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya harus 
mengandung prinsip-prinsip directif. Artinya, haluan negara 
akan memberikan arahan untuk melembagakan nilai-nilai 
Pancasila dan konstitusi dalam pranata publik. 

Sebelum merumuskan bagaimana materi muatan 
dari PPHN, penulis akan memberikan gambaran mengenai 
perbedaan haluan negara dalam artian sempit di era orde 
soeharto, era reformasi, era pasca pemilihan langsung Presiden.

Tabel 11 
Perbedaan GBHN era orde baru dan reformasi
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Sebelum merumuskan bagaimana materi muatan dari PPHN, 

penulis akan memberikan gambaran mengenai perbedaan haluan negara 

dalam artian sempit di era orde soeharto, era reformasi, era pasca 

pemilihan langsung Presiden. 

 

 

 

 

 

Komponen GBHN Orde 
Soeharto  

GBHN Orde 
Reformasi 

SPPN Era Pemilu 
Presiden (RPJPN) 

Sistematika Bab I     
Pendahuluan 
Bab II 
Pembangunan 
Nasional 
Bab III 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Bab IV 
Pembangunan 
Lima Tahun 
Ketujuh 
Bab V 
Pelaksanaan  
Bab VI Penutup 

Bab I 
Pendahuluan 
Bab II Kondisi 
Umum 
Bab III Visi dan 
Misi 
 
Bab IV Arah 
Kebijakan 
BAB V Kaidah 
Pelaksanaan 
Bab VI Penutup 

Bab I 
Pendahuluan 
Bab II Kondisi 
Umum 
Bab III Visi dan 
Misi 
Pembangunan 
Nasional Tahun 
2005-2025 
Bab IV Arah, 
Tahapan, dan 
Prioritas 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
tahun 2005-2025 
BAB V Penutup 

Pengertian Garis-Garis Besar 
Haluan Negara 
adalah Haluan 
negara tentang 
pembangunan 
nasional dalam 
Garis-Garis Besar 

Garis-garis Besar 
Haluan Negara 
adalah Haluan 
negara tentang 
penyelenggaraa
n negara dalam 
garis-garis besar 

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
(RPJP) Nasional 
adalah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
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sebagai 
pernyataan 
kehendak rakyat 
yang ditetapkan 
oleh Majelis 
Permusyawarata
n Rakyat setiap 
lima tahun 

sebagi 
pernyataan 
kehendak rakyat 
secara 
menyuluruh dan 
terpadu yang 
duetatpkan oleh 
Majelis 
Permusyawarata
n Rakyat untuk 
lima tahun guna 
mewujudkan 
kesejhateraan 
rakyat yang 
berkeadilan 

nasional yang 
merupakan 
jabaran dari 
tujuan 
dibentuknya 
Pemerintahan 
Negara Indonesia 
yang tercantum 
dalam 
Pembukaan 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik 
Indonesia Tahun 
1945 
dalam bentuk 
visi, misi, dan 
arah 
pembangunan 
nasional untuk 
masa 20 
tahun ke depan 
yang mencakupi 
kurun waktu 
mulai dari tahun 
2005 hingga 
tahun 2025 

Tujuan Pembangunan 
nasional 
bertujuan untuk 
mewujudkan 
suatu masyarakat 
adil dan makmur 
yang merata 
materiil dan 
spiritual 
berdasarkan 
Pancasila dan 
UndangUndang 

Terwujudnya 
masyarakat 
Indonesia yang 
damai, 
demokratis, 
berkeadilan, 
berdaya saing, 
maju dan 
sejahtera, dalam 
wadah negara 
Kesatuan 
Republik 

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Nasional Tahun 
2005 – 2025, 
selanjutnya 
disebut RPJP 
Nasional, adalah 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
nasional periode 
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Dasar 1945 
dalam wadah 
Negara Kesatuan 
Republik 
Indonesia yang 
merdeka, 
berdaulat, 
bersatu, dan 
berkedaulatan 
rakyat dalam 
suasana 
perikehidupan 
bangsa yang 
aman, tenteram, 
tertib, dan 
dinamis dalam 
lingkungan 
pergaulan dunia 
yang merdeka, 
bersahabat, 
tertib, dan damai. 

Indonesia yang 
didukung oleh 
manusia 
Indonesia yang 
sehat, mandiri, 
beriman, 
bertakwa, 
berakhlak mulia, 
cinta tanah air, 
kesadaran 
hukum dan 
lingkungan, 
menguasai ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
memiliki etos 
kerja yang tinggi 
serta berdisiplin. 

20 (dua puluh) 
tahun terhitung 
sejak tahun 
2005 sampai 
dengan tahun 
2025, ditetapkan 
dengan maksud 
memberikan 
arah sekaligus 
menjadi acuan 
bagi seluruh 
komponen 
bangsa 
(pemerintah, 
masyarakat, dan 
dunia usaha) di 
dalam 
mewujudkan cita-
cita dan tujuan 
nasional sesuai 
dengan visi, misi, 
dan arah 
pembangunan 
yang disepakati 
bersama sehingga 
seluruh upaya 
yang dilakukan 
oleh pelaku 
pembangunan 
bersifat sinergis, 
koordinatif, dan 
saling melengkapi 
satu dengan 
lainnya di 
dalam satu pola 
sikap dan pola 
tindak. 
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Haluan negara dalam artian sempit di atas, secara 
sekilah tidak memiliki perbedaan yang sangat fundamental. 
Namun, jika dicermati lebih mendalam terdapat perubahan-
perubahan yang membuat perbedaan mendasar. Misalnya 
dalam sistematika dan kaidah pelaksanaan. Dalam sistematika, 
terlihat GBHN era Soeharto menciptakan suatu kesinambungan 
program antar program dari masa pemerintah ke pemerintahan 
yang lain, yang ditandai dengan konsep pemuatan Repelita. 
Hal ini berbeda dengan GBHN pada era Reformasi yang 
menitikberatkan pada prinsip-prinsip pokok haluan negara, 
dan jika melihat era setelah pemilihan langsung Presiden 
terlihat lebih ingin mengembangkan konsep GBHN era Orde 
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Kaidah 
Pelaksanaa
n 

GBHN pada 
dasarnya 
merupakan 
haluan negara 
tentang 
pembangunan 
nasional yang 
ditetapkan setiap 
lima tahun 
berdasarkan 
perkembangan 
dan tingkat 
kemajuan 
kehidupan rakyat 
dan bangsa 
Indonesia, dan 
pelaksanaannya 
dituangkan dalam 
pokok-pokok 
kebijaksanaan 
pelaksanaan 
pembangunan 
nasional yang 
ditentukan oleh 
Presiden 

GBHN tahun 
1999 - 2004 
yang ditetapkan 
oleh MPR dalam 
Sidang Umum 
majelis 
Permusyawarata
n Rakyat 1999, 
harus menjadi 
arah 
penyelenggaraa
n negara bagi 
lembaga-
lembaga tinggi 
negara dan 
segenap rakyat 
Indonesia 

RPJP tahun 2005-
2025 yang 
dibentuk dan 
diusulkan oleh 
pemerintah yang 
kemudian 
disetujui Bersama 
oleh DPR, harus 
menjadi arah 
penyelenggaraan 
negara yang 
ditindak lanjuti 
oleh RPJM 
(Jangka 5 
tahunan), RKP 
(Jangka 1 
tahunan), dan 
turunan pada 
tingkat daerah. 

Tabel 11 (Perbedaan GBHN era orde baru dan reformasi) 

Haluan negara dalam artian sempit di atas, secara sekilah tidak 

memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Namun, jika dicermati 

lebih mendalam terdapat perubahan-perubahan yang membuat 

perbedaan mendasar. Misalnya dalam sistematika dan kaidah 

pelaksanaan. Dalam sistematika, terlihat GBHN era Soeharto 

menciptakan suatu kesinambungan program antar program dari masa 

pemerintah ke pemerintahan yang lain, yang ditandai dengan konsep 

pemuatan Repelita. Hal ini berbeda dengan GBHN pada era Reformasi 

yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip pokok haluan negara, dan jika 

melihat era setelah pemilihan langsung Presiden terlihat lebih ingin 
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Soeharto dengan ditandai ada  niatan untuk menciptakan suatu 
kesinambungan dengan dimuatnya arahan untuk RPJMN 
(Turunan dari RPJP).

Pada aspek kaidah pelaksanaan, hal ini berkaitan 
erat dengan posisi atau kedudukan MPR pada saat itu. Pada 
era soeharto MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara, 
dengan demikian pelaksanaan Haluan Negara diserahkan 
kepada Presiden sebagai mandataris, sedangkan GBHN pada 
era Reformasi diarahkan dan ditujukan kepada keseluruhan 
lembaga negara dalam pelaksanaanya, dan terakhir jika 
melihat RPJPN sebagai pengganti GBHN, pelaksanaanya 
bersifa executive sentris. 

Melihat penjabaran menganai haluan negara dalam 
artian sempit tersebut, maka PPHN sebagai harapan baru 
untuk penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan 
dapat menjadikan perjalanan tersebut pembelajaran. Atas hal 
tersebut, penulis mengagas PPHN akan berisi:

Tabel 12 
Gagasan Struktur Pokok-pokok Haluan Negara 
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mengembangkan konsep GBHN era Orde Soeharto dengan ditandai ada  

niatan untuk menciptakan suatu kesinambungan dengan dimuatnya 

arahan untuk RPJMN (Turunan dari RPJP). 

Pada aspek kaidah pelaksanaan, hal ini berkaitan erat dengan 

posisi atau kedudukan MPR pada saat itu. Pada era soeharto MPR masih 

menjadi lembaga tertinggi negara, dengan demikian pelaksanaan Haluan 

Negara diserahkan kepada Presiden sebagai mandataris, sedangkan 

GBHN pada era Reformasi diarahkan dan ditujukan kepada keseluruhan 

lembaga negara dalam pelaksanaanya, dan terakhir jika melihat RPJPN 

sebagai pengganti GBHN, pelaksanaanya bersifa executive sentris.  

Melihat penjabaran menganai haluan negara dalam artian sempit 

tersebut, maka PPHN sebagai harapan baru untuk penyempurnaan sistem 

perencanaan pembangunan dapat menjadikan perjalanan tersebut 

pembelajaran. Atas hal tersebut, penulis mengagas PPHN akan berisi: 

 

 

 

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 
Komponen  Penjelasan 

 
Sistematika 
 
 
 

Bab I    
Pendahuluan 
 

Dalam bab ini, 
terdapat beberapa 
bagian yakni: 

- Dasar 
Pemikiran 

- Pengertian 
- Maksud 

dan Tujuan 
- Landasan 
- Sistematika 

Bab I akan 
menguraikan 
PPHN secara 
umum, dalam 
artian akan 
memberikan 
landasan berpikir 
untuk 
pembangunan 
nasional. 

Bab II Kondisi 
Umum 

Dalam bab ini, 
terdiri dari 

Bab II akan 
mengulas 
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beberapa bagian, 
yakni: 

- Kondisi 
saat ini 

- Tantangan 
- Modal 

dasar 

mengenai kondisi 
yang sedang 
dihadapkan 
beserta 
rintanganya dan 
juga kekuatan 
yang dipunyai oleh 
Republik Indonesia 

Bab III Visi 
dan Misi 

Berisi Visi dan Misi Memperlihatkan 
Visi dan Misi 

Bab IV Arah, 
Tahapan, dan 
Prioritas 
Pembangunan 

Pada bagian ini 
terdiri dari dua 
bagian, yakni: 

- Arah 
pembangun
an 

- Tahapan 
dan 
prioritas 
pembangun
an  

Pada bagian arah 
pembangunan 
akan menjabarkan 
mengenai arahan 
dasar tentang 
bagaimana 
melembagakan 
nilai-nilai Pancasila 
dan Konstitusi 
kedalam berbagai 
pranata publik, 
yang dapat 
menjadi bintang 
pemandu para 
penyelenggara 
negara dalam 
merumuskan dan 
menjalankan 
kebijakan 
pembangunan. 
 
Dalam bagian 
tahapan dan 
prioritas 
pembangunan 
merupakan bentuk 
transformasi ide 
dari GBHN era 
orde baru dan 
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Melihat sistematika dari gagasan PPHN, materi 
muatan mengenai prinsip-prinsip direktif akan dituangkan 
secara umum dalam Bab IV bagian arah pembangunan. Untuk 
memberikan gambaran lebih lanjut mengenai muatan prinsip-
prinsip direktif, Adapaun muatan secara operasional PPHN 
yang diwadahi oleh peraturan negara, adalah sebagai berikut:

Prinsip Direktif dalam bidang Hukum, akan 
memberikan pedoman mengenai bagaimana cara untuk 
menuangkan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia 
adalah negara hukum. Karena dalam konstitusi hanya berisi 
norma besar, Dengan demikian secara umum dalam bidang 
hukum harus terlihat bagaimana tindak lanjut dari prinsip 
supremasi hukum yang dianut oleh indonesia.  
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RPJP. Dengan 
demikian berisi 
arahan untuk 
turunan dari PPHN 
ini (rencana jangka 
menengah untuk 
semua aktor 
pelaksana PPHN) 

Bab V Kaidah 
Pelaksanaan  

Terdiri dari dua 
bagian, yakni: 

- Strategi  
- Kondisi 

yang 
diinginkan 

Dalam bagian 
strategi akan 
memaparkan 
strategi umum 
yang akan menjadi 
arahan. Sedangkan 
dalam kondisi yang 
diingkan akan 
menjadi suatu 
ukuran 
keberhasilan untuk 
para aktor 
pelaksana PPHN. 

Bab VI 
Penutup 

Berisi  penutupan Bagian penutupan 
dari PPHN.  

Tabel 12 (Gagasan Struktur Pokok-pokok Haluan Negara  

Melihat sistematika dari gagasan PPHN, materi muatan mengenai 

prinsip-prinsip direktif akan dituangkan secara umum dalam Bab IV 

bagian arah pembangunan. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut 

mengenai muatan prinsip-prinsip direktif, Adapaun muatan secara 

operasional PPHN yang diwadahi oleh peraturan negara, adalah sebagai 

berikut: 

Prinsip Direktif dalam bidang Hukum, akan memberikan 

pedoman mengenai bagaimana cara untuk menuangkan Pasal 1 ayat (3) 

yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena dalam 

konstitusi hanya berisi norma besar, Dengan demikian secara umum 
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Prinsip Direktif dalam bidang Politik, bagian ini terdiri 
dari beberapa bagian, yakni: pertama, politik luar negeri. 
Dalam bagian ini maka setidak tidaknya harus membunyikan 
komitmen indonesia untuk bebas aktif dalam melakukan 
politik luar negeri serta ikut bertindak untuk meniadakan 
penjajahan yang mana amanat dari pembukan UUD NRI 1945 
alenia pertama. Kedua, Politik dalam negeri. Bagian ini harus 
menuangkan Pasal 18 UUD NRI 1945 mengenai pemerintah 
daerah, artinya bagaimana untuk melakukan sinkronisasi pusat 
dan daerah serta menjaga prinsip desentrelisasi asimetris dalam 
pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiga, mengenai komunikasi 
informasi media masa. Dalam bagian ini harus memberikan 
arahan pelaksanaan Pasal 28 F UUD NRI 1945. Keempat, 
penyelenggara negara. Dalam bagian ini menuangkan prinsip 
direktif mengenai bagaimana menciptakan penyelenggaraan 
yang transparan, hingga akuntabel.

Prinsip Direktif dalam bidang Ekonomi, bagian ini 
membunyikan bagaimana pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 
NRI 1945. Mengutip Jaka Sriyana ahli ekonomi menyatakan 
yang kurang dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 ialah 
bagaimana menciptakan daya saing. Dengan demikian nanti 
kedepannya harus membunyikan bagaimana menciptakan 
ekonomi yang kuat dan dapat mensejahterakan masyarakat. 
Selain kekurangan tersebut, Pasal 33 sangat luas dalam 
penafsirannya misalnya mengenai bagaimana cara negara 
untuk melakukan pengusaan terhadap cabang-cabang produksi. 

Prinsip Direktif dalam bidang Agama, pada bagian ini 
harus mencerminkan arah pelaksanaan untuk Pasal 28E ayat 
(3), Pasal 29 UUD NRI 1945. Bidang agama harus memberikan 
kebebasan dalam beragama dan bagaimana memberikan 
penghormatan kepada masyarakat dalam beragama. 

Prinsip Direktif dalam bidang Pendidikan, mengenai 
Pendidikan Konstitusi menyebutkan dalam Pasal 28C dan Pasal 
31 UUD NRI 1945. Artinya, dalam PPHN kedepannya harus 
mencerminkan cara operasionalnya mengenai hal tersebut. 
Selain itu, mengenai Pendidikan dalam pembukaan UUD NRI 
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1945 telah disebutkan bahwasanya salah satu tujuan negara 
ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, PPHN 
perlu memperdalam bahasan mengenai hal tersebut.

Prinsip Direktif dalam bidang Sosial Budaya, 
Konstitusi mengatur mengenai sosial budaya dalam Pasal 32 
UUD NRI 1945. Salah satu isu nasional yang penting yakni 
bahwa bangsa indonesia masih kurang menghargai budaya. 
Dengan demikian, PPHN harus hadir memberikan petunjuk 
bagaimana menuangkan Pasal tersebut dalam pranata publik.

Prinsip Direktif dalam bidang Pertahan dan Keamanan, 
Secara Normatif dalam UUD NRI 1945 mengenai pertahanan 
dan keamanan diatur dalam Bab XII Pertahan dan Keamanan 
Pasal 30. Banyak isu pertahanan dan keamanan seiring 
berjalannya zaman makin banyak maka dari itu PPHN 
harus memberikan prinsif driktif mengenai Keamanan siber, 
Supremasi sipil atas militer, hingga penguatan alut sista.

Prinsip Direktif dalam bidang Sumber daya alam dan 
sumber daya manusia, salah satu modal terbesar indonesia 
ialah mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia. 
Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwasanya sumber daya 
akam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan hal 
itu maka kedapan PPHN harus memberikan prinsip direktif 
mengenai pengelolaan sumber daya alam yang baik. dan dalam 
sumber daya manusia, PPHN harus mencerminkan bagaimana 
para lembaga negara terkait dapat memberdayakan sumber 
daya manusia dengan baik.

Materi muatan PPHN diatas tentu masih bersifat umum 
dan secara konkrit akan dibahas dalam lampiran constitutional 
drafting mengenai peraturan negara tentang Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Hal yang dikemukan dalam PPHN perlu 
melihat juga tantangan dan modal dasar untuk mengembangkan 
materi muatan PPHN. Penulis mengagas bahwasanya kedepan 
PPHN akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang, karena 
sesuai dengan kodrat haluan negara yakni menjawab tantangan 
untuk waktu yang akan datang. Gagasan PPHN akan berlaku 
selama 20 tahun kedepan, dengan demikian PPHN kedepan 
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juga harus memperhatikan bagaimana menjawab tantangan 
indonesia pada tahun 2045 atau 100 tahun indonesia berdiri 
serta perkembangan-perkembangan universal yang sedang 
terjadi.

Tabel 13 
Gagasan Pasal 3B Ayat (1) UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 3B Ayat (1) UUD NRI 1945

- (Belum Ada) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
membentuk dan menetapkan Pokok-
pokok Haluan Negara yang diatur 
dengan Peraturan Negara 

2. Peraturan Negara Sebagai Wadah Pokok-Pokok Haluan 
Negara

Keberadaan dari adanya Pokok-pokok Haluan Negara 
sebagaimana telah disebutkan dalam materi sebelumnya memiliki 
sebuah implikasi untuk memberikan sebuah wadah hukum yang 
jelas untuk menjadi tempat bernaung bagi Pokok-pokok Haluan 
Negara. Dalam praktek berkonstitusi dan penyelenggaraan 
ketatanegaraan hingga saat ini masih ada wadah hukum yang 
dibuat oleh MPR untuk menampung haluan pembangunan yang 
disebut TAP MPR. Jika kita akan mengembalikkan kewenangan 
pembentukkan PPHN dengan wadah hukum yang dinamai dengan 
TAP MPR terdapat perdebatan mengenai penamaan tersebut.

Pertama, pandangan yang berpendapat sudah tepat 
memasukkan dan menggunakan nomenklatur “Ketetapan MPR” 
sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan. Dengan alasan 
bahwa menurut pandangan ini TAP MPR pada hakikatnya adalah 
nomenklatur dari salah satu bentuk hukum putusan MPR. Selain 
itu, melihat realita praktik ketatanegaraan di Indonesia terhadap 
normalisasi penggunaan istilah “keputusan” dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan. Dengan lahirnya Keputusan 
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Presiden yang bersifat mengatur (regeling) atau berisi pengaturan. 
Hal ini dikarenakan Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang 
di dalamnya mengandung kekuasaan pengaturan, yaitu Pengaturan 
dengan Keputusan Presiden.348 Berkaca dari hal tersebut, bahwa 
tidak logis dari segi nalar hukum apabila ada lembaga negara 
yang dibentuk oleh konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 serta 
mengemban amanat untuk mewujudkan tujuan negara, tetapi 
lembaga negara tersebut tidak diberi kewenangan untuk membentuk 
peraturan-peraturannya. Dengan demikian pada dasarnya MPR 
dapat membuat Ketetapan MPR dalam rangka melaksanakan 
UUD NRI Tahun 1945 karena memang tidak ada ketentuan 
yang melarang itu. Walaupun dalam praktik penyelenggaraan 
ketatanegaraan istilah “Ketetapan” masih mengandung kelemahan 
antara ketetapan bersifat regeling atau beschikking. 

Kedua, pandangan yang berpendapat perlu pembaharuan 
TAP MPR dengan menggunakan istilah nomenklatur selain kata 
“ketetapan”. Sebagaimana diketahui nomenklatur “ketetapan” 
dapat dimaknai dalam dua makna, yaitu makna secara “umum” 
dan makna secara “khusus”.349 Dalam pengertian umum, tindakkan 
menetapkan ada pada proses pembentukkan peraturan-perundang-
undangan.350 Sedangkan makna secara khusus, menetapkan adalah 
sebuah kegiatan yang sifatnya administrative atau membuat sebuah 
penetapan, misalnya mengangkat dan dan memberhentikkan 
pejabat.351 Secara praktis, MPR dalam ketatanegaraan di Indonesia 
menggunakan TAP MPR untuk hal-hal yang yang beberapa 
diantaranya bersifat penetapan seperti, penetapan Presiden dan 
wakil Presiden serta perubahan Undang Undang Dasar.352 Namun 
TAP MPR tak jarang memiliki materi muatan yang bersifat 
mengatur (regeling) seperti salah satu contohnya adalah materi 

348  A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Untuk memperoleh Gelar Doktor 
Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990, hlm 
144.

349  Ni’matul Huda et Riry Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan………, Op.Cit, hlm. 65.
350  Ibid
t351  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Konstitusionalisme………, Op.Cit, hlm. 229.
352  Ridwan, Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan 

Perundang-undangan, dalam Ni’matul Huda, Problematika………, Op. Cit, hlm. 93.
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yang berisi GBHN.353 Hal ini yang menjadikan nomenklatur 
“ketetapan” menimbulkan kerancuan dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, hal ini pula yang nantinya 
dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait 
pengujian daripada TAP MPR.

Dari berbagai pandangan yang telah diuraikan di atas, 
didapati sebuah kesimpulan bahwa, perlu adanya perubahan 
nomenklatur wadah hukum Pokok-pokok Haluan Negara dengan 
menggunakan istilah baru untuk mempertegas bahwa produk 
hukum yang dibuat oleh MPR bersifat mengatur (regeling). 

a. Perubahan Nomenklatur TAP MPR Menjadi Peraturan Negara

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang 
yang tersusun didalamnya bersifat abstrak dan umum, sehingga 
penggunaan nomenklatur “Ketetapan MPR” dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan dipandang sebuah bentuk 
inkonsistensi terhadap pemaknaan dan pemberlakuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Istilah “Ketetapan” dapat 
menimbulkan konotasi bahwasanya materi muatannya bersifat 
beschikking bukan regeling “de wilsverklaring van een 
staatsorgaan voor een bijzonder geval” (pernyataan kehendak 
organ kenegaraan dalam peristiwa spesifik).354 m lain, istilah 
“Ketetapan” memiliki penafsiran terhadap produk hukum 
yang berciri hukum konkrit, individual, dan final.355 

Istilah beschikking (Ketetapan), menurut Utrecht 
dalam tataran Hukum Administrasi Negara, ialah suatu 
perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh 
alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. 
Secara konsepsional, antara ketetapan dan keputusan tidak 
ada perbedaannya.356 Ketetapan atau keputusan yang berarti 
beschikking sebenarnya sangat terkait dengan tindakan hukum 

353  Ibid.
354  Ibid, hlm. 92.
355  Wahyu Nugroho. “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif 

berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10. No. 
3. 2013, hlm. 225.

356  S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 
Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 74.
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penguasa/pemerintah yang mempunyai sifat bersegi satu. 
Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan beberapa para 
sarjana, S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., menyimpulkan 
beberapa unsur dari ketetapan, antara lain:357

1) Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau 
perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan 
hasil persetujuan oleh dua belah pihak; 

2) Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang 
atau kekuasaan istimewa; dan

3) Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan 
hubungan hukum.

Menilik Ketetapan MPR dalam lapangan hukum 
administrasi akan selalu menimbulkan persoalan hukum. 
Dalam dimensi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata 
Negara Ketetapan ini memiliki sifat dan norma hukum yang 
individual-konkret dari rangkaian norma hukum yang bersifat 
umum-abstrak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 
penggunaan istilah atau nomenklatur lain untuk mengganti 
istilah Ketetapan MPR. Salah satunya dapat dipertimbangkan 
untuk menggunakan istilah “Peraturan Negara” sebagaimana 
istilah Indischestaatsregeling masa pemerintahan Hindia 
Belanda yang dapat diterjemahkan sebagai peraturan negara.358 
Indischestaatsregeling berlaku pada masa Hindia Belanda 
yang materi muatannya mengikuti materi muatan Grondwet 
(Undang-Undang Dasar) yang berlaku di negara Belanda.359

Dengan begitu, konotasi “Peraturan” lebih relevan 
untuk dijadikan nomenklatur dalam regulasi karena secara 
pemaknaan Peraturan merupakan suatu instrumen hukum 
yang bersifat abstrak umum, berisi pengaturan, serta mengikat 
untuk umum. Gagasan Peraturan Negara pada hakikatnya akan 
menggantikan kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan 

357  Ibid.
358  Badan Pengkajian MPR RI, Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan 

Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia, Cet.1, Badan Pengkajian MPR RI, 
2018, hlm.75.

359  Ibid.
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perundang-undangan. Kedepannya desain “Peraturan 
Negara“ menjadi wadah bagi Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) yang bersifat umum dan abstrak, hal ini sejalan 
dengan kewenangan MPR yang berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar. Peraturan Negara memuat 
haluan negara yang berisi pedoman arah penyelengaraan 
negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak 
rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang disusun sebagai 
bentuk perencanaan yang berkesinambungan yang hendak 
dicapai dalam sistem pembangunan nasional negara, untuk 
mewujudkan mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yakni 
membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. 

Karakteristik Peraturan Negara antara lain:

a) Bersifat eksternal, mengikat kedalam dan keluar majelis;

b) Bersifat regeling, sebagai peraturan perundang-undangan 
yang kedudukanya dalam hierarki peraturan perundang-
undangan adalah dibawah UUD dan diatas UU;

c) Materi muatan bersifat abstrak dan umum, bukan bersifat 
konkret dan individual.

d) Kedudukannya berdasarkan teori Hans Nawiasky 
merupakan Staatsgrundgesetz atau berdasarkan sejarah 
ketatanegaraan pada masa Hindia Belanda seperti 
Indischestaatsregeling.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 
Satjipto Rahardjo bahwa Peraturan Negara sebagai peraturan 
perundang-undangan haruslah memiliki sifat sebagai berikut:360

a) Bersifat umum dan komprehensif, yang demikian 
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan 
terbatas;

b) Bersifat universal dan diciptakan untuk menghadapi 
peristiwa yang akan datang dan belum jelas konkretnya, 
sehingga tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa 

360  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 83-84.
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tertentu saja; dan

c) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki 
dirinya sendiri.

Peraturan Negara akan dimasukkan dalam jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan, yang berada setingkat 
di bawah UUD NRI 1945 dan akan menjadi sumber hukum 
formil dan secara otomatis (ex-officio) menjadi rujukan bagi 
pembentukan penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berada di bawahnya. Hal ini sesuai dengan 
asas “Lex superiori derogat legi inferiori”, yaitu peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Reformulasi 
TAP MPR menjadi “Peraturan Negara” merupakan hal 
yang tepat, hal itu juga bertujuan untuk: pertama, agar 
tidak menimbulkan konotasi bahwasannya materi muatan 
Ketetapan MPR adalah bersifat individual dan konkret; kedua, 
untuk mempertegas materi muatan dalam produk hukum 
yang dikeluarkan oleh MPR yaitu berupa produk hukum yang 
bersifat regeling; ketiga, dengan adanya produk hukum MPR 
yang bersifat mengatur akan berimplikasi pada terkoordinasi 
dan kejelasan dalam melakukan pembangunan terhadap arah 
kebijakan negara. 

b. Materi Muatan dalam Peraturan Negara 

Sebagaimana telah disebutkan diatas, nantinya Materi 
muatan Peraturan Neagara akan berisi muatan norma yang ada 
pada tataran staatsgundgeszets. Norma ini merupakan norma 
yang bersifat pokok dan merupakan aturan yang bersifat 
pokok,361 peraturan negara ini setidak-tidaknya memuat materi 
pengaturan, yang antara lain:

1) Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN)

Pokok-pokok Haluan Negara nantinya berfungsi 
sebagai haluan negara yang merupakan penjabaran nilai 
nilai filosofis pancasila dan penjabaran prinsip-prinsip 
dalam Konstitusi UUD NRI 1945. Arah pembangunan 

361  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan ………, Op.Cit, hlm. 50.
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yang nanti dimasukkan sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam gagasan sebelumnya yang meliputi: aspek penguatan 
pengimplementasian ideologi negara dalam kehidupan 
bemasyarakat; penguatan politik; penguatan ekonomi 
negara; pemajuan sosial budaya; peningkatan mutu kualitas 
Pendidikan; penegakan hukum; serta pertahanan dan 
keamanan yang disampaikan secara abstrak dan umum yang 
selanjutnya diinventarisasi secara konkret dalam peraturan 
di bawahnya. Materi muatan a quo, nantinya menjadi 
guidence star (bintang pemandu) bagi penyelenggara 
negara baik itu legislatif, yudikatif, eksekif, serta lembaga 
negara independen dalam menyelaraskan kinerjanya 
yang dikerjakan baik dalam jangka menengah dan jangka 
tahunan. 

Pokok-pokok Haluan Negara nantinya akan menjadi 
kunci sinergitas produk-produk hukum perencanaan 
pembangunan, hal ini tentunya untuk mencegah 
adanya perbedaan visi dan misi jika terjadi pergantian 
kepemimpinan. Dengan demikian, arah pembangunan 
nasional menjadi selaras dan relevan yang menyesuaikan 
pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 
Kedepannya Pokok-pokok Haluan Negara dalam Peraturan 
Negara disusun jauh lebih elaboratif daripada prinsip-
prinsip direktif yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 
dan lebih dinamis serta fleksibel mengikuti perkembangan 
zaman.

2) Evaluasi Pokok-pokok Haluan Negara

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman 
dan kebutuhan kehidupan masyarakat, nantinya Pokok-
pokok Haluan Negara memerlukan sebuah peninjauan 
terhadap materi Pokok-pokok Haluan Negara oleh MPR, 
dan hasil daripada peninjauan yang dilakukan oleh MPR 
nantinya juga akan dijadikan sebagai sumber pertimbangan 
dalam pembentukkan perubahan Pokok-pokok Haluan 
Negara yang baru. Sebagai sebuah sumber pertimbangan 
yang nantinya perlu diperhatikan, hakikatnya dalam teori 
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hierarkhi norma sebuah norma hanya memperhatikan 
yang diatas atau menyesuaikan dengan norma yang ada 
disampingnya. Oleh karena evaluasi sangat penting untuk 
diperhatikan, maka hakikatnya hasil evaluasi Pokok-pokok 
Haluan Negara ditempatkan dalam Peraturan Negara juga.

Atas hal tersebut maka, rumusan dalam Amandemen 
Kelima UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Tabel 14 
Gagasan Pasal 3A Ayat (1) UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 3A Ayat (1) UUD NRI 1945

- (Belum Ada) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang Memben-
tuk Peraturan Negara.

3. Mekanisme Pembentukkan dan Pelaksanaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara

Wacana untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional dengan PPHN mempunyai pengertian 
untuk melakukan perubahan komperehensif. Reformulasi 
tersebut juga mempengaruhi untuk melakukan formulasi ulang 
terhadap mekanisme pembentukannya. Jika melihat mekanisme 
pembentukan suatu sistem perencanaan pembangunan dari masa 
ke masa mengalami perubahan.

Pada masa orde lama dalam pembentukan suatu haluan 
negara dalam arti sempit yakni GBHN era orde lama menggunakan 
dewan perancang nasional (Depernas). Kehadiran Depernas 
tidak dapat dilepaskan dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. 
Adapun tugas dari Depernas pada saat itu membuat Rancangan 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-
1969. Kemudian rancangan tersebut diterima dan ditetapkan oleh 
MPRS sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 
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Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap 
MPRS NO II/MPRS/1960 ranggal 3 Desember 1960.

Pada masa orde baru pembentukan GBHN selalu dilakukan 
oleh MPR tiap 5 tahun. Kemudia soeharto sebagai Presiden 
membentuk Repelita dengan mengacu pada GBHN yang ditetapkan 
oleh MPR. Pasca hadirnya aturan mengenai pemilihan Presiden 
secara langsung haluan negara dalam artian sempit digantikan 
dengan SPPN, pada tingkat atas yakni rencan pembangunan jangka 
panjang nasional (RPJPN) mekanisme pembentukannya seperti 
membentuk undang-undang pada umumnya. Rancangan Undang-
Undang mengenai RPJPN dibahas dan disetujui Bersama dengan 
DPR. Kemudian RPJPN tersebut yang menjadi arahan mengenai 
perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Dalam konteks menentukan mekanisme pembentukan 
PPHN, ketiga mekanisme tersebut dapat menjadi bekal untuk 
merumuskan ulang mekanisme pembentukan suatu haluan negara 
dalam arti sempit tersebut. Adapun gagasan mengenai mekanisme 
pembentukan PPHN sebagai berikut:

a. Tahapan Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara

Pada tahapan ini jika mengacu pada mekanisme 
pembentukan GBHN orde baru menggunakan Depernas. 
Dalam gagasan penulis, akan terdapat suatu Badan Koordinator 
PPHN (BKP) dibawah MPR yang secara umum mempunyai 
kewenangan yang sama dengan Depernas. Kedepan MPR 
membentuk suatu badan yang didalam keanggotaanya terdiri 
dari Presiden, Lembaga tinggi negara, lembaga negara diluar 
UUD NRI 1945 tetapi dapat dipersamakan dengan lembaga 
negara yang tercantum dalam UUD NRI 1945, dan para 
pakar yang telah dilakukan fit and proper test. Keanggotaan 
tersebut hadir karena pelaksana dari PPHN kedepannya ialah 
lembaga negara tersebut. Mengenai pelaksana dari PPHN 
telah dijelaskan dalam bagian tulisan ini yang lain. Sedangkan 
kehadiran dari para pakar tersebut untuk memberikan 
pandangan keahliannya. 
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Pada tahap ini BKP melakukan inventaris terhadap 
seluruh masukan terhadap penyusunan PPHN. Kemudian, 
seluruh inventaris terhadap seluruh masukan tersebut dibawa 
kepada MPR untuk menjadi bahan pentimbangaan dalam 
membahas dan menetapkan PPHN kedepan.

b. Tahapan Pembahasan Tingkat I Pokok-Pokok Haluan Negara

Tahapan setelah BKP telah memberikan inventaris 
terhadap seluruh masukan terhadap penyusunan PPHN 
ialah MPR menggelar sidang untuk membentuk (rangkaian 
dari Menyusun, membahas, dan mengambil keputusan) dan 
menetapkan.  Pada tahapan pembahasan dibagi menjadi 
dua tingkat pembahasan yaitu pembahasan tingkat I dan 
Pembahasan tingkat II. Seluruh tahapan pembahasan ini harus 
memenuhi kuorum yang setidak setidaknya dihadiri oleh 
sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan anggota MPR. 

Dalam Pembahasan tangkat I (satu) MPR RI memiliki 
agenda untuk membahas Rancangan awal PPHN berdasarkan 
Output dari BKP. Hal ini dimaksudkan untuk mencip 
efesiensikan waktu pembentukan. Jika mengikut sertakan 
seluruh lembaga negara terkait untuk melakukan pembahasan 
akan menjadikan pembahasan PPHN lama. Walaupun 
demikian, bukan berarti dalam pembahasan tidak ada ikut 
serta dari lembaga negara pelaksana PPHN, karena sudah ada 
mekanisme koordinasi melalui BKP. 

c. Pelaksanaan Judicial Preview dalam Pembahasan Rancangan 
Pokok-pokok Haluan Negara

Setelah melakukan pembahasan atas berbagai usul 
yang telah dihimpun oleh BKP dalam pembahasan tingkat I, 
MPR meminta MK untuk menilai substansi yang ada pada 
Rancangan PPHN, yang nanti-nya hasil dari penilaian tersebut 
dijadikan pertimbangan oleh MPR dalam pembahasan 
Rancangan PPHN selanjutnya.

Alasan mengapa MK perlu memberikan penilaian atas 
Rancangan PPHN dikarenakan, Pembentukkan Pokok-pokok 
Haluan Negara tetap membutuhkan pengawasan lembaga 
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negara di luar lembaga pembentuk Pokok-pokok Haluan 
Negara. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri adalah negara 
yang berdasar atas hukum, sehingga sebagaimana telah dibahas 
sebelumnya, negara hukum adalah negara yang berdasar atas 
pemisahan kekuasaan dan mengupayakan kekuasaan yang 
saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. 
Sehingga pengawasan atas Rancangan Pokok-pokok Haluan 
Negara memperlukan lembaga di luar pembentuk Pokok-
pokok Haluan Negara. Namun sifat pengawasan daripada 

Dari penjelasan tersebut, Lembaga negara yang 
sekiranya tepat untuk melakukan pengawasan atas PPHN adalah 
Mahkamah Konstitusi. Namun hasil putusan pengawasan 
yang dilakukan oleh MK hanya bersifat rekomendatif. Hal 
ini memiliki alasan, karena pembatalan atas materi rancangan 
PPHN justru akan membuat pelaksanaan pembangunan 
menjadi tidak demokratis. Materi yang termuat dalam 
PPHN adalah pengimplementasian atas Konstitusionalisme 
politik yang mana memandang pentingnya penegakkan serta 
perkembangan norma-norma konstitusi dilakukan melalui 
mekanisme yang demokratis yaitu suara parlemen.362 Sehingga, 
memang secara hakikat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki 
wewenang untuk membatalkan materi dalam Pokok-pokok 
Haluan Negara, oleh karena nya putusan nya hanya bersifat 
rekomendatif.

Ketentuan lain MK dalam melakukan judicial preview 
adalah, dalam melakukan judicial preview Mahkamah 
Konstitusi dibatasi untuk memberikan penilaian paling lama 
30 (Tiga puluh) hari, hal ini dimaksudkan untuk menjaga 
daripada kepastian waktu agar pembentukkan PPHN bisa 
berjalan efisien.

362  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Konstitusionalisasi 
Haluan Negara……., Op, Cit, Hlm. 26
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d. Tahapan Pembahasan Tingkat Ii Rancangan Pokok-Pokok 
Haluan Negara

Setelah Mahkamah Konstitusi menilai materi muatan 
PPHN, Majelis Permasyawratan Rakyat mengadakan sidang 
untuk melaksanakan pembahasan tingkat II. Agenda pada 
pembahasan tingkat II ini dilakukan untuk menindaklanjuti 
pertimbangan Mahkamah Konstusi atas penilaian materi 
muatan PPHN dan membentuk rancangan akhir PPHN 
sebelum disetujui dalam penetapan PPHN.

e. Tahapan Penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara

Tahapan setelah pembahasan ialah memutuskan untuk 
pembentukan PPHN. Dibagian pembahasan dinyatakan batas 
minimal untuk melakukan pembahasan ialah sepertiga anggota 
MPR. Dalam melakukan putusan mengenai pembentukan 
PPHN maka setidak-tidaknya lima puluh persen ditambah satu 
dari sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. setelah disetujui 
maka PPHN ditetapkan dengan wadah hukum MPR yang 
bersifat regeling yakni Peraturan Negara.

Gambar 5 
Alur Tahapan Pembentukkan PPHN
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Atas hal tersebut maka, rumusan dalam Amandemen 
Kelima UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Tabel 15 
Gagasan Pasal 3B Ayat (2)- Ayat (4) dan Perubaham Pasal 24C

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 3B Ayat (2) UUD NRI 1945

Rancangan Pokok-pokok Haluan 
Negara dapat diusulkan oleh Lem-
baga-lembaga Negara.

Pasal 3B Ayat (3) UUD NRI 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Melakukan Pembahasan Atas Ran-
cangan Pokok-pokok Haluan Neg-
ara dalam sidang yang dihadiri 
oleh sekurang-kuranganya 1/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusy-
awaratan Rakyat

Pasal 3B Ayat (4) UUD NRI 1945
Dalam Pembahasan Rancangan 
Pokok-pokok Haluan Negara, Ma-
jelis Permusyawaratan meminta 
Mahkamah Konstitusi untuk 
melakukan pemerikasaan atas Ma-
teri Rancangan Pokok-pokok Halu-
an Negara.



183Universitas Islam Indonesia

Pasal 3B Ayat (5) UUD NRI 1945

- Belum Ada Putusan untuk menetapkan Pokok-
pokok Haluan Negara dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-ku-
ranganya lima puluh persen ditam-
bah satu anggota dari 2/3 anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
yang hadir dalam sidang.

Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI 1945. 

(Menyisipkan antara Ayat (2) dengan Ayat (3))

- Belum Ada

Mahkamah Konstitusi wajib mem-
berikan putusan atas rekomendasi 
mengenai Rancangan Pokok-pokok 
Haluan Negara.

4. Penyelarasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara.

Sebagaimana telah dikaji sebelumnya, Praktik Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirasa memiliki berbagai 
kekurangan dalam penyusunan. Desain pembentukkan APBN yang 
berlangsung saat ini terlalu teknokratis dan tidak mencerminkan 
adanya sebuah pengupayaan keterlibatan masyarakat di 
dalamnya.363 Walaupun dalam pembentukkanya terdapat sebuah 
permusyawaratan, sebagaimana telah dikaji sebelumnya proses 

363  Pusat Kajian Aggaran Badan Keahlian DPR RI, Buletin APBN: Dilema Defisit APBN………, 
Op.Cit, hlm.8.
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pembentukkan daripada APBN terlalu berat sebelah pada ranah 
eksekutif. Selain itu dasar penyusunan daripada APBN hanya 
berkutat pada program yang telah disusun oleh ranah eksekutif 
melalui RKP. Secara ideologis hal ini tentunya tidak sesuai 
dengan pembentukkan APBN yang dicita-citakan para founding 
fathers. Karena dengan model perencanaan anggaran yang 
demikian berpotensi menciptakkan penyelewengan kekuasaan. 
Penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan anggaran inilah 
yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founding 
fathers waktu itu.364 Hakikatnya, sebuah konstruksi penyusunan 
anggaran yang mencerminkan daripada kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan cita-cita untuk membentuk negara yang merdeka, 
Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur seta tujuan negara Indonesia 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Oleh karena itu, untuk menciptakkan sebuah anggaran 
yang memiliki daya guna untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan 
negara. Maka pembentukkan anggaran memerlukan sebuah 
acuan yang tidak hanya dibentuk dengan susunan program yang 
sifatnya teknokratis, melainkan perlu dibentuk dengan program 
yang dibuat berdasar atas kehendak rakyat yang didasari atas 
sebuah permusyawaratan perwakilan. Dari penjelasan tersebut, 
selain APBN kedepan mengacu pada program yang dibentuk 
dalam RKP, APBN harus berpedoman pada Pokok-pokok Haluann 
Negara dan wajib menjadi sebuah pedoman utama. Argumentasi 
utama mengapa Pokok-pokok Haluan Negara menjadi  dasar  
utama dari pembentukan APBN adalah, Pokok-pokok Haluan 
Negara merupakan pernyataan kehendak rakyat dan mempunyai 
landasan idiil Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan 
konstitusional.365 Kemudian, pembentukkanya yang melalui 
permusayawaratan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat 
adalah sebuah pembentukkan yang demokratis, karena hakikatnya 
MPR adalah perwujudan daripada seluruh golongan masyarakat 
(vertretungsorgan des willens des staatsvolkes). Maka secara tidak 
langsung, menjadikan Pokok-pokok Haluan Negara sebagai dasar 

364  Ikhwan Farojih, Pengawasan keuangan negara: pemeriksaan keuangan negara melalui auditor 
internal & eksternal serta DPR, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm xii.

365  Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, 
Paradigma, Yogyalarta, 2015, hlm 683.
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pedoman pembentukkan APBN akan memastikan anggaran yang 
akan dibuat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

 Amandemen kelima UUD NRI 1945 mengenai hak budget 
parlemen, kedepan harus sesuai dengan PPHN. Apabila tidak 
sesuai maka DPR meminta kepada Pemerintah untuk melakukan 
penyesuaian. Dalam hal pemerintah tidak ingin melakukan 
penyesuaian, pemerintah mau tidak mau menggunakan APBN tahun 
lalu. Penyelarasan penyusunan anggaran terhadap PPN bertujuan 
untuk: Pertama, penguatan daripada PPHN sebagai acuan dalam 
penyusunan anggaran mewujudkan tujuan dan cita-cita negara 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 
Kedua, terealisasinya implementasi kedaulatan rakyat secara 
optimal dalam penyusunan anggaran. Ketiga, terciptanya sistem 
check and balances terkait Kontrol dan pengawasan penyusunan 
anggaran yang tidak terpusatkan pada satu lembaga saja.

Tabel 16 
Gagasan Perubahan Pasal 23 UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum

Pasal 23 Ayat (3) UUD NRI 1945
- (Belum Ada) Dalam memberikan persetujuan 

atas Rancangan Undang-undang 
tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Dewan Per-
wakilan Rakyat harus memperhati-
kan kesesuaian antara Rancangan 
Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
dengan Peraturan Negara tentang 
Pokok-pokok Haluan Negara
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Pasal 23 Ayat (4) UUD NRI 1945

- (Belum Ada) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
Menyatakkan bahwa rancangan ang-
garan pendapatan dan belanja negara 
tidak sesuai dengan peraturan negara 
tentang Pokok-pokok Haluan Negara

Pasal 23 Ayat (5) UUD NRI 1945

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat ti-
dak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang 
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara tahun yang lalu

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
Menyatakkan bahwa rancangan ang-
garan pendapatan dan belanja negara 
tidak sesuai dengan peraturan negara 
tentang Pokok-pokok Haluan Negara 
dan/atau tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang lalu

5. Rekonstruksi Judicial Review (Gagasan Pengujian 
Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Peraturan 
Negara Terhadap UUD NRI 1945 dalam satu atap)

Pengujian undang-undang dan peraturan perundang-
undangnya di bawahnya pada Mahkamah Konsttitusi merupakan 
sebuah gagasan yang kami berikan dalam amandemen kelima UUD 
NRI 1945. Hal ini didasari oleh pertimbangan dua factor secara 
teoritis dan secara empiris yang telah dikaji dalam bab sebelumnya, 
factor tersebut antara lain.
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Pertama, problematika pengujian peraturan perundang-
undangan mengacu pada sebuah konsep yang tidak sesuai dengan 
dasar teori, masalah tersebut antara lain:

Pertama, secara teoritis pertimbangan untuk melakukan 
pengujian peraturan perundang-undangan satu atap dibawah 
Mahkamah konstitusi didasari atas teori hierarki peraturan 
perundang-undangan. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya sifat 
daripada norma peraturan perundang-undangan sendiri memiliki 
jenjang atau hierarki di dalamnya. Hierarki di dalam undang-
undang yang dimaksud tidak saling terlepas melainkan terhubung 
antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan norma pada 
peraturan yang berada dibawah bersumber dan berkesinambunagn 
dengan norma yang diatasnya begitupun sebaliknya norma 
peraturan yang berada diatas menjadi sumber daripada peraturan 
yang dibawahnya.366 

Hal yang menjadi sebuah problematika adalah, praktek 
pembentukkan peraturan perundang-undangan merupakan 
praktek yang sarat akan sebuah kepentingan dan substansinya 
sendiri merupakan sebuah resultante dari kepentingan pembentuk 
peraturan perundang-undangan.367 Kepentingan tersebut acapkali 
bertentangan dengan norma peraturan yang berada diatasnya. 
Bahkan norma yang berada pada tingkatan paling bawah 
(Autonomesatzung) memiliki sebuah potensi untuk bertetangan 
dengan peraturan tertinggi (staatsfundamentalnorm).368 Oleh 
karenanya untuk mengharmonisasikan norma tersebut diperlukan 
sebuah pengujian yang terletak pada satu lembaga penguji yang 
ideal dan terjamin independensinya yaitu Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Selain dari teori hierarki norma peraturan 
perundang-undangan, Ide pemberlakuan pengujian a quo di 
Mahkamah Konstitusi didasari teori kelembagaan kekuasaan 
kehakiman. Idealnya setiap negara yang memberlakukan 2 
kakuasaan kehakiman memisahkan peran dua lembaga kekuasaan 

366  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang ……..., Op.Cit, hlm. 23. 
367  Moh. Mahfud MD, “Konstitusi Negara”. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota 

DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014, 2009, hlm. 8.
368  Achmad, Mulyanto, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial 

Review) Pada Mahkamah………, Op. Cit, hlm. 61.
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kehakiman, yaitu court of law dan court of justice.369 Idealnya court 
of law memegang kekuasaan kehakiman yang menangani perkara 
yang berkaitan dengan sistem hukum dan pembentukkan hukum 
seperti judicial review. Sedangkan court of justice yang mempunyai 
fokus kegiatan pada penanganan perkara yang diharapkan mampu 
menciptakan rasa adil di masyarakat.370 Sehingga idealnya 
dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia Mahkamah Konstitusi 
sewajarnya ditempatkan sebagai court of law, dan Mahkamah 
Agung adalah court of justice, karena judicial review termasuk ke 
dalam ranah court of law bukan court of justice.371  

Selain itu penempatan judicial review undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang pada 
MK merupakan sebuah keharusan, mengingat salah satu peran 
daripada MK selain daripada penafsir Konstitusi, juga sebagai 
pemberi kontrol atas setiap peraturan perundang-undangan agar 
tidak bertentangan dengan konstitusi /atau Undang-Undag Dasar. 
Selain itu pemberian control tersebut diperlukan agar nilai daripada 
konstitusi tidak hilang, oleh karenanya, MK sendiri disebut sebagai 
the guardian of constitution atau sang penjaga konstitusi.372 Oleh 
karena itu, pengalihan wewenang pengujian peraturan di bawah 
Undang-Undang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi 
merupakan hal yang wajar. 

Kedua, sebagai akibat dari adanya kesalahan konsep, maka 
terdapat permasalahan secara empiris dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan, permasalahan tersebut antara lain:

Pertama, berdasarkan kajian empiris, sebagai akibat dari 
tidak adanya pemisahan peran court of law dan court of justice 
dalam kekuasaan kehakiman, masalah yang terjadi dalam setiap 
pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana telah 

369  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. Jurnal 
Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, hlm 19.

370  Emanuel Raja Damaitu et Igam Arya Wada, Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan 
Perundangundangan Satu Atap Di Indonesia, dalam Seminar yang diadakan MPR yang berjudul 
“Potrest Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi”, 30 April 2019, Surabaya. Hlm. 148.

371  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan keempat, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2017, hlm 199.

372  Muhammad Ishar Helmi, Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah 
Konstitusi, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 
No. 1 (2019), Hlm. 108
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dikaji sebelumnya adalah ketidakpastian hukum sebagai akibat 
dari adanya disparitas putusan antara MA dan MK. Hal ini adalah 
konsekuensi yang wajar untuk diterima mengingat sangat mungkin 
terjadi kondisi di mana setiap hakim dalam melakukan pengujian 
peraturan Perundang-undangan tidak sejalan dengan hakim lain.373 
Hal ini sebagaimana dicontohkan dalam materi sebelumnya 
terdapat pada pertentangan dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 44 PP/HUM/2019 tentang Hak Uji Materiil Pasal 3 Ayat 
(7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan Putusan MK Nomor 50/
PUU-MK/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

Kedua.  Tidak adanya penyatuatapan pengujian peraturan 
perundang-undangan mengakibatkan adanya kekosongan hukum 
untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada dibawah 
undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Padahal sebagaimana 
telah dikaji pada materi sebelumnya, terdapat fakta bahwa ada 
peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-
undang secara langsung bertentangan dengan norma yang ada di 
dalam UUD NRI 1945. Hal ini bisa dilihat pada pembatalan perda 
3143 Perda oleh kemendagri yang diantaranya memiliki muatan 
inkonstitusional374 serta permasalahan Perda Kota Tangerang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran yang secara 
nyata bersifat diskriminatif, melanggar hak-hak konstitusional 
warga negara, dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.375 
Namun dikarenakan Konstitusi UUD NRI 1945 tidak memberikan 
sebuah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan 
dibawah undang-undang terhadap UUD NRI 1945, peraturan a 
quo tidak bisa diujikan dan tetap berlaku walaupun bertentangan 
dengan norma yang ada dalam UUD NRI 1945.

373  Saldi Isra, Titik Singgung………., Op. Cit, hlm. 24.
374  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang 

Dibatalkan, https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/, 
diakses pada 24 Juni 2021.

375  Dri Utari Christina dan Ismail Hasani (ed), Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI………, 
Op.Cit., hlm. 508-533.
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Ketiga, konsep pengujian yang tertuang dalam Pasal 24A 
Ayat (1) dan 24C Ayat (2) UUD NRI 1945 tidak memiliki mekanisme 
pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
di bawahnya terhadap wadah hukum haluan negara (TAP MPR). 
Padahal sebagaimana telah dikaji sebelumnya masih ada TAP MPR 
yang memiliki keberlakuan yang mengikat secara umum, sehingga 
adanya kemungkinan untuk sebuah undang-undang bertentangan 
dengan TAP MPR tersebut terjadi.

Keempat, masalah yang disebutkan diatas tidak hanya 
mengganggu daripada sistem hukum, hal ini juga memberikan 
sebuah masalah pada penyelenggaraan Pokok-pokok Haluan Negara 
dikarenakan proses pembangunan membutuhkan singkronisasi 
antar hierarki hukum. Apabila instrument hukum dibawah wadah 
hukum Pokok-pokok Haluan negara tidak memiliki kesesuaian 
substansi yang telah ditetapkan, pembangunan berpotensi 
menjadi tidak terlaksa dengan baik, karena terjadi keterputusan 
pembangunan. Padahal sistem pembangunan yang ideal hakikatnya 
harus memilki mekanisme yang singkron dan berkelanjutan satu 
dengan mekanisme yang lain. 376

Dari dasar pertimbangan tersebut, gagasan untuk menguji 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang perlu dihadirkan dengan mekanisme sebagai 
berikut

Pertama, Kewenangan menguji seluruh undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terletak 
pada MK. Sebagai implikasi dari penyaatuatapan pengujian 
peraturan perundang-undangan adalah MA tidak diberikan 
kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan 
perundang-undangan, sehingga MA hanya berwenang mengadili 
pada tingkat kasasi.

Kedua, dalam melakukan pengujian undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 
Mahkamah Konstitusi harus menjadikan Peraturan Negara tentang 
Pokok-pokok Haluan Negara sebagai dasar pertimbangan hukum 

376  Pusat Studi dan Kebijakan Negara UNPAD, Kajian akademik: Konstitusinalisasi......., Op.cit., 
hlm. 42.
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pengujian. Praktek seperti ini sebenarnya sudah di lakukan dalam 
pengujian undang-undang secara formil yang mana menggunakan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir 
diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. Praktek ini 
sebenarnya pernah dilarang dalam Pasal 50A Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.377 Namun pasal 
tersebut dianggap inkonstitusional dalam Putusan MK Nomor 49/
PUU-IX/2011 tentang perkara Pengujian Undang-undang Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK beranggapan bahwa Pelarangan untuk menggunakan 
Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum 
dapat diartikan mereduksi kewenangan MK sebagai kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjamin tegak dan 
dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme 
yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud 
benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah 
memberi kewenangan kepada MK sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution) dan 
karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir 
tertinggi Undang-Undang Dasar (the ultimate interpreter of the 
constitution). Dalam kerangka pemikiran tersebut MK dalam 
menjalankan kewenanganya dalam mengadili suatu Undang-
Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat.378 

Namun MK membatasi sebuah undang-undang yang 
dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum sepanjang peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil 

377  Pasal 50A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
378  Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang perkara Pengujian Undang-undang Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, 18 Oktober 2012, hlm. 74.
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prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut 
konstitusi (Undang-undang Organik).379 Jika dikaitkan dengan 
Peraturan Negara sebagai dasar pertimbangan hukum, maka hal 
tersebut dapat dibenarkan untuk dimasukkan dalam UUD NRI 1945. 
Selain itu, mengingat daripada teori hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia, muatan norma Peraturan Negara dalam 
hierarki norma oeraturan perundang-undangan berada pada tataran 
staatsgrundgeszets karena materi muatanya yang menjabarkan 
dasar-dasar bernegara seperti, cita-cita dan tujuan negara. Norma 
lain yang ada pada tataran ini adalah pasal-pasal dalam UUD 
NRI 1945.380 Sehingga, menjadikan Peraturan Negara sebagai 
pertimbangan hukum pengujian peraturan perundang-undangan 
selain UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai sebuah hakikat 
yang semestinya diterangkan dalam UUD NRI 1945.

Ketiga, Kemudian dalam melakukan pengujian undang-
undang/atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang, MK juga memperhatikan pendapat MPR untuk 
memberikan keterangan terkait penafsiran apakah undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga 
memiliki indikasi untuk bertentangan dengan pokok-pokok haluan 
negara dan UUD 1945. Hal ini perlu dimasukkan mengingat 
judicial review membutuhkan sebuah penafsiran yang bersumber 
dari original intent dari pasal yang menjadi batu uji. Dalam 
pandangan Abdul Kadir Karding, MPR memiliki pemahaman akan 
konstitusi karena kewenanganya dalam mengubah dan menetapkan 
konstitusi serta kewenanganya dalam membentuk peraturan negara 
tentang Pokok-pokok Haluan Negara.381 Sehingga pelibatan MPR 
untuk dimintai keterangan atas original intent konstitusi perlu 
dimasukkan dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan.

Keempat, sebagai implikasi dari pertambahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, jumlah hakim konstitusi perlu untuk 
ditambahkan. Namun jumlah daripada hakim konstitusi tidak 
dibatasi dalam UUD NRI 1945, melainkan diatur di dalam 

379  Ibid, hlm. 75.
380  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan…………, Op. Cit, Hlm. 49-50.
381  Sindo, “Fraksi MPR Usul Jadi Lembaga Tafsir UU”, https://nasional.sindonews.com/

berita/937444/149/fraksi-mpr-usul-jadi-lembaga-tafsir-uu, diakses pada 24 Juni 2021. 
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undang-undang saja. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa waktu 
ke depan, persoalan mengenai hak warga negara akan meningkat 
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.382 Oleh karena itu 
dibutuhkan sebuah open legal policy, untuk menyesuaikan antara 
jumlah hakim dengan perkembangan permasalahan hak masyarakat 
dan kewenangan MK.  

Tabel 17 
Gagasan Perubahan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum

Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945
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 Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasa-
si, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh un-
dang-undang.

382  Kompas, Setara: MK Harus Tambah Jumlah Hakim, https://nasional.kompas.com/
read/2014/08/18/18083431/Setara.MK.Harus.Tambah.Jumlah.Hakim, diakses pada 27 Juni 
2021 
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Ius Constitutum Ius Constituendum

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945

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.

Mahkamah Konstitusi ber-
wenang mengadili pada ting-
kat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final un-
tuk menguji Peraturan Pe-
rundang-undangan di bawah 
Peraturan Negara terhadap Un-
dang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran 
partai politik dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemi-
lihan umum.

Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945

Belum diatur (Menggeser Ayat (2) Pasal 24C 
menjadi Ayat (3))

Dalam melakukan pengujian 
peraturan perundang-undan-
gan dibawah peraturan negara, 
Mahkamah Konstitusi memper-
hatikkan pertimbangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan 
menjadikan Peraturan Negara 
tentang Pokok-pokok Haluan 
Negara sebagai dasar pertim-
bangan hukum
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Pasal 24C Ayat (4) UUD NRI 1945

Mahkamah Konstitusi mempunyai 
sembilan orang anggota hakim kon-
stitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 
yang diajukan masing-masing tiga 
orang oleh Mahkamah Agung, tiga 
orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan tiga orang oleh Presiden.

Anggota hakim Mahkamah 
Konstitusi ditetapkan  oleh  
Presiden, yang diajukan oleh 
Mahkamah Agung, Dewan Per-
wakilan Rakyat, dan Presiden 
yang ketentuan lebih lanjut 
ditetapkan dengan undang-un-
dang. 

6. Political Review Peraturan Negara Oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. (Gagasan Peninjauan Peraturan 
Negara Tentang Pokok-Pokok Haluan Negara)

Dari pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya kami 
memiliki sebuah gagasan untuk memberikan mekanisme review 
Wadah Hukum Pokok-pokok Haluan Negara (Peraturan Negara). 
Sebelumnya pengevaluasian substansi pembangunan secara 
berkala tidak diatur mekanismenya dalam SPPN. Padahal program 
pembangunan yang disusun untuk jangka waktu yang lama 
hakikatnya memerlukan sebuah pengevaluasian secara berkala 
untuk menyesuaikan program pembangunan dengan perkembangan 
zaman dan dinamika kehidupan bermasyarakat. 

Namun pengevaluasian ini tidak bisa dilakukan oleh 
sebuah lembaga yang berada di luar parlemen. Hal ini dikarenakan 
Pokok-pokok Haluan Negara adalah sebuah pengimplementasian 
Konstitusionalisme politik yang mana memandang pentingnya 
penegakkan serta perkembangan norma-norma konstitusi 
dilakukan melalui mekanisme yang demokratis yaitu lewat sistem 
pemilu yang menekankan suara mayoritas, karena itulah konsep ini 
menempatkan institusi-institusi politik selaku aktor utama dalam 
menafsirkan norma-norma konstitusi. Hal ini berbeda dengan 
konsep legal constitutionalism yang menempatkan pengadilan 
sebagai aktor utama yang berperan menegakkan konstitusi, dalam 
pandangan para penganut konsep political constitutionalism, 
menempatkan pengadilan sebagai aktor utama untuk menegakkan 
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konstitusi lewat kewenangannya melakukan penafsiran ialah 
tindakan tak demokratis karena institusi tersebut tidak dipilih 
rakyat dan juga tak akuntabel.383

Alasan lain mengapa pelaksanaan norma Haluan Negara 
tidak dapat dievaluasi oleh institusi pengadilan, dikarenakan norma 
Haluan Negara melingkupi sektor-sektor strategis yang didalam 
perumusannya adalah pencerminan daripada cita-cita dan tujuan 
yang hendak diwujudkan berdasarkan kehendak daripada rakyat, 
sehingga secara strata sama dengan pasal-pasal yang ada dalam 
konstitusi UUD NRI 1945.384

Sebelumnya evaluasi terhadap pembangunan yang sejenis 
Pokok-pokok Haluan Negara pernah dilakukan oleh MPR pada 
tahun 2003. Evaluasi tersebut didasari oleh amanat dari Pasal 1 
Aturan Tambahan UUD NRI yang memerintahkan MPR untuk 
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan 
MPR/MPRS untuk diambil putusan dalam sidang MPR tahun 
2003.385  

Dari hasil pengkajian tersebut, sekiranya political review 
perlu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) MPR ditugasi melakukan peninjauan untuk melakukan evaluasi 
atas substansi Peraturan Negara. Selain alasan yang diberikan 
di atas, MPR dirasa sangat tepat untuk diberikan tugas tersebut, 
karena keberadaan MPR ditasbihkan sebagai perwujudan dari 
seluruh golongan masyarakat (Vertretungsurgan des willens des 
staatsvolkes). Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan MPR 
adalah (Vertretungsurgan des willens des staatsvolkes) maka 
MPR ditasbihkan sebagai rumah rakyat yang membahas perihal 
ketatanegaraan, sehingga MPR merupakan wujud pengupayaan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakkan secara 
musyawarah. 

b) Dalam melakukan political review MPR tidak perlu mengadakan 
rapat yang diadakan setiap tahun, melainkan jumlah rapat 

383  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Konstitusionalisasi 
Haluan Negara……., Op, Cit, Hlm. 26

384  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang ……..., Op.Cit, hlm. 49-50.
385  Pasal 1 Aturan Tambahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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evaluasi PPHN yang perlu dilakukan MPR sekurang-kurangnya 
satu kali dalam lima tahun mengingat dinamika masyarakat 
yang perlu diperhatikan, serta masa jabatan daripada Presiden. 

c) Hasil dari peninjauan materi Peraturan Negara tentang PPHN 
nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Perubahan 
Peraturan Negara tentang PPHN, Sebagai sebuah sumber 
pertimbangan, hakikatnya apabila kita menilik teori hierarkhi 
norma sebuah norma hanya memperhatikan yang diatas atau 
menyesuaikan dengan norma yang ada disampingnya. Oleh 
karena itu hasil daripada peninjauan Peraturan Negara tentang 
PPHN diletakkan dalam Peraturan Negara tentang Peninjauan 
Pokok-pokok Haluan Negara.

Tabel 18 
Gagasan Pasal 3A Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 3A Ayat (2) UUD NRI 1945

Belum diatur Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia ditugasi untuk 
melakukan peninjauan terhadap 
Peraturan Negara tentang Pokok-
pokok Haluan Negara paling sedikit 
satu kali dalam lima tahun.

Pasal 3A Ayat (3) UUD NRI 1945
Belum diatur Ketentuan Mengenai tata cara pem-

bentukkan dan peninjauan terhadap 
peraturan negara diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Negara.
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7. Pengadaan Sidang Tahunan MPR

MPR sebagai lembaga tinggi negara mempunyai beberapa 
tugas pokok yang perlu dilaksanakan sebagai bentuk amanat 
yang diberikan oleh konstitusi. Salah satu tugas MPR adalah 
melaksanakan sidang tahunan, sebagai bentuk pertangungjawaban 
lembaga negara terhadap rakyat melalui penyampaian laporan 
lembaga negara yang dibacakan oleh masing-masing pimpinan 
lembaga negara. Hal ini juga merupakan suatu amanat konstitusi 
yang mana menyatakan bahwasanya MPR bertugas untuk bersidang 
sedikitnya satu kali dalam lima tahun.

Secara historis, sidang tahunan MPR telah dilaksanakan 
beberapa kali saat awal reformasi. Sidang Tahunan MPR pertama 
kali dilaksanakan pada 7-18 Agustus 2000, yang salah satu 
agendanya adalah melakukan perubahan kedua UUD 1945.386 
Sidang tahunan tersebut bertujuan untuk mendengar pidato 
Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau 
membuat keputusan Majelis.387 Adapun mekanismenya diawali 
dengan pidato laporan tahunan Presiden Republik Indonesia atas 
pelaksanaan TAP MPR RI, dilanjutkan dengan pidato laporan 
lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan GBHN, lalu 
setelah itu agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 
laporan Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian 
dilanjutkan dengan jawaban Presiden dan lembaga-lembaga tinggi 
negara.

Sidang Tahunan MPR kedua dilaksanakan pada 1-9 
November 2001. Dalam sidang tahunan kedua tersebut terdapat 
suatu agenda besar ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu 
amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga. Di dalam sidang tahunan 
MPR RI tahun 2001 terdapat perubahan mengenai pengaturan 
sidang tahunan MPR yang mana di dalam Pasal 50 ayat (2) huruf 
b TAP MPR RI No. II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua 
atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan 

386  Sidang tahunan MPR RI tersebut merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor II/
MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI (TAP MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Tata 
Tertib MPR RI) dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Halauan 
Negara tahun 1999-2004 (TAP MPR RI NO. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004).

387  Pasal 49 ayat (2) TAP MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI.
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Tata Tertib MPR RI yang menyatakan bahwa sidang tahunan 
merupakan sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan 
membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya 
atas pelaksanaan putusan Majelis.388 Dalam sidang tahunan MPR 
kedua ini, MPR dapat mengeluarkan Ketetapan berupa putusan 
majelis yang mana salah satunya berisi rekomendasi Majelis 
kepada Presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya 
mengenai pelaksanaan putusan Majelis yang harus dilaporkan 
pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan berikutnya. Hal tersebut 
tentu membuat sidang tahunan memiliki payung hukum yang lebih 
kuat dibandingkan dengan sidang tahunan sebelumnya. Adapun 
mekanismenya diawali dengan laporan pelaksanaan putusan MPR 
RI oleh Presiden, dilanjutkan dengan laporan lembaga tinggi 
negara atas pelaksanaan putusan MPR RI, lalu setelah itu agenda 
pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan Presiden dan 
lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian dilanjutkan dengan 
jawaban Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara.

Sidang Tahunan MPR ketiga dilaksanakan pada 1-11 
Agustus 2002, yang mana di dalam sidang tahunan MPR RI ketiga 
terdapat agenda perubahan keempat UUD NRI 1945. Berdasarkan 
pada ketentuan menimbang huruf a dinyatakan bahwasannya MPR 
RI mengadakan sidang setiap tahunnya untuk mendengar dan 
membahas laporan lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.389 Adapun 
mekanismenya diawali dengan laporan pelaksanaan putusan 
MPR RI oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah 
Agung, setelah itu agenda pemandangan umum fraksi-fraksi 
terhadap laporan Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara, 
lalu dilanjutkan dengan jawaban Presiden dan lembaga-lembaga 
tinggi negara.

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari Ketentuan TAP MPR 
RI No. II/MPR/1999, TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 dan TAP 
MPR RI No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang 

388  TAP MPR RI No. II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan MPR RI No. II/
MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

389  TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR 
RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002.
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Tahunan MPR RI Tahun 2003, maka pelaksanaan sidang tahunan 
dilanjutkan pada tahun 2003. Sidang tahunan MPR keempat 
dilaksanakan pada tanggal 1-7 Agustus 2003. Dalam sidang tersebut 
salah satu agendanya adalah melakukan peninjauan terhadap materi 
dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta 
mengambil putusan atas peninjauan yang dilakukan.390 Adapun 
mekanisme sidang tahunan MPR Tahun 2003 masih sama dengan 
sidang tahunan pada tahun sebelumnya, yang diawali dengan 
laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah 
Agung, setelah itu agenda pemandangan umum fraksi-fraksi 
terhadap laporan Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara, 
lalu dilanjutkan dengan jawaban Presiden dan lembaga-lembaga 
tinggi negara.

Setelah dilaksanakannya Sidang Tahunan secara rutin 
mulai dari tahun 2000-2003, pada masa pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sidang tahunan sudah tidak 
dilaksanakan lagi. Implikasi dari ditiadakannya sidang tahunan 
sejak 2004-2014 ialah masyarakat menjadi buta mengenai laporan 
kinerja yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi 
negara. Sejak tidak adanya Sidang Tahunan MPR RI pada 2004-
2014, kinerja lembaga negara tidak bisa dilakukan penilaian 
oleh masyarakat, selain itu lembaga negara dalam melaksanakan 
kinerjanya berpotensi sewenang-wenang dan terkesan lambat. 
Banyak permasalahan yang muncul ketika dalam suatu waktu 
tidak ada sidang tahunan yang dilakukan. Salah satu implikasi 
tidak adanya sidang tahunan adalah lembaga negara yang belum 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal tidak 
mendapat sorotan dari masyarakat. Sebagai contoh salah satunya 
adalah ketika terjadi penumpukkan perkara di Mahkamah Agung 
sebanyak 1.571 perkara.391

390  Pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 
Tahun 2003.

391  Andrian Pratama Taher, Mahkamah Agung Masih Menunggak 1.571 Perkara di 2017, https://
tirto.id/mahkamah-agung-masih-menunggak-1571-perkara-di-2017-cCqW , diakses pada 15 
Juni 2021. Pukul 14.50 WIB.
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Saat awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sidang 
tahunan kembali diadakan secara rutin setiap tahunnya mulai dari 
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Yang mana dasar hukum 
pelaksanaannya adalah Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib MPR RI. Oleh karena itu, mekanisme sidang 
tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 
tidak berubah-ubah dan sama dari tahun ke tahunnya.392

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2015-
2018), Sidang Tahunan MPR dinilai masih banyak terdapat 
ketidaksesuaian dengan yang diharapkan oleh masyarakat. 
Mekanisme pelaksanaan sidang tahunan MPR 2015-2018 dibagi 
menjadi beberapa agenda, yang pertama, adalah sidang tahunan 
MPR RI dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga 
negara yang dibacakan oleh Presiden. Kedua, pelaksanaan sidang 
bersama DPR dan DPD untuk mendengarkan pidato kenegaraan 
Presiden. Ketiga, sidang paripurna DPR RI dengan agenda 
pembacaan nota keuangan pemerintah dan APBN.393

Apabila ditelisik lebih jauh, tujuan dari sidang tahunan 
menurut Pasal 155 ayat (1) Peraturan MPR RI 1/2014 tentang Tata 
Tertib MPR RI ialah “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”. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan 
bahwa maksud dari sidang tahunan adalah untuk mendengarkan 
laporan kinerja lembaga negara kepada publik (rakyat), sehingga 
seharusnya masing-masing lembaga tinggi negara memberikan 
pelaporan mengenai hasil kinerjanyanya kepada rakyat secara 
langsung. Akan tetapi dalam praktiknya saat ini, MPR melaporkan 
hasil kinerjanya sendiri, lalu lembaga tinggi negara lainnya hanya 
melaporkan hasil kinerja masing-masing kepada Presiden, dan 
selanjutnya Presiden yang melaporkan hasil kinerja lembaga-
lembaga tinggi negara tersebut kepada rakyat. Dengan mekanisme 

392  Fandi Nur Rohman, “Penguatan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 
2018. Hlm. 65.

393  Ibid.
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tersebut maka seolah-olah membuat kedudukan Presiden menjadi 
lembaga tertinggi negara karena lembaga tinggi negara lainnya 
(kecuali MPR) melaporkan hasil kinerjanya kepada Presiden. 
Dengan demikian, maka esensi dari kedaulatan rakyat yang 
mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi menjadi 
tereduksi.

Sidang tahunan 2015-2018 ini dalam praktiknya juga telah 
melanggar ketentuan yang berlaku. Praktik pelaksanaan sidang 
tahunan saat ini hanya dilakukan pada tanggal 16 Agustus setiap 
tahunnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) 
Peraturan MPR RI 1/2014 tentang Tata Tertib MPR RI yang mana 
pasal tersebut menyatakan bahwa “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”.394

Terlepas dari segala permasalahan yang ada saat ini, 
pelaksanaan sidang tahunan oleh MPR saat ini dipandang saat 
penting. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya masing-masing 
lembaga negara pasti mempunyai tugas pokok dan fungsi yang 
harus dilakukan secara rutin dan terus menerus, akan tetapi tidak ada 
pelaporan yang dilakukan oleh lembaga negara dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentu berdampak kepada 
masyarakat secara langsung, masyarakat menjadi tidak mengetahui 
bagaimana kinerja lembaga negara dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya tersebut. Masyarakat menjadi tidak bisa 
memberikan penilaian kepada lembaga negara apakah lembaga 
tersebut sudah menjalankan kinerjanya dengan baik atau tidak.

Maka dari itu, dalam gagasan penulisan Naskah Akademik 
ini penulis memberikan usulan agar pelaksanaan Sidang Tahunan 
MPR dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal itu 
dilatarbelakangi oleh; Pertama, selama ini tidak ada pelaporan hasil 
kinerja yang dilakukan oleh lembaga negara kepada rakyat secara 
langsung. Hal ini tentu membuat rakyat menjadi buta mengenai 
hasil kinerja lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. 

394  Pasal 155 ayat (3) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI.
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Masyarakat seharusnya diberikan informasi mengenai pelaksanaan 
hasil kinerja yang dilakukan oleh lembaga negara, sehingga 
masyarakat menjadi lebih memiliki rasa partisipasi yang tinggi 
dalam melakukan penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat 
juga dapat mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara itu baik 
atau buruk, dan yang paling penting adalah masyarakat bisa 
melakukan pengawasan atau controlling terhadap kinerja lembaga-
lembaga negara yang ada.

Kedua, Indonesia sebagai negara republik memiliki prinsip 
yang perlu dipegang teguh, yakni bahwasanya semua jabatan dalam 
negara berfungsi untuk mewujudkan kepentingan umum.395 Atas 
dasar tersebut maka dalam pengisian jabatan, pertanggungjawaban, 
pengawasan, dan pengendalian memerlukan partisipasi publik.396 
Semua jabatan dalam negara Indonesia dari pemerintahan pusat 
maupun daerah tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban, 
pengawasan, dan pengendalian publik. Partisipasi publik 
dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban 
tersebut dapat dilembagakan melalui penyelenggaraan Sidang 
Tahunan MPR. Dalam forum tersebut lembaga-lembaga negara 
menyampaikan laporan kinerja selama satu tahun pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya. Melalui mekanisme tersebut publik dapat 
mengetahui bagaimana kinerja dari masing-masing lembaga negara 
dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, dapat 
dipastikan jika menjadi urgensi adanya sidang tahunan diadakan 
setiap tahun sekali.

Sejalan dengan itu, MPR sebagai salah satu lembaga yang 
pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwasanya dapat 
mengeluarkan produk hukum berupa “Peraturan Negara”, maka 
sudah seharusnya MPR membutuhkan suatu sidang tahunan yang 
tidak hanya dilakukan sekali dalam lima tahun. Sidang Tahunan 
ini nantinya akan menjadi sebuah forum yang diagendakan untuk:

a) meresmikan keanggotaan MPR; 

b) memilih dan Menetapkan Pimpinan MPR; 

395  Bagir Manan, “Pengisian Jabatan Presiden Melalui (dengan) Pemilihan Langsung”, Makalah, 
hlm. 1 Lihat Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta ,2017, hlm. 71.

396  Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 69.
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c) membentuk Badan Pekerja MPR; 

d) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

e) menetapkan UUD NRI 1945;  

f) membuat putusan-putusan MPR lainnya; 

g) membahas pelaksanaan Peraturan Negara tentang PPHN;

h) mengevaluasi kinerja Lembaga Negara.

Selanjutnya, Ketentuan bahwa MPR bersidang di Ibu Kota 
Negara merupakan perintah UUD NRI 1945. Tetapi ketentuan itu 
harus dibaca bahwa sidang-sidang MPR tidak dapat dilakukan 
berpindah-pindah yang dapat mengakibatkan ketidak-pastian 
mengenai tempat penyelenggaraan sidang. Ketentuan tersebut 
tidak dapat diartikan sebagai ketentuan sukstantif – konstitutif 
yang berimplikasi pada sah atau tidak sahnya suatu sidang dan 
hasil-hasilnya.397

Karena pada praktiknya, MPR pernah melaksanakan Sidang 
Umum I, II, dan III pada Gedung Konstituante di Bandung. Semua 
sidang tersebut dan putusan yang ditetapkan adalah sah karena 
MPRS telah Menetapkan Bandung sebagai tempat pelaksanaan 
sidang. Demikian pula misalnya pada suatu ketika karena keadaan 
yang memaksa MPR harus bersidang untuk mengisi jabatan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan di ibu kota negara 
tidak memungkinkan, maka MPR menetapkan untuk bersidang 
di luar ibu kota negara dengan segala keputusannya yang diambil 
adalah sah.

Selain usulan mengenai waktu pelaksanaan Sidang Tahunan 
MPR, dalam Naskah Akademik ini penulis juga mengusulkan 
perubahan mekanisme Sidang Tahunan MPR. Saat ini, mekanisme 
Sidang Tahunan MPR diawali dengan laporan kinerja oleh MPR, 
lalu lembaga tinggi negara lainnya hanya menyampaikan laporannya 
kepada Presiden, kemudian Presiden yang akan membacakan 
laporan kinerja dari masing-masing lembaga tinggi negara tersebut. 
Dengan mekanisme seperti ini maka esensi dari kedaulatan rakyat 
yang mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi 

397  ibid
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menjadi tereduksi. Maka dari itu, gagasan kedepannya agar seluruh 
lembaga tinggi negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada 
rakyat secara langsung, tidak lagi melalui perantara Presiden. 
Hal ini dipandang lebih mencerminkan kedaulatan rakyat yang 
sesungguhnya.

Gambar 7  
Alur Skema Pelaksanaan Sidang Tahunan

Dalam jalannya persidangan, perlunya juga pengawasan 
dari masyarakat luas dengan adanya liputan langsung oleh pers dan 
media sosial dari masing-masing lembaga negara. Sudah menjadi 
hal yang lazim dalam negara demokrasi jika pers dijadikan sebagai 
alat informasi dan kontrol sosial karena penggunaan pers tidak lain 
adalah cabang kekuasaan keempat. Tujuan dari adanya liputan pers 
dan media sosial dari masing-masing lembaga negara ialah agar 
seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana jalannya 
sidang yang secara demokratis dalam sidang pertanggungjawaban 
lembaga negara terhadap arah pembangunan.

Kemudian, setelah masing-masing lembaga negara telah 
menyampaikan laporan hasil kinerjanya dalam sidang tersebut, 
pimpinan MPR akan menerima laporan tersebut yang kemudian 
akan diserahkan kepada Tim Ahli yang terdiri dari berbagai 
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kalangan akademisi yang berkompeten dan bersifat independen. 
Dalam proses pemilihan Tim Ahli, MPR akan menyelenggarkan 
proses seleksi yang ketat dan dapat diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat agar menghindarkan dari berbagai praktek 
ketidakjujuran dalam pemilihan. Tim Ahli yang sudah terbentuk, 
maka tanggung jawabnya akan langsung kepada rakyat, tidak 
kepada salah satu lembaga negara termasuk MPR itu sendiri. 
Adapun Tugas utama dari Tim Ahli adalah melihat laporan hasil 
kinerja masing-masing lembaga negara apakah telah bersesuaian 
dan berkesinambungan terhadap apa yang digariskan oleh arah 
pembangunan negara. 

Adapun output yang dihasilkan oleh Tim Ahli kepada 
setiap lembaga negara adalah rekomendasi apabila ada laporan 
hasil kinerja yang pencapaiannya kurang maksimal disebabkan 
karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan terhadap arah 
pembangunan negara. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim 
Ahli dapat digunakan oleh masing-masing lembaga negara 
untuk meningkatkan kinerja selama satu tahun kedepan. Hasil 
kerja berupa kajian dari Tim Ahli akan disampaikan pada Sidang 
Tahunan Lanjutan (STL) yang merupakan lanjutan dari sidang 
tahunan pertama yang dijeda. STL paling lambat dilaksanakan 
2 (dua) hari setelah sidang pertama dijeda agar setiap lembaga 
negara yang telah menyampaikan laporan hasil kinerjanya dapat 
mengetahui apa-apa saja yang menjadi rekomendasi kedepan. 
Pada STL secara teknis juga sama diliput oleh berbagai media agar 
masyarakat umum juga mengetahui bagaimana hasil evaluasi dan 
kajian dari Tim Ahli ini. Selain itu hasil evaluasi dan kajian dari 
Tim Ahli ini akan dipublikasikan secara masif melalui media sosial 
yang dimiliki MPR, sehingga tujuan akuntabilitas dan keterbukaan 
publik bisa terwujud.

Mengenai sanksi dalam hal ini yang dapat diberikan adalah 
sanksi publik dari rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi 
(public trust). Kepada lembaga negara yang kinerjanya sesuai 
dengan arah pembangunan negara akan membawa hasil positif bagi 
pembangunan negara tentunya secara alamiah bakal mendapatkan 
apresiasi, begitupun sebaliknya. Konsekuensinya, bukan tidak 
mungkin kedepannya akan mempengaruhi hasil pemilihan para 
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pemegang kebijakan di masing-masing lembaga negara tersebut 
seperti dalam pemilihan umum. Dengan demikian, harapannya 
masing-masing lembaga negara akan terus meningkatkan 
kinerjanya dengan berpedoman arah pembangunan negara yang 
sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, maka dipandang 
sangat penting untuk merekonstruksi kembali Sidang Tahunan 
oleh MPR dengan tujuan; pertama, untuk meningkatkan check 
and balances antara lembaga tinggi negara serta dapat mencegah 
kesewenang-wenangan lembaga tinggi negara karena “Power 
tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Kedua, 
mewujudkan lembaga perwakilan yang transparan dan akuntabilitas. 
Ketiga, untuk memberikan wadah kepada rakyat untuk controlling 
kebijakan pemerintah secara terbuka. Berikut perubahan frasa 
dalam Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Naskah Akademik 
ini;

Tabel 19 
Gagasan Pasal 2A Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 2A Ayat (1) UUD NRI 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat ber-
sidang sedikitnya sekali dalam satu 
tahun di ibukota negara

Pasal 2A Ayat (2) UUD NRI 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk me-
nerima laporan kinerja lembaga neg-
ara atas pelaksanaan Pokok-pokok 
Haluan Negara setiap satu kali dalam 
setahun
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Pasal 2A Ayat (3) UUD NRI 1945

(1) Segala Putusan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat ditetap-
kan dengan Musyawarah mu-
fakat.

8. Implikasi Keberadaan PPHN Terhadap Program-Program 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sejak tahun 2004, arah pembangunan pemerintah Indonesia 
sudah tidak lagi mengacu pada GBHN. Pada tahun ini pula pemilihan 
langsung Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan. Sebagai 
gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada UU 
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (UU SPPN). SPPN adalah satu-kesatuan sistem yang 
menjamin terselenggaranya pembangunan nasional.398

Dalam SPPN ini didalamnya memuat menjadi berbagai 
dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan 
daerah. Salah satu dokumen yang termuat dalam SPPN adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. RPJPN 
ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi 
acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional 
sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati 
bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku 
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi 
satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.399

398  Poin menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

399  Imam Subkhan, “GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Tenaga Ahli 
Komisi X DPR RI Periode 2009-2014. Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
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Didalam RPJPN tersebut memuat berbagai program yang 
menjadi sebuah keharusan pemerintah untuk melaksanakannya 
sebagai salah satu amanah undang-undang. Program pembangunan 
pemerintah periode 2005-2025 ini terbagi menjadi beberapa bidang, 
diantaranya ialah pembangunan politik, pembangunan pertahanan 
dan keamanan, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, 
pembangunan sosial budaya, pembangunan sumber daya manusia, 
pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, pembangunan 
infrastruktur, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup.

Ambil contoh dalam pembangunan infrastruktur, visi yang 
termuat dalam RPJPN itu ialah mewujudkan infrastruktur yang 
memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran 
rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di 
berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta 
meningkatkan hubungan antar bangsa. Semisal dalam pembangunan 
infrastruktur transportasi, maka pembangunannya diarahkan 
untuk: (a) meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber 
pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis 
transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; 
(b) menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda 
angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, 
serta diikuti dengan pemanfaatan ecommerce dalam konteks less 
paper document, sehingga kemudahan, kelancaran, dan kepastian 
pelayanan dapat dicapai; (c) menyelaraskan semua peraturan 
perundang- undangan baik yang mecakup investasi maupun 
penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian 
hukum bagi semua pihak yang berkenan; (d) menciptakan 
sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang 
investasi dan operasi dibidang prasarana dan sarana transportasi; 
(e) mendorong seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam 
penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, 
dan pengoperasiaannya; (f) menghilangkan segala macam bentuk 
monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna 
jasa; (g) mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai 
regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; (h) menyatukan 
persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam 
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konteks global services. Program-program itu tentu akan berlanjut 
sampai dengan periode RPJPN berakhir pada tahun 2025.

Dokumen turunan dari RPJPN ialah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana didalamnya memuat 
rencana pembangunan pemerintah dalam kurun waktu lima 
tahunan. Pada periode 2020-2024 pemerintah telah menetapkan 
7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN. Adapun tujuh 
agenda tersebut ialah (a) memperkuat ketahanan ekonomi untuk 
pertumbuhan yang berkualitas, (b) mengembangkan wilayah 
untuk mengurangi kesenjangan, (c) meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (d) revolusi mental 
dan pembangunan kebudayaan, (e) memperkuat infrastruktur 
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 
(f) membangun lingkungan hidup dengan meningkatkan ketahanan 
bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas 
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.400 Dengan 
begitu maka program tersebut akan berlanjut sampai dengan 
periode RPJMN berakhir pada tahun 2024.

Selaras dengan merekonstruksi kewenangan dan tugas 
MPR untuk menetapkan PPHN, maka program-program yang 
sebelumnya tertera dalam RPJPN dan RPJMN tentu nantinya akan 
tergantikan dengan PPHN itu sendiri. Namun, dengan adanya PPHN 
ini tidak serta merta langsung memberhentikan program-program 
yang masih berlangsung. Hal itu diakibatkan karena RPJPN baru 
akan berakhir pada tahun 2025 dan RPJMN akan berakhir pada 
tahun 2024. 

Dengan adanya perubahhan produk politik dalam arah 
pembangunan mestinya juga akan berimplikasi pada tatanan 
kenegaraan Indonesia kedepannya. Untuk itu, setidaknya ada yang 
terjadi ketika terjadi transisi pada produk hukum arah pembangunan 
penyelenggaraan negara; pertama, diperlukkannya sebuah norma 
yang menyatakkan bahwa RPJPN dan RPJMN masih berlaku 
sampai periode berakhir. Perlu diketahui bersama jika RPJPN 
akan berakhir pada tahun 2025 dan RPJMN akan berakhir pada 

400  Lidya Yuniartha, Ini 7 agenda pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, 
Kontan.co.id, https://nasional.kontan.co.id/news/ini-7-agenda-pembangunan-
jangka-menengah-nasional-2020-2024 diakses pada 20 Juni 2021, Pukul 14.16 WIB.
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tahun 2024. Dengan adanya norma yang mengatur bahwasanya 
RPJPN dan RPJMN tetap berlaku sampai periode berakhir, maka 
menunjukkan adanya payung hukum yang mengatur transisi dari 
produk hukum arah pembangunan negara.

Kedua, saat RPJMN berakhir pada 2024 maka akan ada 
kekosongan arah pembangunan jangka menengah periode setelah 
2024. Dengan demikian, maka diperlukannya produk hukum 
yang mengisi kekosongan tersebut seraya menunggu RPJPN 
berakhir saat 2025 nanti. Dalam hal ini penulis mengusulkan agar 
kekosongan RPJMN tersebut diisi dengan Rencana Pembangunan 
Tahunan Nasional/Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) yang 
jangka waktunya ialah 1 (satu) tahun.

Ketiga, sejalan dengan merekonstruksi kewenangan MPR 
untuk membentuk dan menetapkan PPHN, maka dalam hal ini 
MPR diharuskan untuk menggelar sidang umum yang bertujuan 
untuk membentuk dan menetapkan PPHN satu tahun sebelum 
RPJPN berakhir dan ditepakan paling lambat pada tahun 2024. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengesahkan produk hukum berupa 
Peraturan Negara yang berisi arah pembangunan negara. Adapun 
mekanisme sidang umum pembentukan dan penetapan PPHN telah 
dibahas dalam materi sebelumnya.

Keempat, menyelaraskan norma arah pembangunan yang 
ada saat ini. Dengan adanya norma baru arah pembangunan negara 
yang termuat dalam PPHN maka produk hukum berupa UU 
RPJPN akan secara otomatis tergantikan. Rencana pembangunan 
jangka panjang nantinya akan dimasukkan dalam muatan PPHN. 
Kemudian tindak lanjut daripada Pokok-pokok Haluan Negara 
diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya. 
Hal itu bertujuan untuk menselarasikan dan menharmonisasikan 
peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga memudahkan 
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan 
program pembangunan negara.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945212

Tabel 20  
Gagasan Pasal I dan Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945

Dengan ditetapkanya Undang-Un-
dang Dasar ini Rencana Pembangu-
nan Jangka Panjang dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
dinyatakan masih tetap berlaku sam-
pai dengan tahun 2024.

Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat di-
tugasi untuk melakukan pembentuk-
kan Pokok-pokok Haluan Negara yang 
ditetapkan selambat-lambatnya pada 
tahun 2024.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Naskah akademik rancangan amandemen Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 kelima telah menguraikan berbagai alasan 
mendasar mengenai hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Kemudian hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara berimplikasi pada 
rekonstruksi berbagai kewenangan lembaga negara. Berdasarkan 
hal tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia masih memerlukan banyak 
penyempurnaan untuk mencpai cita-cita negara yang hakikat. 
Permasalahan mengenai sistem perencanaan pembangunan 
menghasilkan suatu urgensi untuk melakukan amanden kelima 
terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, dorongan untuk melakukan 
amandemen tersebut dilandasi oleh beberapa landasan, yakni 
landasan Filosofis, Landasan sosiologis, landasan yuridis, 
dan landasan historis dalam penyusunan naskah akademik 
rancangan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
kelima.  Adapun landasan filosofisnya memuat, fakta bahwa 
masih banyak nilai-nilai Pancasila sebagai falsafat kehidupan 
bernegara yang belum tertuang dalam UUD NRI 194.  
Landasan Sosiologis memuat, fakta bahwasanya dorongan 
untuk melakukan formulasi ulang terhadap sistem perencanaan 
nasional dikehendaki oleh seluruh elemen masyarakat. Landasan 
Yuridis memuat, fakta bahwasanya sistem perencanaan 
pembangunan menggunakan UU No 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan masih menyimpan banyak 
permasalahan sehingga diperlukan amandemen UUD NRI 
1945 kelima untuk membenahi pemasalahan tersebut. Terakhir, 
Landasan historis, dalam landasan ini menggambarkan kondisi 
pada saat pembentukan MPR dan pemberian kewenanganya, 
dalam landasan historis diceritakan bahwa haluan negara 
merupakan bagian yang integral dari MPR.
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2. Perubahan UUD NRI 1945 kelima mempunyai Sasaran, 
jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang akan 
diatur. Mengenai sasaran perubahan UUD NRI 1945 kelima 
ialah penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan 
dengan model Pokok-Pokok Haluan Negara yang dimaksudkan 
untuk menjawab permasalahan sistem perencanaan saat ini, 
Beralih pada jangkauan dan arah pengaturan maka akan terlihat 
pengaturan mengenai pemberian kewenangan MPR untuk 
membentuk dan menetapkan PPHN, pemberian kewenangan 
tersebut mempunyai konsekuensi untuk mengatur mengenai 
mekanisme pembentukan, substansi PPHN kedepannya. 
Konsekuensi lainnya diatur pula cara melakukan pengawasan 
dan evalusi dari PPHN seperti, rekonstruksi  Judicial Review 
, political review Peraturan negara tentang PPHN, serta 
rekonstruksi fungsi budgeting DPR, dan yang terkahir ialah 
mengenai penjelasan implikasi hadirnya PPHN terhadap sistem 
perencanaan pembanguna yang saat ini masih berlangsung. 

3. Melihat seluruh urgensi amandemen UUD NRI 1945 kelima, 
maka didapati usulan mengenai pembentukan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi dari Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Pertama, pemberian kewenangan MPR untuk membentuk 
dan menetapkan PPHN, Kedua, aktor pelaksana PPHN ialah 
Presiden, Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Negara yang 
dinilai sebagai constitutional importance menjadi pelaksana 
dari PPHN, Ketiga, peraturan negara sebagai wadah pokok-
pokok haluan negara, Mengenai pengawasan dan evaluasi 
kedepannya terdapat kanal untuk hal tersebut, Pertama, 
Penyelarasan penyusunan anggaran dan pokok-pokok haluan 
negara sehingga jika RAPBN tidak sesuai dengan PPHN maka 
DPR dapat menolak, Kedua, agar terdapat kesinambungan 
PPHN maka judicial review satu atap di MK menjadi 
gagasannya karena kedepan Peraturan Negara tentang PPHN 
dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, Ketiga, MPR 
Peraturan Negara mengenai PPHN hanya dapat diuji oleh 
MPR melalui mekanisme Political review, keempat, sidang 
tahunan menjadi wadah untuk MPR melakukan pengawasan 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPHN, terakhir kedepan 
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posisi RPJP digantikan oleh PPHN.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah 
diuraikan, maka didapati beberapa saran guna menjadikan sistem 
ketatanegaraan khususnya sistem perencanaan pembangunan di 
Indonesia lebih baik kedepannya, diantaranya:

1. Dalam penyusunan Rancangan Amandemen UUD NRI 1945 
diharapkan merujuk kepada naskah akademik yang telah 
penulis uraikan agar lebih terarah dan mencapai tujuan yamh 
diharapkan

2. Kepada masyarakat diharapkan untuk tetap memberikan 
masukan berkaitan wacana amandemen UUD NRI 1945 serta 
mengawal jalannya UUD NRI 1945 kedepannya.

3. Kepada eksekutif, yudikatif, legislative, dan lembaga negara 
keempat yakni lembaga negara independent, diharapkan untuk 
terus melakukan kajian terhadap amandemen UUD NRI 1945 
kelima agar penyempurnaan konstitusi dapat terlaksana.
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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,

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh  sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai  dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Dan perjuangan  pergerakan  kemerdekaan Indonesia telah  
sampailah  kepada saat  yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan  rakyat  Indonesia ke depan  pintu gerbang kemerdekaan  
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat  Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 
Kemudian dari  pada itu  untuk membentuk suatu Pemerintah  Negara 
Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh timpah 
darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, Indonesia itu dalam suatu UndangUndang 
Dasar  Negara Indonesia, yang terbentuk  dalam suatu  susunan  Negara  
Republik  Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan  berdasarkan  
kepada Ketuhanan  Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 
dan Persatuan Indonesia.
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UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  
Undang Undang Dasar. ***) 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan  umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undangundang. ****) 

Pasal 2A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
satu tahun di ibukota negara. *****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
menerima laporan kinerja lembaga negara atas pelaksanaan Pokok-
pokok Haluan Negara setiap satu kali dalam setahun. *****)

(3) Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
Musyawarah mufakat. *****)
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Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan  Rakyat berwenang mengubah  dan  
menetapkan  UndangUndang Dasar. ***) 

(2) Majelis Permusyawaratan  Rakyat  melantik  Presiden dan/atau  Wakil  
Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan  Rakyat  hanya dapat memberhentikan  
Presiden  dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
UndangUndang Dasar. ***/****)

Pasal 3A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang Membentuk Peraturan 
Negara. *****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditugasi untuk 
melakukan peninjauan terhadap Peraturan Negara tentang Pokok-
pokok Haluan Negara paling sedikit satu kali dalam lima tahun. *****)

(3) Ketentuan Mengenai tata cara pembentukkan dan peninjauan terhadap 
peraturan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negara. *****)

Pasal 3B

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk dan menetapkan Pokok-
pokok Haluan Negara yang diatur dengan Peraturan Negara *****)

(2) Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara dapat diusulkan oleh 
Lembaga-lembaga Negara. *****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Melakukan Pembahasan Atas 
Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara dalam sidang yang 
dihadiri oleh sekurang-kuranganya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.*****)

(4) Dalam Pembahasan Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara, Majelis 
Permusyawaratan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 
pemerikasaan atas Materi Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara. 
*****)
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(5) Putusan untuk menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kuranganya lima puluh persen ditambah 
satu anggota dari 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
hadir dalam sidang.

BAB III 

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut  UndangUndang Dasar. 

(2) Dalam melakukan  kewajibannya Presiden dibantu  oleh  satu  orang 
Wakil  Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden  berhak mengajukan  rancangan  undangundang kepada 
Dewan  Perwakilan Rakyat *) 

(2) Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah untuk  menjalankan 
undang undang sebagaimana mestinya. 

Pasal  6

(1) Calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  harus seorang warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan  kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden. ***) 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang. ***) 
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Pasal 6A

(1) Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih  dalam satu pasangan  secara 
langsung oleh rakyat. ***) 

(2) Pasangan  calon Presiden  dan  Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  
politik  atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan  pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih  dari  lima puluh  persen  dari jumlah suara dalam pemilihan  umum 
dengan  sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang 
tersebar di lebih  dari  setengah  jumlah  provinsi  di Indonesia, dilantik 
menjadi Presiden dan  Wakil Presiden. ***) 

(4) Dalam hal tidak  ada pasangan  calon Presiden  dan  Wakil Presiden 
terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua  dalam pemilihan  umum dipilih  oleh rakyat secara 
langsung dan  pasangan  yang memperoleh  suara rakyat  terbanyak  
dilantik  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden. ****) 

(5) Tata cara pelaksanaan  pemilihan  Presiden dan Wakil  Presiden 
lebih lanjut  diatur dalam undangundang. ***)

Pasal 7

 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih  kembali  dalam jabatan  yang sama, 
hanya untuk  satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden  dan/atau Wakil Presiden dapat  diberhentikan  dalam 
masa  jabatannya oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat  atas usul  Dewan  
Perwakilan  Rakyat, baik  apabila terbukti  telah melakukan  pelanggaran  
hukum berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  
pidana berat  lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak 
lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 
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Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan  Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih  dahulu mengajukan  permintaan  kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus 
pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau  Wakil  
Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa pengkhianatan  
terhadap  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
atau perbuatan  tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden dan/atau  
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun 
telah tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau  Wakil 
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan  fungsi  pengawasan Dewan  
Perwakilan  Rakyat. ***) 

(3) Pengajuan  permintaan  Dewan Perwakilan Rakyat  kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat  dilakukan dengan  dukungan  sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh  sekurang kurangnya 
2/3 dari jumlah  anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili,  dan  memutus 
dengan seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan 
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana 
berat  lainnya, atau perbuatan  tercela;  dan/atau  terbukti  bahwa 
Presiden dan/atau  Wakil Presiden  tidak  lagi memenuhi  syarat  
sebagai Presiden  dan/atau  Wakil Presiden, Dewan  Perwakilan 
Rakyat  menyelenggarakan  sidang paripurna untuk meneruskan usul  
pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ***) 
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(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut. ***) 

(7) Keputusan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atas usul pemberhentian 
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus diambil  dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang dihadiri  oleh  sekurang-
kurangnya 3/4 dari  jumlah  anggota dan  disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan  menyampaikan  penjelasan 
dalam rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

 Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***) 

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya  dalam masa jabatannya, ia digantikan  oleh 
Wakil  Presiden sampai habis masa jabatannya. ***) 

(2) Dalam hal  terjadi kekosongan  Wakil  Presiden, selambat lambatnya  
dalam waktu  enam puluh  hari, Majelis Permusyawaratan  Rakyat 
menyelenggarakan  sidang untuk  memilih Wakil  Presiden  dari  dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden. ***) 

(3) Jika Presiden  dan Wakil  Presiden  mangkat, berhenti, diberhentikan  
atau tidak  dapat  melakukan  kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah  Menteri  
Luar  Negeri, Menteri  Dalam Negeri,  dan Menteri Pertahanan secara 
bersama sama. Selambat lambatnya tigapuluh hari  setelah itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat  menyelenggarakan  sidang untuk  memilih 
Presiden  dan  Wakil Presiden  dari  dua pasangan  calon  Presiden  dan  
Wakil  Presiden  yang diusulkan  oleh  partai  polotik  yang psangan  
calon  Presiden  dan  Wakil Presidennya meraih  suara terbanyak  
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir 
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masa jabatannya. ****) 

Pasal 9

(1) Sebelum memangku  jabatannya, Presiden dan  Wakil  Presiden  
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh 
dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai berikut : 

 Sumpah Presiden (Wakil Presiden):  “ Demi Allah, saya bersumpah 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan  menjalankan 
segala undang-undang dan peraturannya dengan  selurus lurusnya serta 
berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

 Janji Presiden (Wakil Presiden) :  

 “Saya berjanji  dengan  sungguh sungguh akan memenuhi  kewajiban 
Presiden  Republik  Indonesia (Wakil Presiden  Republik  Indonesia) 
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh Undang-
undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan 
peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 
Bangsa” . *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak dapat  mengadakan  sidang, Presiden  dan Wakil  Presiden 
bersumpah menurut  agama, atau  berjanji dengan  sungguh sungguh 
di  hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat  dengan  
disaksikan  oleh pimpinan Mahkamah Agung.  *)

Pasal 10

 Presiden  memegang kekuasaan  yang tertinggi  atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11

(1) Presiden  dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****) 
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(2) Presiden  dalam membuat perjanjian  internasional  lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan  mendasar bagi kehidupan rakyat 
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan  undang-undang harus dengan  
persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang perjanjian internasional  diatur  dengan 
undang-undang. ***) 

Pasal 12

Presiden  menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat  dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 

(2) Dalam hal mengangkat  duta, Presiden memperhatikan  pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat. *) 

(3) Presiden  menerima penempatan  duta negara lain dengan  menperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) 

Pasal 14

(1) Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. *) 

(2) Presiden  memberi  amnesti  dan abolisi  dengan  memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan 
yang diatur dengan undang-undang. *) 
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Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan  nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya 
diatur dalam undang- undang. ****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara. 

(2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) 

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *) 

(4) Pembentukan, pengubahan, dan  pembubaran  kementerian  negara 
diatur dalam undang-undang. ***) 

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang Tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan  kota itu  mempunyai  pemerintahan  daerah, 
yang diatur dengan undang-undang. **) 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah  kabupaten, dan  kota mengatur 
dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  
dan  tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang anggota anggotanya dipilih  
melalui pemilihan umum. **) 

(4) Gubernur, Bupati  dan Walikota  masing masing sebagai Kepala  
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis. **) 

(5) Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas luasnya, kecuali  
urusan pemerintahan  yang oleh  undang-undang ditentukan  sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. **)*)  

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan  peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **) 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang. **)

 

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten 
dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan  
kekhususan  dan keragaman daerah. **) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam 
dan sumber daya  lainnya antara pemerintah  pusat dan  pemerintahan  
daerah diatur dan dilaksanakan  secara adil  dan  selaras berdasarkan  
undang  undang. **) 

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan  menghormati  satuan satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  yang diatur dengan 
Undang  undang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip Negara 
Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)
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BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 
**) 

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang. **) 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 
**) 

Pasal 20

(1) Dewan  Perwakilan Rakyat  memegang kekuasaan membentuk  undang  
undang. *) 

(2) Setiap rancangan  undang-undang dibahas oleh  Dewan Perwakilan  
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *) 

(3) Jika rancangan  undang-undang itu  tidak  mendapat  persetujuan  
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *) 

(4) Presiden  mengesahkan  rancangan  undang-undang yang telah  disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak  disahkan  oleh  Presiden  dalam waktu  tiga puluh  hari  
semenjak rancangan  undang-undang tersebut disetujui, rancangan  
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan. **) 

Pasal 20A

(1) Dewan  Perwakilan  Rakyat memiliki  fungsi legislasi, fungsi anggaran  
dan fungsi pengawasan. **) 

(2) Dalam melaksanakan  fungsinya, selain hak  yang diatur  dalam pasal-
pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai  hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
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pendapat. **) 

(3) Selain hak yang diatur  dalam pasal pasal  lain  Undang-undang 
Dasar  ini, Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak mengajukan  
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **)

(4) Ketentuan  lebih  lanjut tentang hak  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  
hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 
**) 

Pasal 21

 Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  berhak  mengajukan  usul  
rancangan undang-undang. *) 

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 

(2) Peraturan  pemerintah  itu  harus mendapat persetujuan Dewan  
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

(3) Jika tidak  mendapat persetujuan, maka peraturan  pemerintah  itu  
harus dicabut. 

Pasal 22A

 Ketentuan  lebih  lanjut tentang tata cara pembentukan  undang-
undang diatur dengan undang-undang. **) 

Pasal 22B

 Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  dapat  diberhentikan  dari 
jabatannya, yang Syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang. **
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BAB VIIA ***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  dipilih  dari  setiap provinsi  
melalui pemilihan umum. ***) 

(2) Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah dari  setiap provinsi jumlahnya 
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak 
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3) Dewan  Perwakilan  Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 
***) 

(4) Susunan  dan kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  diatur  dengan 
undang-undang. ***) 

Pasal 22D

(1) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan  kepada Dewan  
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan  
pemekaran  serta penggabungan  daerah, pengelolaan  sumber daya 
alam dan  sumber  daya ekonomi  lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***) 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi  daerah;  hubungan pusat  dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat  dan  daerah;  serta memberikan  pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat  atas rancangan  undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan  daerah, hubungan pusat  dan daerah, 
pengelolaan  sumber daya alam dan  sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja negara, pajak, 
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pendidikan, dan  agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti. ***)

(4) Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat diberhentikan  dari  jabatannya, 
yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. ***)

BAB VIIB ***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan  umum dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik. ***) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. ***) 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan  lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang  
undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan  
keuangan  negara ditetapkan  setiap tahun  dengan  undangundang 
dan  dilaksanakan  secara terbuka dan bertanggung jawab untuk  
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. ***)
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(2) Rancangan  undang-undang anggaran pendapatan dan  belanja negara 
diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah. ***)

(3) Dalam memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dewan Perwakilan 
Rakyat harus memperhatikan kesesuaian antara Rancangan Undang-
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 
Peraturan Negara tentang Pokok-pokok Haluan Negara. *****)

(4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Menyatakkan bahwa rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara tidak sesuai dengan peraturan 
negara tentang Pokok-pokok Haluan Negara, Dewan Perwakilan 
Rakyat meminta Presiden untuk menyesuaikan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Peraturan Negara tentang 
Pokok-pokok Haluan Negara *****)

(5) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Menyatakkan bahwa rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara tidak sesuai dengan peraturan 
negara tentang Pokok-pokok Haluan Negara dan/atau tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan 
oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun yang lalu ***)/*****)

Pasal 23A

 Pajak dan pungutan lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan 
negara diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****) 

Pasal 23C

 Hal-hal  lain  mengenai  keuangan  negara diatur  dengan  undang-
undang. ***) 
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Pasal 23D

Negara memiliki  suatu  bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab, dan  independensinya diatur dengan undang  
undang. ****) 

BAB VIIIA ***) 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan  dan  tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri. ***) 

(2) Hasil pemeriksaan  keuangan negara diserahkan  kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***) 

(3) Hasil pemeriksaan  tersebut ditindaklanjuti  oleh  lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan 
Daerah  dan diresmikan oleh Presiden. ***) 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
***) 

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang. ***) 
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BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
***) 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  
umum, lingkungan peradilan  agama, lingkungan  peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. ***) 

(3) Badan badan  lain yang fungsinya berkaitan dengan  kekuasaan  
kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 
***)/*****)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan  kepribadian yang 
tidak tercela,  adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 
***)

(3) Calon  hakim  agung diusulkan Komisi  Yudisial  kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung. ***) 

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan  hukum acara Mahkamah  
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-
undang. ***) 
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Pasal 24B

(1) Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. ***) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela. ***) 

(3)  Anggota Komisi  Yudisial diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4)  Susunan, kedudukan, dan keanggotaan  Komisi  Yudisial  diatur  
dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Peraturan 
Perundang-undangan di bawah Peraturan Negara 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. ***)/*****)

(2) Dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 
peraturan negara, Mahkamah Konstitusi memperhatikan pertimbangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan menjadikan Peraturan Negara 
tentang Pokok-pokok Haluan Negara sebagai dasar pertimbangan 
hukum. *****)

(3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas rekomendasi 
mengenai Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara, , Dewan 
Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk. *****)

(4) Mahkamah Konstitusi  wajib memberikan  putusan  atas pendapat  Dewan  
Perwakilan Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran oleh Presiden  dan/
atau  Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar. ***)/*****) 
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(5) Anggota hakim Mahkamah Konstitusi ditetapkan  oleh  Presiden, 
yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Presiden yang ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan undang-
undang. ***)/*****) 

(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. ***)/*****)

Pasal 25

 Syarat-syarat untuk  menjadi dan  untuk  diperhentikan  sebagai  
hakim ditetapkan dengan undang-undang. 

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA 

Pasal 25A****)

 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 
kepulauan yang berciri  Nusantara dengan  wilayah yang batas batas dan  
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **) 

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1) Yang menjadi  warga negara  ialah orang orang bangsa Indonesia asli  
dan orang orang bangsa lain  yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara. 

(2) Penduduk ialah  warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
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tinggal di Indonesia. **) 

(3) Hal-hal  mengenai warga  negara dan  penduduk diatur dengan undang  
undang. **)

Pasal 27

(1)  Segala warga negara bersamaan  kedudukannya di  dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. 

(2)  Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

(3)  Setiap warga negara berhak dan  wajib ikut  serta  dalam upaya 
pembelaan negara. **) 

Pasal 28

 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang. 

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

 Setiap orang berhak  untuk  hidup serta berhak  mempertahankan  
hidup dan kehidupannya. **) 

Pasal 28B

(1)  Setiap orang berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan 
melalui perkawinan yang sah. **) 

(2)  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) 
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Pasal 28C

(1)  Setiap orang berhak mengembangkan  diri melalui pemenuhan  
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. **) 

(2)  Setiap orang berhak  untuk  memajukan  dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif  untuk membangun  masyarakat, bangsa dan 
negaranya. **)

Pasal 28D

(1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. **) 

(2)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **) 

(3)  Setiap warga negara  berhak memperoleh  kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. **) 

(4)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **) 

Pasal 28E

(1)  Setiap orang bebas memeluk  agama dan  beribadat  menurut agamanya, 
memilih  pendidikan  dan pengajaran, memilih  pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih  tempat tinggal  diwilayah  negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali. **) 

(2)  Setiap orang atas kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) 

(3)  Setiap orang berhak  atas kebebasan  berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. **) 
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Pasal 28F

 Setiap orang berhak  untuk  berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia. **) 

Pasal 28G

(1)  Setiap orang berhak atas perlindungan  diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan dari  ancaman  ketakutan  
untuk  berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
**) 

(2)  Setiap orang berhak  untuk  bebas dari  penyiksaan dan  perlakuan yang 
merendahkan  derajat  martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  
suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1)  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan medapatkan lingkungan hidup baik  dan  sehat  serta berhak  
memperoleh pelayanan kesehatan. **) 

(2)  Setiap orang mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk 
memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. **) 

(3)  Setiap orang berhak atas jaminan  sosial  yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
**) 

(4)  Setiap orang berhak mempunyai  hak  milik  pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa 
pun. **) 
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Pasal 28I

(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak  beragama, hak untuk  tidak diperbudak, hak untuk  
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi  manusia yang 
tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) 

(2)  Setiap orang berhak bebas atas perlakuan  yang bersifat  diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) 

(3)  Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4)  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak  asasi  
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5)  Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan  hak  
asasi  manusia dijamin, diatur,  dan  dituangkan  dalam peraturan  
perundangan undangan. **)

Pasal 28J

(1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) 
Dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang dengan 
maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak  kebebasan orang lain  dan untuk memenuhi tuntutan  yang 
adil sesuai dengan  pertimbangan  moral, nilai nilai  agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **) 
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BAB XI

A G A M A

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan  Tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya 
dan kepercayaannya itu. 

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga  negara berhak dan  wajib ikut  serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara. **) 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan  Kepolisian  Negara Indonesia Republik Indonesia, 
sebagai  kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 
**) 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan  Udara sebagai alat  negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **) 

(4) Kepolisian  Negara Republik Indonesia sebagai  alat negara yang 
menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat  bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan  dan  kedudukan  Tentara Nasional  Indonesia, Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian  Negara Republik  Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, Syarat-syarat keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan  dan keamanan diatur dengan undang-undang. 
**) 
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BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) 

(2)  Setiap warga negara wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  
pemerintah wajib membiayainya. ****) 

(3)  Pemerintah  mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu  sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan  ketakwaan  
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur  dengan undang-undang. ****) 

(4)  Negara memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang kurangnya  
dua puluh persen  dari  anggaran pendapatan dan  belanja negara 
serta dari aggaran  pendapatan  dan  belanja daerah untuk  memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****) 

(5)  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  dengan 
menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1)  Negara memajukan kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah 
peradaban dunia dengan  menjamin  kebebasan masyarakat  dalam 
memelihara dalam mengembangkan nilai nilai budayanya. ****)

(2)  Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. ****) 

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL****)

Pasal 33

(1)  Perekonomian  disusun sebagai  usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
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(2)  Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran 
rakyat. 

(4)  Perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  
ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
****) 

(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan pasal  ini  diatur dalam 
undang-undang. ****)

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. ****) 

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial  bagi  seluruah rakyat  
dan memberdayakan  masyarakat yang lemah dan tidak  mampu  sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. ****) 

(3) Negara bertanggungjawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****) 

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan pasal  ini  diatur dalam 
undang-undang. ****) 

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU 
KEBANGSAAN **)

Pasal 35

 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 
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Pasal 36A

 Lambang negara ialah  Garuda Pancasila dengan  semboyan  
Bhinneka Tunggal Ika. **) Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia 
Raya. **) 

Pasal 36C

 Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI 

PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR

Pasal 37

(1)  Usul perubahan  pasalpasal  UndangUndang Dasar dapat diagendakan  
dalam sidang Majelis Permusyawaratan  Rakyat  apabila diajukan oleh  
sekurangkurangnya  1/3 dari  jumlah  anggota Majelis Permusyawaratan  
Rakyat. ****) 

(2)  Setiap usul perubahan  pasalpasal UndangUndang Dasar diajukan  
secara tertulis dan  ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan  
untuk diubah  beserta alasannya. ****) 

(3)  Untuk mengubah  pasalpasal UndangUndang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  sekurangkurangnya  2/3 dari  
jumlah  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4)  Putusan  untuk  mengubah  pasalpasal UndangUndang Dasar  dilakukan  
dengan persetujuan  sekurangkurangnya limapuluh  persen  ditambah  
satu  anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
****) 

(5)  Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat  dilakukan perubahan. ****)
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ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 
ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk  melaksanakan ketentuan UndangUndang Dasar dan belum diadakan 
yang baru  menurut UndangUndang Dasar ini. ****)

ATURAN TAMBAHAN  

Pasal I

Dengan ditetapkanya Undang-Undang Dasar ini Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2024. 
*****)

Pasal II

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
pembentukkan Pokok-pokok Haluan Negara yang ditetapkan selambat-
lambatnya pada tahun 2024.*****)

Pasal III

Dengan ditetapkannya perubahan UndangUndang Dasar ini, 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri  
atas Pembukaan  dan pasalpasal. ****)/*****)
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RINGKASAN PASAL-PASAL 
PERUBAHAN UUD NRI 1945

Menambahkan satu Pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3 UUD NRI 1945

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal 2A

Aturan yang semula ada pada Pasal 
2 ayat (2) yang berbunyi:
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di ibukota negara.

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
bersidang sedikitnya sekali dalam 
satu tahun di ibukota Negara.

Belum diatur (2) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarakan 
sidang untuk menerima laporan 
kinerja Lembaga Negara atas 
pelaksanaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara setiap satu kali 
dalam setahun.

Aturan yang semula ada pada Pasal 
2 ayat (3) UUD NRI 1945 yang 
berbunyi:
Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 
dengan suara yang terbanyak.

(3) Segala Putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
ditetapkan dengan musyawarah 
mufakat.

Menambahkan Pasal setelah Pasal 3 UUD NRI 1945
Ius Constitutum Ius Constituendum

Pasal 3A Pasal 3A
Belum diatur (1) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat berwenang Membentuk 
Peraturan Negara.

Belum diatur (2) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap Peraturan 
Negara tentang Pokok-pokok 
Haluan Negara paling sedikit satu 
kali dalam lima tahun.
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Belum diatur (3) Ketentuan Mengenai tata cara 
pembentukkan dan peninjauan 
terhadap peraturan negara diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan 
Negara.

Pasal 3B Pasal 3B
Belum diatur (1) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat membentuk dan 
menetapkan Pokok-pokok Haluan 
Negara yang diatur dengan 
Peraturan Negara

Belum diatur (2) Rancangan Pokok-pokok Haluan 
Negara dapat diusulkan oleh 
Lembaga-lembaga Negara.

Belum diatur (3) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Melakukan Pembahasan 
Atas Rancangan Pokok-
pokok Haluan Negara dalam 
sidang yang dihadiri oleh 
sekurang-kuranganya 1/3 
dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

Belum diatur (4) Dalam Pembahasan Rancangan 
Pokok-pokok Haluan Negara, 
Majelis Permusyawaratan 
meminta Mahkamah Konstitusi 
untuk melakukan pemerikasaan 
atas Materi Rancangan Pokok-
pokok Haluan Negara.
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Belum diatur (5) Putusan untuk menetapkan 
Pokok-pokok Haluan Negara 
dilakukan dengan persetujuan 
sekurang-kuranganya lima puluh 
persen ditambah satu anggota 
dari 2/3 anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang 
hadir dalam sidang.

 

Merubahn dan menambah ayat dalam Pasal 23 UUD NRI 1945
Ius Constitutum Ius Constituendum

Pasal 23 Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan 

belanja negara sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan 
negara ditetapkan setiap tahun 
dengan undang-undang dan 
dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.

(1) Anggaran pendapatan dan belanja 
negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara 
ditetapkan setiap tahun dengan 
undang-undang dan dilaksanakan 
secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan 
belanja negara diajukan 
oleh Presiden untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah.

(2) Rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden untuk 
dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah.
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Belum diatur (3) Dalam memberikan persetujuan 
atas Rancangan Undang-
Undang tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, 
Dewan Perwakilan Rakyat harus 
memperhatikan kesesuaian antara 
Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dengan 
Peraturan Negara tentang Pokok-
Pokok Haluan Negara.

Belum diatur (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
Menyatakkan bahwa rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara tidak sesuai dengan 
peraturan negara tentang Pokok-
pokok Haluan Negara, Dewan 
Perwakilan Rakyat meminta 
Presiden untuk menyesuaikan 
Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Terhadap Peraturan Negara 
tentang Pokok-pokok Haluan 
Negara

(3) Apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang 
diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun yang lalu.

(5) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
menyatakan bahwa Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tidak sesuai 
dengan Peraturan Negara tentang 
Pokok-Pokok Haluan Negara 
dan/atau tidak menyetujui  
Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diusulkan oleh Presiden. 
Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu.

Mengubah satu ayat dalam Pasal 24A UUD NRI 1945
Pasal 24A Pasal 24A
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(1) Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.

(1) Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, 
dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang.

Pasal 24C Pasal 24C
(1) 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.

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji Peraturan 
Perundang-undangan di bawah 
Peraturan Negara 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.

Belum diatur (2) Dalam melakukan pengujian 
peraturan perundang-
undangan dibawah peraturan 
negara, Mahkamah Konstitusi 
memperhatikkan pertimbangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan menjadikan Peraturan Negara 
tentang Pokok-pokok Haluan 
Negara sebagai dasar pertimbangan 
hukum
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib 
memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwaklian 
Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut 
undang-undang dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi wajib 
memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwaklian Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut undang-undang dasar.

Belum diatur (4) Mahkamah Konstitusi wajib 
memberikan putusan atas 
rekomendasi mengenai Rancangan 
Pokok-pokok Haluan Negara.

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. ***)

(5) Anggota hakim Mahkamah 
Konstitusi ditetapkan  oleh  
Presiden, yang diajukan 
oleh Mahkamah Agung, 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Presiden yang ketentuan lebih 
lanjut ditetapkan dengan undang-
undang. 

Ketua dan Wakil  Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh 
hakim konstitusi. 

(6) Ketua dan Wakil  Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih  dari dan  oleh  
hakim  konstitusi. . 

Hakim konstitusi  harus memiliki  
integritas dan  kepribadian yang 
tidak  tercela, adil, negarawan  
yang menguasai  konstitusi 
dan  ketatanegaraan, serta tidak 
merangkap sebagai pejabat negara. 

(7) Hakim konstitusi  harus memiliki  
integritas dan  kepribadian yang 
tidak  tercela, adil, negarawan  
yang menguasai  konstitusi 
dan  ketatanegaraan, serta tidak 
merangkap sebagai pejabat negara. 

Pengangkatan dan pemberhentian  
hakim konstitusi, hukum acara 
serta  ketentuan lainnya tentang 
Mahkamah Konstitusi  diatur 
dengan undang undang. 

(8) Pengangkatan dan pemberhentian  
hakim konstitusi, hukum acara 
serta  ketentuan lainnya tentang 
Mahkamah Konstitusi  diatur 
dengan undang undang. 
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Membuat aturan tambahan

Ius Constitutum Ius Constituendum
Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 
1945:
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.

Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 
1945:
Dengan ditetapkanya Undang-
Undang Dasar ini Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah dinyatakan masih tetap 
berlaku sampai dengan tahun 2024.

Pasal II Aturan Tambahan UUD 
NRI 1945:

Dengan ditetapkannya perubahan 
UndangUndang Dasar ini, 
Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945 terdiri  atas Pembukaan  
dan pasalpasal.

Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 
1945:
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat ditugasi untuk melakukan 
pembentukkan Pokok-pokok Haluan 
Negara yang ditetapkan selambat-
lambatnya pada tahun 2024.
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LAMPIRAN 

PERATURAN NEGARA TENTANG 

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN NEGARA

NOMOR..... TAHUN 2024

TENTANG

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia mempunyai kewenangan 
membentuk dan menetapkan Pokok-
pokok Haluan Negara yang merupakan 
arah pembangunan nasional dalam waktu 
dua puluh tahun mendatang, untuk dapat 
mewujudkan Pancasila, serta tujuan nasional 
sebagaimana termaktub dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia;
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b.  bahwa permasalahan yang hadir pada saat ini, 
menghendaki suatu perbaikan sistem perencanaan 
pembangunan agar bangasa Indonesia dapat   
siap  menghadapi tantangan kedepannya;

c.  bahwa Indonesia akan menghadapi bonus 
demografi, serta akan menghadapi seratus tahun 
indonesia merdeka. Perlu perencanaan yang 
berkesinambungan serta berhubungan agar 
fenomena tersebut dapat  dijadikan momentum 
indonesia untuk maju. 

Mengingat  : 1.  Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) 
Undang=Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945

   2.    Pasal II Aturan tambahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945

    3.    Peraturan No (....) tentang pedoman  pembentukan 
Pokok-Pokok Haluan Negara

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor......... tentang Jadwal 
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia

2. Permusyawaratan dalam Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal (.......)  sampai dengan tanggal (.....) yang 
membahas Rancangan Peraturan Negara tentang 
Pokok Pokok Haluan Negara tahun 2024-2044 
yang telah dipersiapkan oleh Badan Koordinasi 
Pokok-Pokok Haluan Negara.
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MEMUTUSKAN 

Menatapkan  :  PERATURAN NEGARA TENTANG POKOK-
POKOK HALUAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 2024- 2044

Pasal 1

 Untuk memperoleh Pokok-pokok Haluan Negara yang menyeluruh 
maka sistematikanya disususn sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

BAB II  KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI  PENUTUP

Pasal 2

Materi muatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisakan dan menjadi bagian dari Peraturan 
Negara tentang Pokok-pokok Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 
2024-2044.

Pasal 3

Dengan adanya Peraturan Negara ini, materi yang belum dituangkan 
dalam dan tidak bertentangan dengan Pokok-pokok Haluan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024-2044 ini, dapat diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.
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Pasal 4

 Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia Selaku 
kepala pemerintahan negara, serta lembaga negara pelaksana Pokok-
Pokok Haluan Negara lainnya untuk melaksanakan Peraturan Negara, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Negara Ini sesuai dengan 
fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing, dan menyampaikan 
laporan pelaksanaanya setiap tahun dalam sidang tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

Peraturan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
dengan Sidang Umum MPR RI hasil pemilihan umum tahun 2044.

  Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal(..) (Bulan) (2024)
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong 
dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka 
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 
Agustus 1945 dan membentuk pemerintahan negara Indonesia 
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada Alenia Keempat UUD NRI 1945 telah disebutkan 
tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang perlu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan 
negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan demokratis 
yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945. Penyelenggaraan negara tentu 
perlu direalisasikan dengan pembangunan nasional pada seluruh 
aspek kehidupan bernegara oleh pihak-pihak pemegang kedaulatan 
rakyat yakni lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat 
Indonesia.
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Pada hakikatnya Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan 
landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan 
dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan 
sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah 
konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara 
demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai 
suatu proses memanusiakan manusia. Dalam negara demokrasi, 
pembangunan nasional didasarkan pada kemauan, kebutuhan, 
dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, 
serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk 
rakyat. Pemahaman ini kemudian terbagi menjadi; (1) secara 
politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta 
aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan 
(market work -mechanism); (4) secara hukum: berjalan sesuai 
hukum dan peraturan (law and order); dan (5) secara administrasi 
publik: pembangunan dikelola secara baik (good governed, good 
governance dan good government).

Pembangunan nasional yang tidak mencerminkan 
kedaulatan rakyat tentu menjadi sebuah problematika tersendiri 
dalam negara demokrasi. Aktor pelaksana yang menentukan arah 
pembangunan oleh kekuasaan eksekutif saat ini kurang tepat. 
Selain itu, pembangunan yang terpusat dan tidak merata pada 
setiap daerah juga masih dirasa pada daerah-daerah tertentu. 
Ditambah dengan norma yang mengatur sistem pembangunan saat 
ini tidak berkelanjutan. Hal itu mengakibatkan setiap pergantian 
pemerintahan arah kebijakan yang dikeluarkan akan berbeda-
beda dan tidak ada mekanisme untuk melanjutkan pembangunan 
yang sebelumnya telah dikerjakan. Kemudian, dalam pelaksanaan 
sistem pembangunan pasca reformasi ini belum mempunyai 
mekanisme kontrol yang baik, sehingga mengakibatkan 
penyelenggaraan negara yang tidak maksimal. Untuk itu, perlunya 
reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan 
memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan dalam melakukan 
langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan 
pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia 
Maju di masa depan yang berwawasan kebangsaan dalam rangka 
mewujudkan cita-cita nasional.
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Pembangunan nasional harus bekesinambungan. Indonesia 
pada tahun 2045 akan mengalami bonus demografi dan juga 
memperingati 100 tahun berdiri. Oleh karena adanya momentum 
tersebut perlu untuk mengadakan perencanaan pembangunan 
yang berkesinambungan dan visioner. Hal itu diperlukan karena 
agar tantangan pada masa depan dapat ditanggulangi dan diubah 
menjadi suatu keuntungan bagi Negara Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun 
arah penyelenggaraan negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN) yang memuat konsepsi arah penyelenggaraan 
dan pembangunan negara yang menyeluruh untuk membangun 
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
serta mewujudkan kemajuan di segala aspek kehidupan yang 
menempatkan Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat 
dengan bangsa lain di dunia.

B. Pengertian

Pokok-Pokok Haluan Negara adalah haluan negara 
tentang penyelenggaraan dan pembangunan negara dalam  bentuk 
pokok-pokok yang bersifat filosofis sebagai pernyataan kehendak 
rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk periode waktu dua puluh 
tahun guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Maksud dan Tujuan

Pokok-Pokok Haluan Negara ditetapkan dengan maksud 
untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pembangunan negara 
dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis 
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, berkeadilan sosial, 
melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum 
dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, pemerataan 
pembangunan setiap daerah, meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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berakhlak mulia, mandiri, maju dan sejahtera untuk kurun waktu 
dua puluh tahun ke depan.

D. Landasan

Pertama, Landasan konstitusional pembangunan Negara 
Indonesia adalah UUD NRI 1945 yang mana merupakan arahan 
yang paling mendasar dalam menyusun tujuan pokok dan visi 
pembangunan nasional. Khusus dalam Pembukaan UUD NRI 1945 
disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: 
mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 
umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan 
berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian 
abadi.

Kedua, Landasan idiil pembangunan adalah Pancasila yang 
mana merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh 
perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD NRI 
1945.

Ketiga, landasan operasional pembangunan adalah 
Keputusan/Ketetapan MPR yang berupa Peraturan Negara yang 
merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional 
dua puluh tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan 
pembangunan nasional.

Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional 
adalah Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas). 
Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi 
pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam 
penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan 
pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Propenas 
disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan 
Propenas adalah PPHN.

Kelima, Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 
merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi 
pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu 
tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan 
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pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di 
daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh Pemerintah 
bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta 
memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral 
nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas.

Keenam, landasan pembiayaan pembangunan nasional 
tahunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
APBN merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan 
bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna 
dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan 
pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBN 
disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN 
adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan 
pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di 
daerah (pembangunan daerah).

Ketujuh, landasan perencanaan pembangunan sektoral 
nasional adalah Rencana Strategis (Renstra) yang mana merupakan 
arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan 
jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan 
jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam 
penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional 
dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) 
selama satu tahun. Renstra disusun oleh Departemen Teknis, 
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga-lembaga 
Pemerintah lainnya, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah Propenas dan 
Repeta.

Kedelapan, landasan perencanaan pembangunan nasional 
di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) yang 
merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan 
lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam 
penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah 
(pembangunan daerah). Poldas disusun oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD 
masing-masing. Dasar penyusunan Poldas adalah PPHN.
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Kesembilan, landasan perencanaan pembangunan 
nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional lima 
tahun Daerah (Propeda) yang mana merupakan arahan paling 
dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah 
guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan 
pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah). 
Propeda disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/
Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar 
penyusunan Propeda adalah Poldas dan Propenas.

Kesepuluh, landasan pembangunan nasional di daerah 
adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) 
yang mana merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan 
strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran 
pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam 
penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral di daerah 
(pembangunan daerah). Repetada disusun oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD 
masing-masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. 
Repetada memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan 
sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.

Kesebelas, landasan pembiayaan pembangunan tahunan 
di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang mana merupakan arahan paling dasar sebagai acuan 
pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan 
guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral di 
daerah (pembangunan daerah). APBD disusun oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD 
masing-masing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD 
memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di 
daerah (pembangunan daerah).

Keduabelas, landasan perencanaan pembangunan sektoral 
nasional di daerah (pembangunan daerah) adalah Rencana 
Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada merupakan arahan 
paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka 
menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka 
pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan 
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anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional di daerah 
(pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, 
guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. 
Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan Repeta, serta 
Propeda dan Repetada.

Ketigabelas, landasan penyerasian pembangunan adalah 
forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). 
Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme penyerasian 
penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan 
nasional dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan 
dari daerah (rakyat) sesuai prinsip musyawarah dan wawasan 
nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945). Tujuan utama 
Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pembanguan di setiap 
wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema 
Rakorbangnas dimulai dari forum pertemuan di tingkat Desa/
Kelurahan dan Kecamatan (tingkat pertama), dilanjutkan ke forum 
pertemuan tingkat Kabupaten/Kota serta forum Lintas kabupaten/
Kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat 
Provinsi (tingkat ketiga), kemdian diteruskan ke forum pertemuan 
di tingkat kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir 
di forum Rakorbangnas. Skema Rakorbangnas melibatkan semua 
unsur pelaku pembangunan, mulai unsur Pemerintah (Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR dan 
DPRD), dan unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti 
Kadin) dan nirlaba (perguruan tinggi dan lembaga swadaya 
masyarakat).

E. Sistematika

Naskah Pokok-Pokok Haluan Negara ini disusun menurut 
sistematika sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

BAB II  KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI
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BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI  PENUTUP
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BAB II

 KONDISI UMUM

Kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks 
Proklamasi melahirkan Indonesia sebagai suatu negara kokoh yang 
kini disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan berkat Rahmat Yang Maha Kuasa 
mampu menciptakan pembangunan diberbagai aspek guna mengikuti 
perkembangan zaman.

Perjalanan zaman yang terus tumbuh dan berkembang mendorong 
berbagai aspek untuk turut berkembang. NKRI dalam penyelenggaraan 
negara mengupayakan pembangunan di berbagai aspek supaya mampu 
menyesuaikan perkembangan zaman guna menggapai cita-cita Negara 
Indonesia, sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya. 
Namun, dalam pelaksanaanya tentu masih ada ancaman, hambatan, 
tantangan, dan gangguan terhadap kesatuan negara. 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak terkendali, 
kemajemukan yang rentan konflik, hubungan antara pusat dan daerah yang 
tidak harmonis, sistem perencanaan pembangunan nasional yang kurang 
tepat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Konflik dan kesenjangan 
sosial memperkuat gejala disintegrasi diberbagai daerah seperti perbedaan 
nyata dari segi finansial masyarakat yang hidup di pedalaman dengan 
wilayah kota, hal yang demikian merupakan gangguan bagi keutuhan 
NKRI yang kalau tidak ditanggulangi dapat mengancam keberadaan dan 
keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Selain itu, ketidakmampuan 
negara untuk berdayasaing dengan negara lain juga dapat mengancam 
stabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam aspek hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, 
disatu pihak pembinaan aparatur, pembaharuan produk hukum, sarana 
dan prasarana hukum menunjukan peningkatan. Namun, tidak diimbangi 
dengan peningkatan kualitas integritas dan profesionalitas aparat hukum, 
kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan 
keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum 
dapat terwujud secara sempurna. Pertimbangan di atas menunjukan 
pelaksanaan pembangunan bidang hukum mau tidak mau harus melalui 
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proses perencanaan yang matang sehingga memudahkan penerapan, 
penegakan dan evaluasi pelaksanaannya. Hanya dengan cara ini hukum 
dapat menjalankan peran utamanya, yaitu menciptakan ketertiban serta 
mengendalikan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan 
nasional. 

Cita-cita untuk memberantas segala bentuk penyimpangan yang 
dilakukan oleh aparat seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan 
ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti tindakan-
tindakan nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum 
dalam menerapkan dan meneggakkan hukum. Di samping itu, terdapat 
krisis hukum melalui campur tangan terhadap dunia peradilan, tumpang 
tindih peraturan dan timbul keracuan hukum. Kondisi hukum yang 
demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari 
berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak 
kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan kontribusi 
bagi pembentukan NKRI dan penyelenggaraan pembangunan dalam upaya 
pencapaian cita-cita negara seperti yang tercantum dalam pembukaan 
UUD NRI 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan dalam setiap 
dinamika arah dan kebijakan politik negara, sistem pertahanan rakyat 
semesta terbukti telah menjadi sistem yang dapat diandalkan. Lebih jauh 
pembangunan terhadap aspek pertahanan dan keamanan telah menunjukan 
kemajuan meskipun masih terdapat kelemahan, yaitu pemisahan antara 
pertahanan dan keamanan. Seharusnya, seperti di negara-negara lainnya, 
pertahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam 
negeri. Pemisahan antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai 
kerugian terhadap NKRI terutama jika terjadi gangguan keamanan. 
Disamping itu, upaya-upaya yang dapat mempengaruhi pertahanan dan 
keamanan seperti agresi atau invansi, pelanggaran wilayah, pemberontakan 
bersenjanta, aksi teror, ancaman keamanan laut dan udara, pelanggaran 
hukum serta pelanggaran hak asasi manusia dapat mengancam keutuhan 
NKRI. 

Upaya menangani dan pembangunan krisis ekonomi juga dilakukan, 
namun dalam pelaksanaanya belum memberikan hasil yang memadai. 
Penyelenggaraan ekonomi yang masih terpusat dipulau jawa, sehingga 
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mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif dan kesenjangan ekonomi 
yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar 
pelaku, dan antar golongan pendapatan, telah meluas keseluruh aspek 
kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan 
berkembanganya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi ditangan 
sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu menjadi hambatan dalam 
penyelenggaraan ekonomi. Selain itu, perkembangan perekonomian dunia 
yang semakin mengarah pada tingkat ketidakpastian yang tinggi pada 
akhir-akhir ini, termasuk keluarnya Indonesia dari program IMF menjadi 
dasar utama perumusan arah kebijakan dan prioritas-prioritas yang harus 
diambil dalam jangka panjang, yang semuanya ditujukan untuk mencapai 
visi pembangunan yang telah ditetapkan. 

Pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan 
tenaga kerja tidak jelas, jumlah penduduk miskin semakin membengkak, 
penurunan julah penduduk, kesehatan masyarakat menurun drastis, 
rendahnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak. Gejala 
tersebut bahkan menguat ketika ketidaksiapan negara menghadapi wabah 
virus sehingga menimbulkan kematian tinggi dari berbagai kalangan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai 
kebijaksanaan, namun di dalam pengalaman praktik selama ini justru 
terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat 
kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Pada aspek pendidikan masalah yang dihadapi ialah keberlangsungan 
pendidikan yang kurang efektif karena pendidikan yang tidak merata, 
sarana dan prasarana yang kurang mendukung, acuan mutu pendidikan 
nasional yang tidak jelas, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan 
yang tidap tepat. Selain itu, keberlangsungan pendidikan yang kurang 
bermakna bagi pengembangan dan watak peserta didik berakibat pada 
hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. 

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum 
dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan penyeleggaraan negara seperti 
pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga 
belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama 
dan persaingan global.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan 
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kualitas keimanan dan ketawaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi 
masyarakat. Kesenjangan antara perilaku formal kehidupan keagamaan 
yang memiliki moralitas, etika, dan kepatutan dengan perilaku realitas nyata 
kehidupan keseharian masih terlihat jelas seperti gambaran kriminalitas, 
pemakaian obat terlarang, dan merebaknya penyakit sosial.

Status dan peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat yang 
masih subordinatif dan belum memiliki kedudukan sejajar dengan laki-
laki tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati 
posisi penting dalam pemerintahan. Lalu, Penurunan peran dan kualitas 
dari generasi muda seperti kreativitas, kemauan, dan kemampuan 
mengembangkan pemikiran dalam melakukan kegiatan eksploratif serta 
melakukan aksi sosial menghambat kaderisasi bangsa.

Krisis identitas yang berakibat semakin menurunnya kebanggaan 
kebangsaan juga terjadi, sehingga melahirkan ethos ketergantungan kepada 
pihak lain secara berlebihan dan munculnya kecenderungan disintegrasi 
bangsa. Krisis budaya yang berujung semakin lemahnya ketahanan 
budaya terutama ketika berhadapan dengan derasnya arus budaya global 
yang melahirkan sikap permisif, hedonis dan materialis yang berlebihan 
sehingga terkadang melanggar kesusilaan dan nilai ketimuran, dan 
memperparah krisis sosial. 

Luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah belum didukung oleh kesiapan dan 
kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah yang 
memadai. Kemudian, Pelaksanaan politik luar negeri yang lemah, antara 
lain karena tingginya ketergantungan pada utang luar negeri mengakibatkan 
turunnya posisi-tawar Indonesia dalam percaturan internasional.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukan kecenderungan 
menurunnya kualitas kehidupan dan jati diri bangsa. Kondisi menuntut 
bangsa Indonesia terutama dalam penyelenggaraan negara, para elite politik 
dan pemuka masyarakat, untuk bersatu dan bekerja keras melaksanakan 
reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, 
martabat, dan kesejahteraan Indonesia.
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BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Terwujudnya Indonesia yang damai, demokratis, mandiri, maju, 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

B. MISI

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, 
beriman, bertakwa, beretika, berbudaya, beradab, toleran dan 
rukun berdasarkan falsafah Pancasila.

4. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 
berlandaskan hukum.

5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang aman, 
damai, mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.  

6. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri 
dalam bidang ekonomi, berkemajuan dalam teknologi, dan 
berkepribadian dalam budaya.

7. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan berperan aktif 
dalam pergaulan dunia internasional.

8. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan perekonomian 
nasional yang maju, mandiri, kokoh, kompetitif yang didukung 
oleh SDA dan SDM berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing.

9. Mewujudkan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya 
supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan 
dan kebenaran.
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10. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, 
dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi 
dan teknologi.
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BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN

A. HUKUM

1. Pembangunan sistem hukum bertujuan untuk mewujudkan 
sistem hukum nasional yang mampu berfungsi baik sebagai 
sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, 
maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.

2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin 
kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, 
menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

3. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dengan 
melakukan (a) penyuluhan hukum secara intensif baik 
terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun 
peraturan perundangundangan yang telah ada; (b) penerapan 
dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewadahi 
dinamika sosial dan menunjang pembangunan; (c) penegakan 
hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban 
dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi 
manusia.

4. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan 
budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan hukum adalah 
semua lapisan masyarakat, akan tetapi diutamakan para 
aparatur hukum dan penyelenggaran negara, agar  lebih mampu 
berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.

5. Meningkatkan profesionalitas dan integritas moral aparat 
penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan 
prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh penguasa maupun pihak manapun.
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7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi 
era perdagangan bebas dan digitalisasi tanpa merugikan 
kepentingan nasional.

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, 
murah dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan 
kepastian.

9. Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia 
akan pentingnya meningkatkan perlindungan, penghormatan 
dan penegakkan hak asasi manusia dalam seluruh aspek 
kehidupan.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 
hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara 
tuntas.

11. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya 
norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta 
mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat 
melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik 
individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma 
dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan 
terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan 
untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi 
agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dapat berjalan

dengan tertib dan teratur.

B. POLITIK

1. Politik Dalam Negeri

a. Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada 
semboyan “bhineka tunggal ika”. Untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya 
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rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. 

b. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sejalan dengan perkembangan 
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, 
dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, 
serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. 

c. Meningkatkan kapasitas Lembaga-lembaga negara dalam 
menjalankan peran, fungsi, wewenang, tanggung jawab 
yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, dan tata 
hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif 
dan yudikatif dalam menerapkan mekanisme kontrol dan 
keseimbangan.

d. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan 
rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan 
kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik,  
serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu 
yang demokratis dan transparan dengan menyempurnakan 
berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik. 

e. Meningkatkan kualitas partai politik baik dari segi 
struktur politik, proses politik, dan budaya politik dalam 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta 
mengembangkan sistem kaderisasi dan mekanisme 
kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan 
(accountable). 

f. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan 
komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan 
budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman 
aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak 
asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

g. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan 
dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.
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h. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih 
berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya 
atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh 
badan penyelenggara independen dan nonpartisan, serta 
meningkatkan kredibilitas dan independensi lembaga 
penyelenggara pemilu.

i. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character 
building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang 
maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, 
sejahtera, adil dan makmur. 

j. Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia 
dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi 
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan 
mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam 
kehidupan bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional 
Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional 
dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 

2. Hubungan Luar Negeri

a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang 
bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, 
menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, 
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, 
menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta 
meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama 
internasional bagi kesejahteraan rakyat. 

b. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional 
yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat 
banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan 
rakyat. 

c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri 
agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala 
bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia 
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internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan 
terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta 
memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan 
nasional. 

d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat 
pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui 
kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam 
rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan. 

e. Memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam segala 
bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama 
dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan 
WTO. 

f. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara 
sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam 
upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara 
pidana. 

g. Memperluas kerja sama internasional bagi peningkatan 
efektivitas operasi-operasi keamanan yang berdimensi 
nasional.

h. Meningkatkan kerja sama di bidang politik, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan, baik secara bilateral, regional, 
maupun multilateral. 

i. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pembahasan 
isu-isu politik, HAM, keamanan, ekonomi, hukum, sosial 
budaya, dan humaniter yang diabdikan pada kepentingan 
nasional dan perdamaian dunia.

j. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan 
negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja 
sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, 
pembangunan, dan kesejahteraan.
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3. Penyelenggaraan Negara

a. Membersihkan penyelenggara negara dari praktik 
korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi 
seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal 
dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan 
mengembangkan etik dan moral. 

b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan 
memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta 
memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan 
prinsip memberikan penghargaan dan sanksi. 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara 
dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku 
jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan 
hak asasi manusia. 

d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi 
dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam 
mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan 
bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. 

e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara 
Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia 
untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, 
nepotisme, bertanggung jawab, profesional, produktif dan 
efisien. 

f. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan 
menghargai hak-hak politik

4. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui 
media massa modern untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan, membentuk 
kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak 
pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. 
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b. Mengupayakan pemerataan informasi kepada seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia

c. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang 
melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam 
menghadapi tantangan global. 

d. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan 
peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar 
profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika 
pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. 

e. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara 
pusat dan daerah serta antardaerah secara timbal balik 
dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

f. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam 
rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum 
internasional. 

C.  EKONOMI

1. Mewujudkan perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu 
secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip 
ekonomi yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan persaingan 
sehat, serta berperan aktif dan berdaya saing dalam 
perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada 
kemampuan serta potensi bangsa.

2. Perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar 
yang transparan berlandaskan persaingan sehat dengan 
memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan sosial, 
disertai pengelolaan kebijakan perekonomian secara 
proporsional dan di dorong dengan peranan pemerintah yang 
efektif juga optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator 
pembangunan dalam berbagai tingkat guna menjaga 
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berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan 
institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan.

3. Menumbuhkan dan meningkatkan daya saing global 
perekonomian berlandaskan peningkatan produktifitas dan 
inovasi dengan memperbaiki kemampuan sumber daya 
manusia, penguasaan teknologi, dan penyediaan infrastruktur 
dengan tujuan terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan 
keunggulan komparatif yang disesuaikan kompetensi di setiap 
daerah.

4. Kebijaksanaan industri dikelola dengan pengembangan 
jaringan rumpun industri (industrial cluster) yang sehat dan 
kompetitif. Kebijakan industri juga perlu diintegrasikan dengan 
kebijakan perdagangan dan investasi karena merupakan sebagai 
pilar utama peningkatan daya-saing global. Dalam rangka 
memperlebar sekaligus memperkuat basis produksi secara 
nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan 
nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam 
arti luas, dan pertambangan.

5. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk 
berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan 
kompetitif melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan 
produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan 
adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi 
dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM menjadi bagian 
integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan 
modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang 
mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi 
dan daya saing industri, antara lain melalui pola pengembangan 
klaster, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas 
SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi 
pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan 
dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi 
wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif 
para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, 
sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi.
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6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
dalam jangka panjang diarahkan pada peningkatan kualitas 
dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung 
peningkatan daya saing secara global melalui peningkatan 
kualitas dan kuantitas SDM lptek, reformasi kelembagaan 
penelitian dan pengembangan yang didukung oleh reformasi 
di dalam fleksibilitas pembiayaan litbang, perkuatan sistem 
pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) 
dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu yang 
mengacu pada sistem Measurement Standardization Testing 
and Quality (MSTQ), penerapan teknologi yang tepat dalam 
sistem produksi, serta penerapan Total Quality Management 
(TQM).

7. Upaya perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk mendorong 
meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraanya.

8. Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan 
diarahkan pada stabilitas perekonomian guna menhindari 
krisis dan gejolak yang melanda sektor keuangan.

9. Ketahanan pangan ditingkatkan dengan perluasan pemenuhan 
produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, 
dan terjangkau. Peningkatan ketahanan pangan merupakan 
tanggung jawab bersama antara pemerintah di segala tingkatan 
bersama masyarakat. Peranan pemerintah dari tingkat pusat 
sampai pada pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan 
menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan terhadap ketersediaan pangan.

10. Jaminan sosial diarahkan untuk mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. Dalam kaitan itu akan dilakukan terus 
pengintegrasian program jaminan sosial dan perluasan cakupan 
jaminan sosial hingga mampu mencapai sektor informal. 
Perluasan jaminan sosial tersebut diupayakan tidak merusak 
budaya tolong menolong yang telah berakar di masyarakat.
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D. AGAMA

1. Meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai 
landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan 
negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-
undangan tidak  bertentangan dengan moral-moral agama.

2. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleransi 
antar umat beragama sehingga menciptakan suasana kehidupan 
yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat 
kemajemukan dan keberagaman.

3. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan 
ibadahnya dengan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah, 
termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahunnya 
meningkat jumlah calon jamaahnya.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui 
penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih 
terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan 
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5. Meningkatkan kesadaran beragama kepada setiap warga negara 
Indonesia dengan pendidikan karakter dan pemahaman yang 
lurus agar tidak terjadi penyimpangan faham yang merugikan 
bagi masyarakat lainnya.

6. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam 
ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam seluruh 
aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian 
bangsa untuk mewujudkan bangsa yang rukun, harmonis dan 
saling toleransi.

E. PENDIDIKAN

1. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan 
yang bermutu tinggi, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh 
rakyat Indonesia yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi 
menuju terciptanya masyarakat  Indonesia berkualitas tinggi 
dan berintegritas. 
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2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta 
meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan 
sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal 
terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi 
pekerti.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang 
relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi 
terkini, termasuk pembaharuan kurikulum yang terstruktur dan 
penguatan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, 
dan akuntabel.

4. Mempertahankan pelestarian bahasa dan kebudayaan 
Indonesia.

5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang 
diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah 
untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan 
efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. 

6. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun 
luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan 
kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan 
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai 
untuk mewujudkan masyarakat belajar.

7. Memberdayakan teknologi dalam mengembangkan pendidikan 
berkepribadian yang aktif, bermoral, berjiwa yang bebas, 
bertanggung jawab, bertoleransi, serta kreatif dan inovatif. 

8. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini 
mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui 
berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen 
bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal 
disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan 
potensinya. 
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F.  SOSIAL DAN BUDAYA

1. Mewujudkan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 
dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan 
nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia 
dan masyarakat Indonesia berlandaskan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, cerdas, inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, 
toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi 
kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa diarahkan pada 
terwujudnya suatu karakter bangsa dan sistem sosial yang 
berakar, unik dan unggul untuk dikembangkan sebagai suatu 
sumberdaya saing utama bangsa.

3. Pemantapan Integrasi Bangsa Berbasis Multikultur diarahkan 
agar keberagaman menjadi sebagai sumber kekuatan 
melalui berbagai upaya untuk mewujudkan sinergi diantara 
keberagaman tersebut.Keberagaman juga harus saling 
bersinergi dan kokoh guna mengantisipasi disintegrasi bangsa.

4. Pengembangan Budaya Inovatif yang Berorientasi Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesenian yang Beradab 
diarahkan agar bangsa Indonesia berjaya di arena kompetisi 
global dalam era persaingan global yang menuntut penguasaan 
iptek yang tinggi bagi semua bangsa. Pengembangan budaya 
inovatif tersebut dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan 
apresiasi masyarakat terhadap iptek, antara lain dengan 
mentransformasikan budaya mitos menjadi logos. Untuk 
itu dilakukan pengembangan budaya membaca dan budaya 
menulis sebagai basis membangun masyarakat pembaca 
(reading society), masyarakat belajar (learning society), 
masyarakat yang cerdas dan kritis (smart and critical society), 
masyarakat produktif, dan pembentukan budaya keilmuan. 
Sedangkan, pengembangan kesenian sebagai salah satu bentuk 
ekspresi dan kreativitas perlu didorong untuk mewujudkan 
keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional.
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G. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Sistem pertahanan nasional adalah sistem pertahanan yang 
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, 
wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan 
secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara 
menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk 
menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta, TNI sebagai unsur 
utama dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai unsur 
pendukung merupakan komponen aktif yang dalam kondisi 
sistem pertahanan nasional terancam siap untuk dikerahkan 
dengan segera. Wilayah dan sumber daya merupakan 
komponen pasif yang dapat dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk mendukung TNI dan rakyat dalam rangka 
menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas TNI dengan 
meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta 
mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara 
kewilayahan yang didukung dengan sarana prasarana dan 
anggaran yang memadai.

4. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan 
dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran 
sebesar-besarnya rakyat. Perlindungan terhadap wilayah 
yurisdiksi laut Indonesia dilakukan dengan meningkatkan 
kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan 
pengawasan dan penegakan hukum internasional (UNCLOS) 
serta dengan meningkatkan kemampuan deteksi di udara dan 
laut.

5. Kejahatan sumber daya alam kelautan akan ditangani fungsi 
keamanan dan penegakan hukum di laut. Pembangunan 
keamanan untuk mencegah tindak kejahatan sumber daya alam 
kelautan ditekankan pada upaya pembinaan keamanan laut 
dan melakukan penegakan pelaksanaan konvensi-konvensi 
internasional dalam bidang kelautan yang telah diratifikasi.
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6. Perlindungan wilayah yurisdiksi udara Indonesia ditingkatkan 
sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan nasional secara 
menyeluruh dengan menangkal penerbangan gelap yang 
merendahkan kewibawaan negara.

7. Alat utama sistem senjata ditingkatkan dengan meningkatkan 
penggunaan produksi nasional. Ketergantungan sistem 
senjata yang besar kepada luar negeri akan mempengaruhi 
upaya pertahanan terutama apabila negara yang bersangkutan 
berseberangan di dalam garis-garis politiknya dengan 
Indonesia.

8. Dalam kaitan itu industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan. 
Pengembangan industri pertahanan dalam negeri didorong 
bekerjasama dengan industri kecil dan menengah yang 
potensial mendukung industri pertahanan. Secara bertahap 
kemampuan industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan 
untuk memproduksi alat utama sistem senjata dengan teknologi 
yang lebih maju.

9. Kebijakan pembangunan keamanan diarahkan untuk menekan 
kejahatan konvensional serta mengurangi potensi konflik 
horisontal antar masyarakat yang timbul berdasarkan suku, 
agama, dan ras; menangkal kejahatan transnasional dengan 
organisasi dan teknologi yang maju; serta mengamankan 
sumber daya alam di Indonesia.

10. Kejahatan yang bersifat konvensional akan ditangani oleh 
fungsi kepolisian di daerah. Dalam rangka menangani 
kejahatan konvensional dibangun keamanan dengan 
menekankan pada upaya pembinaan masyarakat; pengaturan, 
penjagaan, pengawalan dan patroli; melakukan respon cepat 
dalam menangani permasalahan keamanan, dan pembangunan 
sosial ekonomi masyarakat yang merupakan subyek dan obyek 
kriminalitas.

11. Kejahatan yang bersifat transnasional akan ditangani oleh 
fungsi polisi nasional. Penanganan terhadap kejahatan 
transnasional dilakukan dengan menekankan pada upaya 
interdiksi (penghadangan) baik di darat, laut, maupun udara 
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serta dengan melakukan kerjasama internasional.

12. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral 
bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara 
stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi 
dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

13. Kerjasama internasional dalam menangani kejahatan 
transnasional ditingkatkan baik melalui hubungan diplomatik 
dan kerjasama bilateral/multilateral maupun melalui 
kesepakatan penanganan kejahatan transnasional. Kerjasama 
diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pertukaran 
informasi dan perjanjian ekstradiksi. Terorisme sebagai salah 
satu jenis kejahatan transnasional, upaya penanggulangannya 
ditingkatkan melalui pendekatan komprehensif meliputi 
pendekatan sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan  
keamanan.

14. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi inteljen dalam 
penanganan tindak pidana terorisme. Kemampuan pasukan anti 
terorisme yang meliputi kesatuan TNI dan Polri ditingkatkan 
baik sumber daya manusianya maupun peralatannya.

H. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya 
agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari 
generasi ke generasi. 

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi 
dan penghematan penggunaan, pengelolaan sumber daya alam 
yang dapat diperbarui, serta pengelolaan sumber daya kelautan 
dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. 

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan serta 
pelestarian lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem 
tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang. 
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4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi 
dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang 
berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat 
lokal, serta penataan ruang, yang diatur dengan undang-
undang.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan 
berakhlak mulia.

2. Peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui 
peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan 
sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan 
kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas 
kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring 
dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan 
penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, 
yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai 
terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, 
dan berakhlak mulia.

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Sebagai upaya untuk  mencapai sasaran  pokok sebagaimana 
dimaksud  di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan 
tahapan dan skala prioritas yang  akan menjadi agenda dalam rencana 
pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang 
ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, 
tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala 
prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu  harus 
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka 
mewujudkan  sasaran pokok pembangunan jangka panjang.  

Setiap sasaran pokok  pembangunan jangka panjang dapat 
ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-
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masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas 
utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. 
Dengan adanya pembagian tahapan dan skala prioritas yang terarah, maka 
pembangunan jangja panjang pun akan berjalan dengan selaras. Atas dasar 
tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut;

RPJMN I (20252029)

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai beberapa visi untuk 
menciptakan negara yang adil dan demokratis harus ditandai dengan; 
meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang profesional dan 
terbuka, terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan 
demokrasi; meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang 
pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi 
hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; dan tertatanya sistem hukum nasional. Bersamaan dengan itu, 
pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya 
penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin 
dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan 
tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang 
lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung 
percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

Kemudian dalam hal peningkatan ekonomi nasional harus ditandai 
dengan; meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dilihat pada 
menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan 
dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan 
antar wilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil 
terdepan; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber 
daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya 
alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk 
membaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih 
didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar 
kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, 
terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta pos dan 
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telematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan 
pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain 
kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan. 

Dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus 
ditandai dengan; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan 
indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun 
bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional, 
tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang 
dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia 
yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-
royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas 
dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; 
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan 
mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

RPJMN II (2030-2034)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 
RPJMN ke-1, maka RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan 
penataan kembali Indonesia di segala bidang termasuk hukum, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan 
kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hukum 
maka diiringi dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, 
tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak 
asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Dengan 
demikian, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud 
ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam 
kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang 
besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional 
dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan 
pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas 
pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel 
makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan 
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minimum di semua tingkatan pemerintah.

Selanjutnya dalam hal perekonomian perlu dipompa daya saing 
perekonomian melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan 
penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan 
kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara 
terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih 
meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan 
kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi 
yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. 
Kondisi itu perlu didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur 
transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi 
terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, 
dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya 
air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan 
itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, 
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan 
secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

RPJMN III (2035-2039)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di 
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus 
meningkat. 

Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan 
bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai 
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi 
dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi 
dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan 
kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama 
internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan 
damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran 
dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang 
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makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah 
makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan 
tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata 
yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 
yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya 
manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi 
pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh 
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya 
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan 
gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan 
perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan 
mantapnya budaya dan karakter bangsa. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap 
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan 
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi 
secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan 
pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap 
mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan 
dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. 

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif 
dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, 
kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya 
ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama 
pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya 
penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, 
produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam 
kegiatan perekonomian. 

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata 
ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; 
terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai 
kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan 
dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk 
pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara 
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ketat; terselenggaranyapelayanan pos dan telematika yang efisien dan 
modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya 
konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi 
sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya 
penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain 
itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, 
terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, 
pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh 
sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, 
dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa 
permukiman kumuh.

RPJMN IV (2040-2044)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan  
ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, 
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung 
oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan 
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek 
kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi 
manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta 
terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan 
keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional 
dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; 
terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat 
dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang 
disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem 
hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong 
supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan 
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netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat 
ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam 
konstelasi gobal. 

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan 
oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan 
jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain 
ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi 
pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen 
pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya 
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh 
kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya 
kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. 
Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia 
diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 
bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan 
perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap 
keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. 
Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 
untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat 
mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan 
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai 
dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya 
keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, 
dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, 
serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara 
pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga 
mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta 
berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia 
di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas 
dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, 
pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan 
dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai 
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah 
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dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin 
yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan 
terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal 
bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; 
tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta 
terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem 
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan 
akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. 

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, 
keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara 
dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya 
saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa 
yang akan datang.
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BAB V

KAIDAH PELAKSANA

Pokok-Pokok Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-
lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. 

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Presiden selaku kepala pemerintahan negara, menjalankan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan negara, berkewajiban untuk 
mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam 
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. 

2. Presiden beserta seluruh jajaran lembaga tinggi negara baik 
lembaga-lembaga konstitusional di dalam UUD NRI 1945 
maupun lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD NRI 
1945  berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Haluan Negara 
ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

3. Presiden beserta seluruh jajaran lembaga tinggi negara baik 
lembaga-lembaga konstitusional di dalam UUD NRI 1945 
maupun lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD NRI 1945 
berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pokok-pokok 
Haluan Negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

4. Pokok-pokok Haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan 
dalam Peraturan Negara yang memuat uraian kebijakan secara 
rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diatur melalui Undang-Undang 
(UU) kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diatur 
melalui Peraturan Daerah (Perda).
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BAB VI

PENUTUP

Pokok-Pokok Haluan Negara Periode 2024-2044 berlaku sejak tanggal 
ditetapkan, sampai dengan ditetapkannya Pokok-Pokok Haluan Negara 
oleh Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan 
umum tahun 2024.

Kepada seluruh Lembaga Negara pelaksana kedaulatan rakyat diberi 
kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan penyesuaian 
guna menyusun program pembangunan nasional dan rencana pembangunan 
tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan 
tetap melihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara Periode 2025-2045, pemerintah dapat 
menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah 
dipersiapkan sebelumnya.

Berhasilnya pelaksana penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita 
bangsa, tergantung pada peran aktif dari masyarakat serta pada sikap 
mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara 
negara. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan politik, organisasi 
kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan 
kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Pokok-Pokok Haluan 
Negara.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin 
kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif 
masyarakat dalam rangka menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang 
akan datang. Kemudian, hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati 
secara lebih merata dan adil oleh suluruh rakyat Indonesia sebagai 
peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Pada akhirnya pembangunan nasional akan memperkukuh dan memperkuat 
jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, 
tentram, aman, damai dan sejahtera.
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