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finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2021. Peserta finalis lomba tersebut 
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Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

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

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

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

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

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

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

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta finalis Academic Constitutional Drafting tahun 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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MULAI DARI SINI

ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk 
memajukan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Upaya memajukan 
kesejahteraan umum salah satunya dapat diwujudkan dengan menciptakan 
pola pembangunan nasional yang efektif, stabil, dan bersinergi. Saat ini, 
ketentuan mengenai Pola Pembangunan Nasional diatur melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (UU SPPN). Pembentukan dan pelaksanaan pola perencanaan 
pembangunan nasional dalam UU SPPN cenderung bersifat executive 
centris sehingga kurang mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat. 
Selain itu, UU SPPN juga tidak mampu memberikan efektifitas serta 
stabilitas Pembangunan Nasional baik antara Pusat dan Daerah maupun 
antar instansi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai 
bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensitas perubahan kelima 
UUD NRI 1945 mengenai pengaturan eksistensi PPHN yang meliputi 
kewenangan MPR dalam membentuk PPHN dan aturan-aturan mengenai 
mekanisme serta evaluasi pelaksanaan dari PPHN. Berdasarkan penelitian 
ini, maka diperoleh sebuah kesimpulan mengenai urgensitas pembentukan 
Haluan Negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 
sebagai pedoman pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan. 
Pelaksanaan PPHN juga dilakukan dengan tetap menjaga ruh sistem 
presidensial serta menguatkan check and balances antar lembaga negara.

Kata kunci : Haluan Negara, Pembangunan Nasional, Ketetapan MPR 
(TAP MPR)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional memegang unsur dan peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dikarenakan dalam 
proses penyelenggaraan pembangunan nasional terdapat upaya-upaya 
yang ditujukan untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945). Dalam mewujudkan cita-cita negara tersebut, 
maka proses penyelenggaraan pembangunan nasional harus dituangkan 
secara rigid di dalam sebuah panduan tentang haluan negara yang menjadi 
landasan atau pedoman dalam menetapkan kebijakan negara. Menurut 
Saldi Isra, proses perumusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat 
dijabarkan secara langsung dalam UUD ataupun diatur diluar UUD dalam 
bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan/atau 
Undang-Undang (UU).1

Sejalan dengan hal tersebut, para perumus konstitusi juga menyadari 
makna penting dari keberadaan haluan negara dalam menentukan arah dan 
tujuan bangsa sehingga tercipta sebuah gagasan untuk dapat membentuk 
GBHN. Para perumus Konstitusi berpandangan bahwa wewenang 
pembentukan dan penetapan GBHN seyogyanya diletakkan pada 
kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga 
tertinggi negara yang berfungsi sebagai perwakilan seluruh masyarakat 
Indonesia (Vertretungsorgan den Welliens die Staatsvolkes).2 MPR 
sebagai representasi rakyat memiliki makna bahwa keputusan MPR selalu 
identik dengan suara rakyat.3 Dari hasil pemikiran tersebutlah kemudian 
lahir ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatur 
kewenangan MPR sebagai berikut:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang 
Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”

1  Jimly Asshiddiqie, “Konstitusionalisme Haluan Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
Berdasarkan Pancasila”, https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila, 27 November 2019, 
diunduh pada tanggal 3 Mei 2021. 

2 Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti, Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2014, h.72.

3  Moh Kusnardi, Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-
Undang Dasar 1945, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1989. h. 44.
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Pada masa Orde Lama, kewenangan untuk membentuk GBHN 
belum dijalankan oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUD 1945. 
Hal ini disebabkan karena Lembaga MPR pada saat itu belum terbentuk. 
Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Maklumat Wakil Presiden 
RI Nomor X Tahun 1945, maka kewenangan untuk membentuk dan 
menetapkan GBHN sebelum MPR dibentuk akan menjadi kewenangan 
dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).4 Kemudian, pada 5 Juli 
1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang salah 
satu isinya membahas tentang pembentukan MPR Sementara (MPRS) 
yang merupakan cikal bakal dari MPR. Dengan terbentuknya MPRS, 
maka KNIP tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN.

Berlanjut pada masa Orde Baru, pemerintah pemerintah bertujuan 
untuk dapat mengembalikan kembali pelaksanaan ketatanegaraan 
berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu bentuk 
perubahannya yaitu dengan menegakkan perwujudan kedaulatan rakyat 
melalui MPR dengan meninjau kembali seluruh produk TAP MPRS 
Orde lama, termasuk TAP MPRS mengenai haluan negara yang tidak 
dibentuk dengan berlandaskan UUD 1945.Pada Maret 1983, MPR telah 
berhasil menyelenggarakan sidang dengan agenda penetapan GBHN yang 
kemudian dituangkan dalam produk Ketetapan MPR (TAP MPR) No. II/
MPR/1988 tentang Garis -Garis Besar Haluan Negara.5

Atas landasan GBHN yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh MPR 
dalam TAP MPR tersebut, maka Pemerintah dapat merancang Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita).6 Repelita merupakan penjabaran 
lebih lanjut terhadap program-program pembangunan yang sebelumnya 
telah diatur dalam GBHN. Namun, sejak dilakukannya amandemen 
terhadap ketentuan Pasal 3 UUD 1945, maka MPR sudah bukan lagi 
menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memiliki kewenangan 
untuk membentuk GBHN. Hal tersebut berimplikasi pada pembuatan 
mekanisme substitusi baru yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

4  Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal 
atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta, 1992, h.15. 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Di dalam Undang-Undang SPPN, diatur mengenai beberapa jenis 
perencanaan pembangunan, diantaranya adalah Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku selama 20 (dua puluh) 
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang 
berlaku selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang 
berlaku selama 1 (satu) tahun. Pasal 4 ayat (1) UU SPPN mengatur bahwa 
RPJPN berisikan penjabaran mengenai tujuan dibentuknya pemerintahan 
Indonesia yang berbentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. 
Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPPN, RPJMN berisikan 
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya 
berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat rencana strategis 
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. Kedua perencanaan tersebut dituangkan dalam jenis peraturan 
perundang-undangan yang berbeda, yakni RPJPN diatur dalam Undang-
Undang7 sedangkan RPJMN diatur dalam Peraturan Presiden.8

Dengan kedudukannya sebagai undang-undang atau peraturan 
presiden, pelaksanaan pembangunan tidak memiliki implikasi yuridis 
yang jelas. Substansi materi yang diatur dalam SPPN, RPJPN, dan 
RPJMN merupakan peraturan yang ketentuannya bersifat directory, 
artinya pemenuhannya tidak perlu bersifat formal dan mutlak, tetapi 
cukup bersifat substantif atau materiil.9 Oleh karena itu, apabila terjadi 
pelanggaran terhadap UU SPPN dan peraturan perundang-undangan 
yang terkait, maka kebijakan pemerintah yang bersangkutan tidak dapat 
dibatalkan. Namun pemerintah hanya dianggap tidak konsisten dalam 
melaksanakan pembangunan nasional. Pertanggungjawaban Presiden atas 
pelaksanaan RPJPN dan RPJMN kepada rakyat juga menjadi rancu karena 
pengaturannya tidak dimuat dalam dalam UU SPPN.

7   Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.  

8   Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 

9  Jimly Asshiddiqie, Perihal Perihal Undang-Undang di Indonesia, Konpres, Jakarta, 2006 
(selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h.29.
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Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan RPJPN dan RPJMN 
yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih hanya terbatas 
pada bentuk pertanggungjawaban politik. Artinya, proses evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPJPN dan RPJMN baru akan dilakukan masyarakat 
setiap lima tahun sekali melalui sarana Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden selanjutnya. Hal ini berakibat pada lemahnya daya ikat 
dari rencana pembangunan di Indonesia karena pertanggungjawaban 
pelaksanaannya tidak memiliki kekuatan yuridis yang kuat.

Dalam implementasinya, RPJPN dan RPJMN juga belum mampu 
mensubstitusikan peran Haluan Negara sebagai pedoman berjalannya 
pemerintahan akibat ketidakmampuannya untuk membangun sistem 
pemerintahan yang lebih baik.10 RPJPN dan RPJMN menjadikan 
pembangunan nasional cenderung executive centris. Hal ini disebabkan 
karena RPJPN dan RPJMN hanya berpatokan pada visi dan misi Presiden 
yang terpilih dalam pemilihan umum. Sementara visi dan misi Presiden 
tidak dapat dilepaskan pada campur tangan dari kepentingan politik partai 
pengusung Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri. Hal ini mengakibatkan 
RPJPN dan RPJMN dianggap cenderung kurang mencerminkan suara 
masyarakat secara keseluruhan dalam menentukan arah pembangunan 
nasional.11 Berbeda dengan Haluan Negara yang lebih konsisten dan 
mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia karena penyusunannya 
dilakukan oleh MPR yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang lebih merepresentasikan 
rakyat.

Kekurangan lain dari model pedoman pembangunan dalam UU 
SPPN juga dapat menimbulkan akibat berupa adanya ketidakselarasan 
pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.12 Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah masing-masing memiliki visi dan misinya sendiri. 
Terdapat 2 (dua) alasan yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. 
Pertama adalah sebagai akibat dari kurangnya hubungan komunikasi 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses pembentukan rencana 

10  I Wayan Anggi Putra Artyana, et.all., “Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia”, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 8, September 2018. 
h.10. 

11 Yessi Anggraini, et.all., “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan 
Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 
9, Nomor 1, Januari-Maret 2015. h. 82.

12  Ibid. 
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pembangunan nasional dan daerah. Kedua adalah sebagai akibat dari 
kurang diaturnya kebutuhan daerah dalam proses penyusunan Rencana 
Pembangunan di Pusat.

Salah satu contoh konkrit dari kurangnya hubungan komunikasi 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditinjau pada pelaksanaan 
program Pemerintah Pusat dalam kasus pembangunan pasar, pelabuhan, 
dermaga terminal di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2017 silam.13 
Program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut 
terbengkalai. Menurut Anggota DPD NTT, Adrianus Garu, hal ini karena 
pembangunan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan 
masyarakat daerah NTT secara murni. Pemerintah Daerah NTT sejatinya 
sempat menyampaikan pendapatnya pada Musyawarah Perencanaan hasil 
daripada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut tidak pernah 
diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.14

Atas dasar adanya ketidakkonsistenan dan ketidakberlanjutan dalam 
proses pembangunan nasional, serta adanya suatu kenyataan bahwa rencana 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat tersebut sangatlah tidak menentu dan dapat berganti sesuai dengan 
agenda atau kepentingan politik pihak yang berkuasa, maka dirasa perlu 
merumuskan kembali haluan negara sebagai dasar Pembangunan Nasional 
yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bentuk dari realisasi pengaturan PPHN dalam sistem ketatanegaraan 
di Indonesia adalah dengan merumuskan dan memasukan pengaturannya 
dalam produk hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Beberapa alternatif yang tersedia untuk mengatur 
PPHN dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah dirumuskan 
dalam UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, atau Undang-Undang. Ketiga 
alternatif tersebut pastinya akan memiliki implikasi yuridis yang berbeda-
beda dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pengaturan PPHN ke 
dalam produk hukum TAP MPR adalah alternatif yang paling tepat karena 
fleksibilitas dilakukannya perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan 

13  Robertus Wardi, “Sinergitas Pembangunan Pusat dan Daerah belum Efektif”, https://www.
beritasatu.com/nasional/413590/dpd-sinergitas-pembangunan-pusat-dan-daerah-belum-efektif 
, diunduh pada tanggal 18 Juni 2021. 

14 Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan forum yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pihak lainnya yang 
berkepentingan untuk menyusun rencana Pembangunan Nasional dan Daerah. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 19456

masyarakat lebih mudah daripada UUD NRI 1945 dan kedudukannya 
berada di atas undang-undang. Dengan demikian, pembentukan undang-
undang akan berkesesuaian dengan PPHN.

Namun, perlu diperhatikan bahwasanya pasca amandemen 
UUD NRI 1945, kewenangan MPR untuk membentuk TAP MPR telah 
dihapuskan. Hapusnya kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis 
besar daripada haluan negara ini memunculkan kebimbangan terkait status 
hukum dari TAP MPR. Menurut Maria Farida Indrati, MPR sudah tidak 
lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan TAP MPR yang bersifat 
mengatur (regelend) dan mengikat umum pasca amandemen UUD 1945, 
melainkan hanya menerbitkan TAP MPR yang bersifat sebagai penetapan 
(beschikking).15 Jimly Asshiddiqie juga memiliki pendapat yang sama 
dengan Maria Farida Indrati bahwa produk hukum ketetapan MPR pasca 
amandemen UUD 1945 hanya bersifat penetapan administratif, sedangkan 
TAP MPR yang bersifat mengatur mutlak tidak boleh lagi ada, dan tidak 
akan ada lagi karena produk hukum MPR yang bersifat mengatur hanya 
berupa Undang-Undang Dasar atau Perubahan Undang-Undang Dasar.16 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa TAP MPR yang dulunya bersifat 
mengikat ke dalam dan ke luar, kini setelah terjadinya amandemen UUD 
1945 menjadi hanya berlaku mengikat ke dalam saja.

Meskipun demikian, secara yuridis kedudukan TAP MPR masih 
diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR berada satu 
tingkat di bawah UUD 1945 dan satu tingkat di atas undang-undang. 
Namun, penempatan kembali TAP MPR dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan semata-mata hanya untuk memberikan pengakuan 
dan status hukum bagi TAP MPR yang masih berlaku menurut Pasal 2 dan 
Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap 

15  Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, 
Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 50. 

16  Risalah Rapat Pleno ke-5 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Kamis, 16 Januari 2003, h. 11 
dalam Badan Pengkajian MPR RI, “Kajian Akademik Memperkuat Status Hukum Ketetapan 
MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia“, Kajian Akademik Badan Pengkajian MPR 
RI, Jakarta, November 2019, h. 45. 
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Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan 
MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.17 Oleh karena pengaturan 
mengenai PPHN hendak dituangkan kembali dalam TAP MPR, maka 
perlu dilakukan penataan kembali posisi TAP MPR beserta kewenangan 
MPR untuk membentuk TAP MPR dengan melakukan amandemen ke V 
UUD NRI 1495. Dalam kaitannya dengan hal ini, penyusunan rancangan 
amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 ditujukan untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas Pola 
Perencanaan Pembangunan Nasional yang sejatinya harus diwujudkan 
dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

B.  IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 
rumusan masalah yang diidentifikasi mengenai Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait 
Pokok-Pokok Haluan Negara, yakni sebagai berikut:

1. Apa yang melandasi kebutuhan pembentukan pedoman 
pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara 
melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945?

2. Lembaga apa yang berwenang merumuskan dan menetapkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

3. Apa saja jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan tentang 
Pokok-Pokok Haluan Negara yang perlu diatur di dalam Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945?

17 Penjelasan Pasal 7 butir (1) UU 12/2011, yang dimaksud ketetapan MPR yaitu “Ketetapan MPR 
Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 
2002.
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN 
NASKAH AKADEMIK

Adapun tujuan dari Naskah Akademik Perubahan UUD NRI Tahun 
1945 yang kelima ini adalah:

1. Mengetahui kebutuhan dari pembentukan pedoman pembangunan 
nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara melalui 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

2. Mengkaji lembaga yang diberi kewenangan merumuskan dan 
menetapkan Pokok-Pokok Haluan negara.

3. Menjelaskan model pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap 
pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara oleh setiap Lembaga 
Negara baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudisial.

D.  METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik pada dasarnya merupakan naskah hasil penelitian 
atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.18 Penyusunan naskah akademik 
penting dilakukan sebagai bahan awal sebelum menyusun peraturan 
perundang-undangan, karena dalam naskah akademik memaparkan latar 
belakang dan fakta-fakta permasalahan yang menjadi alasan mendesak 
suatu masalah perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.19 Naskah 
akademik dalam hal ini berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan 
Rancangan UUD NRI Tahun 1945 (perubahan kelima) yang memuat 
gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan 
dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Sehingga, diperlukan sebuah metode berbasis metode penelitian hukum 
sebagai instrumen yang digunakan untuk menyelidiki dan menelusuri 
suatu masalah dalam menyusun Naskah Akademik.

18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234). 

19 Kd Dewantara Rata & R. A. Retno Murni, “Fungsi Naskah Akademik dalam Perancangan 
Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu 
Hukum, Volume 13, Nomor 03, Mei 2013, h. 3.
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Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah penelitian 
yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma 
mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran. Penelitian ini dilakukan 
melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dengan mengkaji bahan 
pustaka, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan, dan literatur lainnya 
yang berkaitan dengan PPHN dan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. 
Tujuan dari penggunaan metode penelitian hukum yuridis-normatif adalah 
untuk menjawab isu hukum dengan melakukan penelusuran terhadap 
konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, sejarah terbentuknya 
haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional dan untuk melihat 
praktik penerapan haluan negara dalam konstitusi di negara lain. Oleh 
karena itu penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan 
masalah, beberapa diantaranya sebagai berikut:

a.  Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Suatu penelitian yang memilih metode yuridis-normatif sangat erat 
kaitannya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena 
yang ditelusuri merupakan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan 
isu haluan negara. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya meneliti 
peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunan secara teknis, 
melainkan meneliti terhadap sistem hukum dalam peraturan perundang-
undangan. Fokus dari penelitian ini ditujukan pada menelaah kedudukan 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia dan substansi pengaturan dari haluan negara.

b.  Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan maksud memberikan gambaran 
sejarah pengaturan haluan negara dari waktu ke waktu serta memahami 
perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum 
tersebut.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pada dasarnya ilmu hukum yang disampaikan melalui pandangan/
doktrin akan mengalami perkembangan mengikuti perkembangan 
masyarakat. Bermula dari hal tersebut, pendekatan konseptual digunakan 
sebagai pijakan membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan 
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isu hukum haluan negara karena pandangan/doktrin dari konsep hukum 
pastinya akan melakukan perkembangan. Pendekatan konseptual akan 
memperjelas pandangan/doktrin berupa pengertian hukum, konsep hukum, 
dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

d.  Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif yang digunakan dalam penyusunan naskah 
akademik ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun 
putusan pengadilan yang ada di negara lain (1 (satu) negara atau lebih). 
Penelitian difokuskan pada pengaturan haluan negara yang diterapkan di 
negara lain dalam rangka memperoleh persamaan dan perbedaan di antara 
peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Pendekatan ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran penerapan haluan negara dalam sistem 
hukum Indonesia.

Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penyusunan 
Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945, hendak 
memastikan bahwa nilai-nilai lama tentang pedoman pembangunan 
nasional perlu dirubah dengan mengidentifikasi norma-norma yang tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Proses identifikasi tersebut 
dilakukan analisis berupa kajian terhadap isu hukum permasalahan 
berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan hukum utama 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 
perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang dikaji sebagai 
sumber dalam penyusunan naskah akademik sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara

3) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan;



11 UNIVERSITAS AIRLANGGA

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;

10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan yang memberikan 
penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Penjelasan tambahan 
tersebut dapat diperoleh dari studi kepustakaan hukum/literatur, hasil 
penelitian, artikel ilmiah, wawancara, seminar, diskusi panel, workshop, 
dan Focus Group Discussion (FGD). Bahan hukum sekunder yang dikaji :

1) Buku

2) Jurnal

3) Wawancara

4) FGD (Focus Group Discussion)

5) Seminar
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BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIK

 1. Teori Negara Kesejahteraan

 Negara  kesejahteraan  atau  welfare  state  merupakan  suatu  
konsep pemerintahan dimana negara berperan dalam melindungi dan 
menjamin kebutuhan ekonomi dan sosial dari masyarakatnya dengan 
berdasarkan pada prinsip kesetaraan hak, distribusi kekayaan yang adil, 
dan tanggung jawab negara bagi masyarakat yang kurang mampu dalam 
memenuhi kebutuhan pokoknya.20

 Webster mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai negara yang 
kesejahteraan warga negaranya didukung oleh pemerintah daripada oleh 
institusi privat.21 Dalam kata lain, negara kesejahteraan adalah negara 
yang menjamin penghidupan pokok untuk individu dan kesejahteraan 
sosial bagi masyarakatnya.22 Negara kesejahteraan menjadi sebuah konsep 
negara yang terdiri atas kebijakan sosial secara kolektif guna menjamin 
masalah-masalah seperti kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, jaminan 
hak bagi warga lanjut usia, dan kemiskinan yang sumber pembiayaannya 
berasal dari pajak dan peran serta masyarakat.23

Menurut Ramesh Mishra, negara kesejahteraan dititikberatkan 
pada tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk 
menunjang kesejahteraan warganya.24 Negara dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya juga berhak untuk membuat kebijakan terkait 
intervensi pasar, kebijakan ketenagakerjaan, dan pelayanan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam melaksanakan itu semua, maka diperlukan suatu 
lembaga publik yang bertanggung jawab pada negara.
20 Peter Bondanreko, “Welfare State”, https://www.britannica.com/topic/welfare-state, diunduh 

pada tanggal 15 Mei 2021. 
21 Webster’s New World Dictionary of the American Language, 1966. 
22 The Merriam-Webster Dictionary, 1974. 
23 Heise, et.all., “The Welfare State and Liberal Democracy - A Political Economy Approach”,
Munich Personal RePEc Archive - MPRA, 2019. 
24 Ramesh Mishra, Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change, Wheasheat Books 

Ltd, Harvester Press, London, 1984, p. xi. 
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Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa dalam negara 
kesejahteraan, negara bertanggung jawab secara luas hingga menjangkau 
intervensi pasar maupun terhadap sektor keuangan, telekomunikasi, dan 
transportasi. 25Tanggung jawab negara tersebut tidak sekadar dipandang 
sebagai hak politik dan ekonomi, namun juga melingkupi aspek hukum. 
Dengan ruang lingkup yang luas, maka sarana hukum dan institusi negara 
untuk mewujudkan kesejahteraan negara menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban negara.

Sementara itu, Jan M. Boeckman mengartikan negara kesejahteraan 
sebagai integrasi keadaan ekonomi dengan konsep dasar mengenai 
keadilan. Dalam hal tersebut, Boeckman menjelaskan bahwa diperlukannya 
eksistensi dan fungsi hukum dalam semua aspek kehidupan sehingga 
kemudian tujuan akhir dari konsep negara kesejahteraan haruslah keadilan 
itu sendiri.

Asal muasal lahirnya negara kesejahteraan berawal dari program 
bantuan sosial guna membantu masyarakat yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Program ini kemudian berkembang menjadi program 
jaminan sosial yang lebih besar lingkupnya.26 Konsep negara kesejahteraan 
merupakan konsep yang terhitung baru, namun tidak dengan kebijakan dan 
bantuan sosial. Sehingga, konsep negara kesejahteraan dapat dikatakan 
sebagai perkembangan dari kebijakan dan program bantuan sosial yang 
dibuat oleh negara. “Poor Law Act” pada 1601 dikenal sebagai awal 
dari kebijakan sosial yang dibuat di Britania Raya dan kemudian juga 
berkembang di Amerika Serikat.27

Secara historis, konsep negara kesejahteraan muncul sebagai 
reaksi dari berkembangnya kapitalisme di Eropa. Pembatasan peran 
negara dalam kehidupan masyarakatnya semakin memperkuat pengaruh 
kapitalisme dalam masyarakat. Pada abad ke-19, negara dianggap harus 
memiliki peranan yang terbatas untuk mencegah kesewenang-wenangan 
raja sehingga muncul ungkapan bahwa “the least government is the best 
government”.28 Maka dari itu, negara kemudian hanya berperan sebagai 

25 Lawrence M Friedman, Legal Culture and the Welfare State, dalam Gunther Teubner, Dilemma 
of Law in Welfare State, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1986, h. 12.

26 Robert E. Goodin, The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999, h.19. 

27 Heise, et.all., Loc.cit. 
28 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 
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penjaga malam (Nachtwachterstaat) karena negara hanya perlu menjaga 
pertahanan dan keamanan masyarakat dan terhadap sisanya masyarakat 
bebas untuk melakukan apa saja.29 Melalui kapitalisme, masyarakat 
memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa intervensi 
dari negara. Namun sebaliknya, kapitalisme malah menyebabkan 
kemiskinan di masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi mendorong 
negara untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan 
timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang semakin meluas, negara 
kemudian dianggap harus turut ikut andil dalam menjamin agar sumber-
sumber kemakmuran tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang dalam 
rangka menangani dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Konsep negara 
kesejahteraan semakin pesat berkembang pasca Perang Dunia Kedua di 
negara-negara barat yang tergolong sebagai negara maju. Konsep tersebut 
kemudian turut berkembang ke negara-negara lainnya secara universal.

Perwujudan negara kesejahteraan di Indonesia sejatinya telah 
termuat dalam UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, 
dikatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya konstitusi yaitu untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, dalam Batang Tubuh UUD 
NRI 1945 juga berusaha mengimplementasikan negara kesejahteraan 
sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional 
dan Kesejahteraan Sosial, terutama dalam Pasal 33 dan Pasal 34, yang 
pada pokoknya mengatur bahwa negara menguasai dan mempergunakan 
seluruh sumber dayanya semata-mata untuk kemakmuran rakyat serta 
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam 
pemenuhan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, perwujudan negara kesejahteraan membutuhkan 
peranan negara dengan melalui pembentukan lembaga dan instrumen 
hukum sebagaimana dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman.30 Apabila 
dikaitkan dalam

konteks PPHN, maka PPHN merupakan salah satu contoh dalam 
pemenuhan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan karena haluan negara 
ditujukan dan dibuat oleh rakyat itu sendiri melalui keterwakilan dalam 
lembaga legislatif.

52. 
29 Djauhari, KAJIAN TEORI WELFARE STATE DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN 

ISLAM 
30 Lawrence M Friedman, Op.Cit. 
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2. Teori Pembangunan Nasional

	 a.	Definisi	Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial berencana 
sebab melingkupi bermacam dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam 
kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan 
lingkungan, dan bahkan peningkatan manusia untuk memperbaiki kualitas 
hidupnya.31 Selain itu, mengutip pendapat Deddy T. Tikson, pembangunan 
nasional juga dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi , sosial, dan 
budaya yang dilakukan secara sengaja lewat kebijakan dan strategi menuju 
arah yang diinginkan.32 Dalam penjelasannya, transformasi dalam struktur 
ekonomi yang dimaksud ialah peningkatan dan pertumbuhan produksi 
yang masif pada sektor industri dan jasa yang mempunyai kontribusi besar 
terhadap pendapatan nasional. Adapun transformasi sosial dapat ditinjau 
dari pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan akses terhadap 
sumber daya sosial-ekonomi, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan 
partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sementara itu, 
transformasi budaya berupa bangkitnya semangat kebangsaan, di samping 
adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Bryant dan White menyebutkan bahwasanya pembangunan 
merupakan upaya meningkatkan kemampuan manusia guna mempengaruhi 
masa depannya yang memiliki 5 (lima) konsekuensi utama, yakni :

1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara 
optimal, baik individu maupun kelompok (capacity);

2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, 
kemerataan nilai, dan kesejahteraan (equity)

3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri berdasarkan kemampuannya yang 
mana kepercayaan ini dilembagakan dalam bentuk kesempatan 
yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan 
(empowerment);

4) Pembangunan juga diartikan membangkitkan kemampuan untuk 
31 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Negara, LP3ES, Jakarta 1984, h. 12. 
32 Deddy T. Tikson, Keterbelakangan & Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, 

Malaysia, dan Thailand, Makassar : Ininnawa, 2005, h. 215. 
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membangun secara mandiri (sustainability), dan terakhir;

5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dengan negara 
lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan 
menghormati (interdependence)33

Lima prinsip dasar pembangunan tersebut haruslah berorientasi 
pada pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered 
development). Artinya, proses pembangunan diarahkan dengan tujuan 
untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan masa 
depannya sehingga tidak hanya berorientasi pada produksi dan kebutuhan 
dasar.

Atas pemaknaan pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar 
dan terus menerus dalam rangka mencapai kemajuan dan perbaikan 
hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, 
pembangunan memiliki unsur-unsur :

1) perubahan, yakni dari sesuatu yang dianggap kurang menuju 
kesempurnaan;

2) tujuan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat menuju pelestarian, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan

3) potensi, yakni potensi masyarakat yang dapat ditemukan dalam 
masyarakat itu sendiri yang selanjutnya dapat dimanfaatkan guna 
mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.34

Ruang lingkup dimensi pelaksanaan pembangunan cukup luas, 
yakni meliputi wilayah, sumber daya alam, kependudukan, ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.35 Oleh 
karena itu, dalam proses pembangunan akan terjadi pemanfaatan sumber 
daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Namun, perlu 
diperhatikan bahwa pemanfaatan terhadap sumber daya tersebut harus tetap 
menjaga keharmonisan ekologi, baik keharmonisan pada lingkungan alam 
maupun manusia. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development), yaitu pembangunan yang 
33 Coralie Bryant & Louise G. White, Manajemen Pembangunan untuk Negara-negara 

Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1987, h. 391. 
34 Agus Suryono, Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan, UB Press, Malang, 2010, h. 4. 
35 Ibid. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194518

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 
kesempatan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya 
sendiri.36

 b. Model-Model Pembangunan

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, secara historis-
teoritis, terdapat beberapa model pembangunan, yakni 1) economic growth 
(model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi), 2) 
basic needs (model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar/
kesejahteraan, dan 3) people centered (model pembangunan yang berpusat 
pada manusia).37

 Menurut model pembangunan economic growth, pembangunan 
ditekankan pada kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu 
tertentu. Oleh karenanya, dalam model pembangunan ini, pembangunan 
menjadi tersentralisasi pada produksi yang meliputi a) akumulasi modal 
termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, 
dan sumber daya manusia, b) peningkatan tenaga kerja, baik secara 
kuantitas maupun kualitas, c) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk 
menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.38

Lain halnya dengan model pembangunan basic needs yang 
mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan 
pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan kerja dan berusaha, 
pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, 
air bersih, dan perumahan.39 Guna mencapai hal tersebut, maka pemerintah 
dapat melakukan subsidi atau bantuan langsung guna memenuhi kebutuhan 
mendasar masyarakat.

Model pembangunan yang terakhir ialah people centered atau 
pembangunan yang berpusat pada peningkatan perkembangan dan 
kesejahteraan manusia, persamaan, dan keberlanjutan (sustainability) 
sehingga lebih dari sekadar peningkatan angka GDP (Gross Domestic 
Product) seperti pada model economic growth atau pemberian subsidi dan 
36 Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di 

Indonesia“, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 152. 
37 F. Winarni, “Dinamika Penerapan Model-Model Pembangunan dan Sistem Administrasi 

Pendukungnya”, Cakrawala Pendidikan, Tahun XIV, Nomor 2, Juli 1995, h. 81-85. 
38 M.P Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, h. 

136. 
39 F. Winarni, Op. cit, h. 82. 
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pengadaan layanan sosial layaknya model basic needs. Pemberdayaan 
adalah salah satu contoh model pembangunan people centered ini. Pada 
model ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mewujudkan 
lingkungan sosial yang mendorong manusia untuk berkembang dan 
mengaktualisasi potensi dirinya.40

 c. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional  
     Indonesia

Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan 
nasional dimaknai sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 
bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertuang 
dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.41

 Landasan idiil pembangunan nasional di Indonesia adalah 
Pancasila selaku ideologi bangsa. Dalam pancasila ditetapkan 5 (lima) 
nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 
keadilan. Kelima nilai dasar ini seharusnya senantiasa tercermin dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional.

Sementara itu, UUD 1945 berperan sebagai landasan konstitusional 
pembangunan nasional di Indonesia. Dalam UUD 1945 telah dirumuskan 
secara bijaksana tujuan negara yang sekaligus menjadi tujuan pembangunan 
nasional dan beberapa dasar penyelenggaraan negara yang membantu untuk 
menentukan arah pembangunan nasional. Misalnya, dalam menentukan 
arah pembangunan ekonomi, telah disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 
bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasar 
atas asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam pasal tersebut bahwasanya cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

40 Ibid, h. 84. 
41 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan juga bahwa bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebelum amandemen UUD 1945, dengan diberikannya 
kewenangan kepada MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada 
haluan negara, maka yang menjadi landasan operasional pembangunan 
nasional di Indonesia dalam jangka lima tahunan adalah Ketetapan MPR 
terutama tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, 
sejak dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara 
tersebut, maka pedoman kebijakan pembangunan nasional mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (UU RPJPN).

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan nasional. Guna mendukung koordinasi antar pelaku 
pembangunan dan membangun sinkronisasi kebijakan pembangunan 
nasional pusat dan daerah, maka diperlukan adanya sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional saat 
ini meliputi rencana pembangunan jangka panjang tiap 20 (dua puluh) 
tahunan, rencana pembangunan jangka menengah tiap 5 (lima) tahunan, 
dan rencana pembangunan tahunan.42 Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional diselenggarakan dengan berpedoman pada Asas Umum 
Penyelenggaraan Negara. Asas Umum Penyelenggaraan Negara terdiri 
dari :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara 
Negara;

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan Negara;

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 
42 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif;

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia negara;

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  Penyelenggara  Negara  
harus  dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

 d. Sinkronisasi Pembangunan Nasional dan Daerah

Dalam kerangka negara kesatuan, meskipun kedaulatan tertinggi 
berada di tangan Pemerintah Pusat, tugas-tugas penyelenggaraan negara, 
termasuk pembangunan nasional, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, melainkan didistribusikan pula kepada Pemerintah Daerah. 
Eksistensi Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dapat dijumpai pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 
yang menyebutkan bahwa “Negara 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”. Adapun selanjutnya dalam Pasal 
18 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa “Pemerintah provinsi, kota/
kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sesuai dengan amanat UUD 1945 
tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang guna mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, kecuali bagi urusan pemerintahan yang telah ditentukan oleh 
undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.
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Di satu sisi, pemberian otonomi kepada daerah ini dapat 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.43 Pemerintah daerah 
juga dapat melaksanakan pembangunannya dengan memperhatikan dan 
mengoptimalisasikan kekhasan daerah masing-masing berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun, disisi lain, adanya otonomi 
daerah ini juga dapat menimbulkan ekses ketidaksinergisan kebijakan 
pembangunan nasional dan daerah. Guna meminimalisir ketidaksinergisan 
kebijakan pembangunan nasional dan daerah, maka harus terdapat sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan 
tersinergisasi dengan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah.

Salah satu tujuan adanya sistem perencanaan pembangunan 
nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 
dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi 
pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, 
maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua 
tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-
masing.44

Kewenangan pemerintah Pusat adalah urusan pemerintah absolut 
yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 
dan fiskal nasional, dan agama.45 Adapun kewenangan Pemerintahan 
Daerah adalah terkait urusan pemerintahan konkuren yang meliputi Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.46

Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan ini telah diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dalam Pasal 258 yang menyatakan bahwa.47 “Kementerian atau 

43 Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Perspektif Yuridis Konstitusional”, de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, 
Juni 2015, h. 2. 

44 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, “Sinkronisasi Perencanaan 
Pusat dan Daerah dalam Mendukung Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2018”, Rapat Koordinasi Teknis K/L dengan Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal 
RKP 2018, Makassar, Maret 2017, h. 3. 

45 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

46 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

47 Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai 
target pembangunan nasional”. Dalam sistem a quo, sinkronisasi dan 
harmonisasi antara Pusat dan Daerah dalam mencapai target pembangunan 
nasional ini dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan 
antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian

 Koordinasi  teknis  pembangunan  ini  dilakukan  dalam  tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan 
Daerah.48 Selain itu, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah yang berlaku saat ini, seperti RPJPD (Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) 
diharuskan mengacu pada rencana pembangunan nasional, yakni RPJPN, 
RPJMN, dan RKP.

Meskipun demikian, yang masih menjadi tantangan hingga 
dewasa ini ialah diakomodirnya visi misi presiden dalam rencana 
pembangunan nasional dan visi misi dari kepala daerah dalam rencana-
rencana pembangunan daerah tersebut sehingga membuka peluang 
besar terjadinya ketidaksesuaian rencana pembangunan daerah dengan 
rencana pembangunan nasional karena perbedaan ideologi politik dan visi 
misi kepala daerah dengan presiden. Kedepannya, pembentukan PPHN 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini karena pembentukan haluan 
negara dalam PPHN dilaksanakan oleh MPR yang memiliki legitimasi 
sebagai lembaga perwakilan dari rakyat selaku pemegang kedaulatan 
sehingga tidak menimbulkan celah pertentangan visi misi antara presiden 
dan kepala daerah akibat adanya perbedaan ideologi politik.

3. Teori Lembaga Perwakilan

 Eksistensi dari lembaga perwakilan berangkat dari ide yang 
dikemukakan  oleh J.J Rousseau tentang demokrasi sebagai sistem 
pemerintahan yang layak dijadikan dasar dalam pengelolaan negara. 
Pada awalnya ide tersebut condong terhadap pemahaman atas demokrasi 
langsung (direct democracy) dimana rakyat secara langsung menentukan 
sendiri pilihan jalan yang dipandang paling tepat menuju masa depan 
48 Pasal 259 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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yang lebih baik. Sehingga, dalam rangka mencapai tujuan negara, seluruh 
keputusan harus tergantung pada keinginan rakyat.49

 Dalam perkembangannya, idealisme tersebut semakin sulit untuk 
diterapkan terutama di dalam negara dengan wilayah yang luas serta negara 
modern dengan beragam latar belakang yang pastinya memiliki perbedaan 
kebutuhan, kehendak, dan tujuan.50 Sebagai gantinya, maka muncul ide 
demokrasi tidak langsung yang menempatkan suatu lembaga perwakilan 
sebagai pemegang amanah rakyat.

Seiring dengan berkembangnya zaman, eksistensi lembaga 
perwakilan menjadi suatu hal yang mutlak dalam penerapan negara yang 
menganut prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Hal tersebut kemudian 
memunculkan istilah representative government, dimana lembaga 
perwakilan memiliki fungsi yang esensial untuk menjamin partisipasi 
rakyat dalam proses politik tanpa harus rakyat terlibat secara langsung 
di dalamnya. Bentuk partisipasi rakyat dalam proses politik tersebut 
dapat dilihat melalui adanya sistem pemilihan umum untuk memilih 
lembaga perwakilan yang kemudian menyebabkan timbulnya hubungan 
keterwakilan antara wakil dengan terwakil. Terkait dengan hal tersebut, 
ada 2 (dua) teori klasik untuk menjelaskan hakikat hubungan wakil dengan 
yang terwakili di mana dalam hal ini dikenal sebagai teori mandat dan juga 
teori kebebasan.51

1. Teori mandat

 Dalam teori ini, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk 
merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi 
pihak yang terwakili teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat 
dikontrol secara terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan 
terwakil dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil.

2. Teori Kebebasan

 Dalam teori ini, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat 
secara ketat dari yang terwakili. Menurut teori ini, si wakil adalah orang-
49 Samsul Wahidin, Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Pustaka Pelajar , Jakarta, 2011. h, 37.
50 Ibid. h. 37. 
51 Dahlan thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, edisi kedua, ctk pertama, Liberty, 

Yogyakarta, 2000, h.2.
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orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat 
yang diwakilinya sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang 
diwakilinya atau atas nama rakyat. Berlawanan dengan teori mandat, maka 
logika teori kebebasan wakil lebih berfokus pada operasionalisasi tugas 
wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakili merasa tidak 
terwakili dalam beberapa masalah karena ketidakpahamannya dengan 
wakil tidak dapat terelakkan di dalam teori ini.

Selanjutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian 
difokuskan pada masalah perwakilan ini. Pertama, menyangkut 
pengertian pihak yang diwakili. Kedua, berkenaan dengan pihak yang 
mewakili. Dan ketiga, berkaitan dengan bagaimana hubungan serta 
kedudukannya.52 Berdasarkan hal tersebut, Heinz Eulau dan John Whalke 
mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga jenis yang dipahami 
menjadi perwakilan politik (political representative), perwakilan 
fungsional (functional representative) dan perwakilan daerah (regional 
representative).53

1. Perwakilan Politik (political representative)

Konsepsi perwakilan politik pihak yang diwakili adalah suatu 
kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang telah 
menyeragamkan kehendak mereka terlebih dahulu melalui sebuah 
partai politik.

2. Perwakilan Fungsional (functional representative)

Konsepsi perwakilan fungsional pihak yang diwakili adalah 
bermacam-macam kelompok kepentingan biasanya dalam bidang 
ekonomi, umumnya mereka berasal dari golongan profesi tertentu 
di dalam masyarakat tetapi mempunyai kekuatan yang dapat 
mempengaruhi penyelenggaraan Negara seperti guru, Tentara.

3.  Perwakilan Daerah (regional representative)

 Konsepsi perwakilan regional pihak yang diwakili bukan individu 
ataupun kelompok kepentingan, melainkan kepentingan yang 
bersifat teritorial (kedaerahan).

Dari segi kelembagaan, keterwakilan tersebut biasanya 
52 Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008. 

h.41.  
53 Ibid. 
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diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan 
kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip panutan pemisahaan 
kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan 
karena pilihan di antara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme 
kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya 
dengan penerapan prinsip ‘check and balances’ antara lembaga-lembaga 
tinggi negara, termasuk fungsi kekuasaan kehakiman dengan keberadaan 
lembaga tertinggi negara dan bahkan format serta prosedur penyusunan 
peraturan perundang-undangan.54

John Locke pertama kali menjelaskan terkait sistem pemisahan 
kekuasaan melalui bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil 
Government (1690) dimana kekuasaan dalam negara terpisah atas tiga, 
yaitu :55

1. Kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membuat 
Undang-Undang;

2. Kekuasaan eksekutif yang merupakan kekuasaan untuk 
melaksanakan Undang-Undang;

3. Kekuasaan federatif yang merupakan kekuasaan mengadakan 
perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua 
orang dan badan-badan di luar negeri.

Sistem ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu menjadi 
kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang, 
kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang, dan kekuasaan 
yudikatif yang mengadili ketika terjadi pelanggaran atas undang-undang. 
Montesquieu dalam hal ini beranggapan bahwa ketiga kekuasaan dalam 
negara harus dipisahkan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya serta dalam kedudukannya sebagai organ penyelenggara 
negara56. Menurut Montesquieu, pemisahan ketiga kekuasaan tersebut 
berfungsi untuk menjamin menjamin kebebasan politik warga negara57. 
Montesquieu juga menyatakan, apabila kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif diletakan pada satu individu atau organ yang sama, maka 
54  Jimly Asshidiqqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 35. 
55 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1985, h. 10. 
56 Ibid., h. 19.
57 Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009, 

h. 48. 



27 UNIVERSITAS AIRLANGGA

akan menimbulkan pembuatan, pemberlakuan, hingga penegakan serta 
pengawasan hukum yang sewenang-wenang dan tidak mungkin ada 
kebebasan bagi warga negara.58

Perbincangan teoritis mengenai struktur organisasi parlemen 
dalam suatu negara biasanya dikenal dengan adanya tiga sistem yaitu 
sistem unikameral, bikameral dan trikameral, yang pertama terdiri atas 
satu kamar, sedangkan yang kedua mempunyai dua kamar yang masing-
masing mempunyai fungsi tersendiri. Dalam sistem unikameral, struktur 
parlemen tipe unikameral (satu kamar) ini, tidak dikenal adanya dua badan 
yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan 
Majelis Rendah. Meskipun banyak negara-negara yang memakai sistem 
ini, tetapi sistem satu kamar ini hanya efektif di kalangan negara yang 
berukuran kecil, karena masalah keseimbangan kekuatan politik sangat 
kecil kesulitannya untuk memecahkannya daripada dalam suatu negara 
besar. Selanjutnya adalah sistem bikameral yang dapat diartikan sebagai 
sistem dua kamar dimana kedua kamar dilengkapi dengan kewenangan 
yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sistem 
bikameral bukan hanya merujuk adanya dua dewan dalam suatu negara, 
tetapi dapat pula dilihat dari proses pembuatan undang-undang yang 
melalui dua dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan Majelis 
Rendah, dengan adanya dua majelis akan sangat menguntungkan karena 
tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa secara ganda (double 
check). Terakhir adalah sistem trikameral yang mana diartikan sebagai 
sistem parlemen dengan adanya tiga kamar yang masing-masing kamarnya 
memiliki kewenangan serta batasan kewenangan yang telah disesuaikan 
dengan fungsi parlemen serta terdiri atas anggota yang merepresentasikan 
kategori tertentu.59

Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia sendiri sebagai negara 
kesatuan menganut sistem tiga kamar dengan struktur organisasi lembaga 
perwakilan yang terdiri atas tiga lembaga, ketiga kamar tersebut sama-
sama dibentuk melalui pemilihan umum. Lembaga-lembaga perwakilan 
dalam pemerintahan Indonesia tersebut yaitu:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

58 Montesquieu, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Gramedia 
Pustaka, Jakarta, 1993, h. 45

59 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 233.
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Sebelumnya, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menurut Moh. Yamin ialah merupakan lembaga kekuasaan yang 
setinggi-tingginya di dalam negara Republik Indonesia. Lembaga 
ini merupakan kumpulan permusyawaratan seluruh rakyat. Setelah 
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konstruksi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat di dalam konsep ini, diatur sedemikian 
rupa sehingga MPR tidak lagi memegang kewenangan tertinggi 
dalam negara. Oleh karenanya, saat ini kedudukan MPR dapat 
dipersamakan dengan lembaga perwakilan yang lain. Akan tetapi, 
amandemen tersebut berdampak pada lemahnya kewenangan 
partisipasi MPR dalam pengambilan keputusan politik.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sendiri merupakan salah satu lembaga perwakilan yang 
memegang kekuasaan tinggi terutama dalam hal pembentukan 
undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 
NRI 1945. Dalam hal ini, pemilihan DPR dilakukan melalui 
pemilihan umum yang mana setiap calonnya merupakan perwakilan 
atau memiliki latar belakang partai politik. Dikaitkan dengan hal 
tersebut, dapat dipahami bahwa DPR sendiri merupakan  bagian  
dari  perwakilan  atau  representasi  politik  dalam lembaga negara.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kehadiran DPD dilatarbelakangi tuntutan demokrasi untuk 
memenuhi rasa keadilan dan kepentingan masyarakat di daerah 
dalam kehidupan nasional.60 Hal ini ditujukan dalam rangka 
mencegah munculnya ketimpangan daerah di Indonesia. Akan 
tetapi, fungsi, tugas, dan wewenang DPD ini masih terbatas, 
terkhusus dalam hal pembentukan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) di mana DPD hanya berwenang untuk memberikan 
rekomendasi terkait dengan RUU yang berkaitan dengan otonomi 
daerah.

4. Sistem Presidensial

 Sistem  presidensial  merupakan  sebuah  sistem  pemerintahan  
dalam sebuah negara yang menempatkan kedudukan eksekutif berada 

60 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 
1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h.39.
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sejajar dengan Lembaga Parlemen. Artinya, Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga parlemen 
melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.61 Selain 
itu menurut Jimly Asshiddiqie, Negara dengan Sistem Pemerintahan 
presidensial memiliki beberapa ciri penting yang diantaranya sebagai 
berikut;62

a. Periode masa jabatan presiden ditentukan dalam jangka waktu 
tertentu. Sebagai contoh Negara Indonesia, jangka waktu 
jabatan Presiden RI ditentukan paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat dipilih satu kali lagi pada periode berikutnya;

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal 
inilah yang menyebabkan bahwa Presiden tidak bertanggung 
jawab kepada Lembaga Parlemen namun langsung kepada 
rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan tertinggi;

c. Presiden tidak dapat membubarkan Lembaga Parlemen. Begitu 
pun sebaliknya, Lembaga Parlemen tidak dapat menjatuhkan 
Presiden dan membubarkan Kabinet;

d. Tidak terdapat pemisahan antara fungsi kepala negara dan 
kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan 
memiliki kekuasaan dan tanggung jawab politik terhadap sistem 
pemerintahan dalam negara tersebut (concentration power and 
responsibility upon the President).

Didalam Negara dengan Sistem presidensial terdapat hubungan 
check and balances antara Presiden dengan Lembaga Parlemen. Hubungan 
check and balances di atas ditujukan untuk menghindari adanya tindakan 
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu kekuasaan. Sama 
halnya dengan hal tersebut, Lord Acton juga menyatakan bahwa “Power 
tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. 63 Kekuasaan 
yang dominan tentu akan menderogasi hak dari masyarakat, sehingga tidak 
sejalan dengan konsep konstitusionalisme Indonesia yang mengedepankan 
kedaulatan rakyat.

61 Jimly Asshiddiqie II, Op.cit., h.169
62 Ibid 
63 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.45.
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5. Haluan Negara

Haluan Negara merupakan sebuah arah kebijakan atau landasan 
pemerintah dalam menyelenggarakan Pembangunan Nasional yang 
strategis dan berkesinambungan dalam rangka memajukan kesejahteraan 
rakyat. Di dalam haluan negara termuat kerangka pengaturan dari beberapa 
bidang penyelenggaraan negara yang diantaranya meliputi bidang 
ekonomi, bidang hukum, bidang kebudayaan dan sebagainya.64 Menurut 
Jimly Asshiddiqie, pembentukan haluan negara seyogyanya harus mampu 
mencerminkan kehendak dari rakyat itu sendiri. Hal tersebut menjadi 
konsekuensi logis dari konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.65 Terkhusus 
di Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang (developing 
country), pembentukan haluan negara akan membantu memberikan 
kejelasan arah pembangunan yang diinginkan secara bertahap dan dalam 
jangka waktu yang berkelanjutan.66

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keberadaan haluan negara 
memiliki peran yang sangat vital bagi arah pembangunan bangsa yang 
wujud nyatanya disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN).67 Dalam penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 
tentang GBHN, pada Orde Lama, GBHN berperan untuk menentukan 
kelanjutan revolusi Indonesia pasca kemerdekaan agar berjalan secara lebih 
terarah dan jelas. Sementara pada Orde Baru, GBHN difokuskan untuk 
dapat memberikan arah kejelasan bagi negara dalam mewujudkan pola 
pembangunan nasional jangka panjang. Sejak dilakukannya amandemen 
ke III (tiga) terhadap ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang menghilangkan 
kewenangan MPR untuk dapat membentuk haluan negara, maka eksistensi 
daripada GBHN ini juga tidak memiliki kekuatan untuk berlaku.

Pada saat menyusun UUD, pembahasan mengenai haluan negara 

64 Mei Susanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia”,
65  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2017 

(selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II) , h.120. 
66 Lihat Poin Menimbang Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara, dimana dalam hal ini dinyatakan bahwa “Garis-garis Besar Haluan Negara 
itu” harus memberikan kejelasan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang dewasa 
ini sedang membangun, agar dengan demikian dalam waktu lima tahun mendatang dalam 
rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan 
cita-cita bangsa”.

67 Lihat Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatur mengenai GBHN dan kewenangan 
MPR untuk membentuk GBHN.
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pun tidak luput dari agenda perbincangan para pembentuk Undang-
Undang. Mereka mengamini bahwa penyusunan haluan negara akan 
membantu memandu arah penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 
tujuan negara yang didalamnya terkandung cita negara (staatsidee).68 
Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa 
haluan negara mengandung prinsip direktif yang artinya haluan negara 
membantu mengarahkan pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan 
program-program pemerintahan bahkan hingga materi peraturan peraturan 
perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan cita hukum negara.69

Menurut Yudi, Haluan Negara terdiri dari 2 (dua) substansi 
pengaturan yang utama.70 Pertama, Haluan Negara yang memiliki sifat 
Ideologis. Artinya Haluan Negara mengandung segala prinsip-prinsip 
fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjabarkan 
falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam Peraturan Perundang-
Undangan dan kebijakan Pembangunan Nasional di segala sektor. Kedua, 
Haluan Negara yang memiliki sifat strategis. Artinya Haluan Negara 
mengandung segala pola perencanaan pembangunan yang bersifat 
menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka panjang secara bertahap 
dan berkesinambungan.

Terdapat 3 (tiga) keunggulan dari diberlakukannya haluan negara 
secara umum sebagai berikut:71

1. Terdapat sumber parameter yang jelas dalam mengukur 
konsistensi arah pembangunan dalam setiap penyelenggaraan 
kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.

2. Haluan negara secara substantif mengatur arah pembangunan 
nasional serta daerah secara integratif, menyeluruh, dan 
berkelanjutan hingga ke berbagai sektor yang ada.

3. Menciptakan keharmonisasian dan kesinambungan antar 

68 Lutfil Ansori, “Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan), Justicia Islamica, Vol 16 
No. 1, Juni 2019, h. 94. 

69 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010 (selanjutnya 
disingkat Jimly Asshiddiqie III), h.25-27. 

70 Yudi Latif, Memahami GBHN, Kompas, 22 Agustus 2019, https://www.kompas.id/baca/
utama/2019/08/22/114226121/ , diunduh pada tanggal 20 Mei 2021. 

71 Kajian Akademik Reformulasi Haluan Negara Model GBHN oleh Biro Pengkajian Sekretariat 
Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) 
Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2017, h.10.
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lembaga negara dalam menjalankan wewenangnya yang 
bersumber dari Undang-Undang untuk dapat mencapai cita 
negara sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

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

1. Prinsip Kedaulatan

Negara merupakan organisasi kekuasaan. Istilah kekuasaan dapat 
diartikan sebagai kemampuan seseorang atau golongan orang untuk 
mengubah ataupun mencegah berbagai sikap atau tabiat dalam suatu 
kebiasaan menurut keinginannya. Kekuasaan yang tertinggi dalam suatu 
negara, dalam hal ini kekuasaan yang dapat menentukan dalam taraf 
tertinggi dan terakhir, disebut sebagai kedaulatan.72 Kedaulatan atau 
‘Sovereignity’ di dalam Black’s Law Dictionary73 diartikan sebagai (i) The 
supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent 
state is governed; (ii) supreme political authority; (iii) the international 
independence of a state, combined with the right and power of regulating 
its internal affairs without foreign dictation dan lain sebagainya. Selain itu, 
dalam objek kajian hukum tata negara, konsep kedaulatan harus dipandang 
sebagai kekuasaan yang bersifat internal yakni kekuasaan tertinggi dalam 
suatu negara atau sovereignty in the state (disebut sebagai kedaulatan 
negara).74 Kedaulatan yang bersifat internal juga dapat dimaknai bahwa 
hanya suatu negara yang dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri 
tanpa adanya intervensi dari negara lain atau intervensi dari pihak manapun.

Dikutip dari Hafiz Habiburrahman, terdapat karakteristik istimewa 
dari kedaulatan. Pertama, permanence yaitu kedaulatan bersifat permanen 
dan terus tidak tergoyahkan selama negara berdiri. Pemerintahan dapat 
berganti, tetapi negara akan tetap ada, demikian pula dengan kedaulatan. 
Kedua, exclusiveness yaitu kedaulatan bersifat eksklusif yang dapat secara 
hukum memerintahkan ketaatan terhadap natural person maupun legal 
person, sehingga tidak dimungkinkan terdapat dua kedaulatan dalam satu 
negara sebab akan bertentangan dengan kesatuan negara dan mengakui 
72 Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kajian 

Akademik : Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan Pelaksanaanya, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2020, h. 29.

73 Henry Campbell Black, M. A, Black’s Law Dictionary. West Publishing Co. 1968.
74 Jimly Asshiddiqie III, Op.cit., h. 100.
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negara dalam negara (imperium in imperio). Ketiga, all comprehensiveness 
yaitu kedaulatan bersifat menyeluruh atau universal dan berdaya ikat 
ruang dan waktu terhadap natural person maupun legal person. Keempat, 
inalienability yaitu kedaulatan bersifat melekat pada negara atau legal 
person sehingga tidak dapat dikesampingkan. Kelima, indivisibility yaitu 
kedaulatan tidak dapat dibagi. Terakhir absoluteness yaitu sifat utama 
kedaulatan adalah absolut bukan menjadi subjek dari hukum manapun, 
sehingga dapat dikatakan tidak memiliki limitasi.75

Selanjutnya, di dalam konsep kedaulatan negara sebagaimana telah 
dipaparkan sebelumnya, siapa subjek yang memiliki kedaulatan tersebut 
terejawantahkan ke dalam teori-teori kedaulatan yang mencangkup 
Kedaulatan Tuhan (Theocracy), Kedaulatan Raja (Monarchy), Kedaulatan 
Hukum (Nomocracy), dan Kedaulatan Rakyat (Democracy). Pertama, Teori 
Kedaulatan Tuhan dimana kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Menurut 
Marsilius, kedaulatan Tuhan menitikberatkan kekuasaan ada pada raja 
sehingga raja disebut sebagai wakil Tuhan di dunia. Namun, kedaulatan 
Tuhan saat ini mulai tidak relevan. Akibat dari ajaran Marsilius yaitu 
raja-raja semakin berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya 
dengan dalih perbuatannya adalah kehendak dari Tuhan. Raja tidaklah 
bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan.76

Berikutnya yang kedua adalah Kedaulatan Raja. Kedaulatan ini 
sekiranya sama pengertiannya dengan kedaulatan Tuhan dimana yang 
menjalankan kekuasaan tertinggi adalah raja. Ketiga, yakni kedaulatan 
Hukum. Kedaulatan ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam 
suatu negara adalah hukum itu sendiri. Baik penguasa maupun rakyat 
harus tunduk kepada hukum. Semua tingkah laku atau perbuatan harus 
sesuai menurut hukum.77 Keempat, teori kedaulatan rakyat yang berarti 
masyarakat melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya menyerahkan 
kekuasaannya kepada penguasa.78 Nantinya, penguasa dalam hal ini 
pemimpin suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya 
dilakukan berdasarkan atas kehendak rakyat.

Dalam konteks negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat 

75 Mohammad Ryan Bakry, “Kedaulatan Rakyat dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks 
Keindonesiaan”, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1. 2018, h. 63. 

76 Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, h. 152-153.
77 Ibid. h. 156.
78 Ibid. h. 160.
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ini, maka yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat. Pada hakikatnya, 
kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat suatu 
negara. Dalam pengertian yang partisipatif, maka kedaulatan rakyat yang 
juga tidak dapat dilepaskan dari pengertian demokrasi berarti kekuasaan 
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Artinya, 
kekuasaan tertinggi sejatinya berasal dari rakyat dimana rakyat yang 
akan menentukan, memberikan arah, serta menyelenggarakan kehidupan 
kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya 
juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri dan diselenggarakan 
bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti 
yang seluas-luasnya.79 Apabila terdapat penyelenggaraan kekuasaan yang 
tidak bersesuaian dengan kehendak seluruh rakyat, maka perlu diadakan 
pembatasan terhadap hal tersebut supaya tidak menderogasi marwah dari 
kedaulatan rakyat itu sendiri.

Prinsip kedaulatan rakyat sejak lama telah dianut oleh negara 
Indonesia dan tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) baik sebelum 
maupun sesudah amandemen UUD 1945. Dalam hal ini, terdapat perubahan 
ketentuan di mana sebelum amandemen pada tingkat tertinggi kedaulatan 
rakyat dijalankan atau ada di tangan MPR.80 Artinya, kedaulatan rakyat 
dimanifestasikan ke dalam bentuk lembaga perwakilan yaitu MPR. 
Begitupun menurut Mohammad Hatta, bahwa semua aspek pelaksanaan 
kedaulatan rakyat diatur dan ditetapkan MPR. Badan atau lembaga lain 
(seperti Pemerintah Daerah, Presiden, dan lain-lain lembaga negara) 
juga menjalankan kedaulatan rakyat menurut bagian atau berdasarkan 
hal-hal yang diatur dan ditetapkan MPR.81 Kemudian, alasan yang dapat 
menerangkan bahwa MPR sebelum amandemen UUD 1945 merupakan 
penjelmaan seluruh rakyat adalah karena keanggotaan MPR terdiri dari 
anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah, dan utusan-utusan golongan. 
Susunan keanggotaan yang luas yang demikian dilakukan dipandang 
mencerminkan kedaulatan rakyat dibandingkan jika hanya dilakukan oleh 
lembaga DPR.82

Namun, pasca reformasi dilakukan amandemen ke-III UUD 1945 
79 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran 

Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 241.
80 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h. 74.
81 Ibid. h. 75.
82 Ibid. 
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pada 9 November 2001 di mana kedaulatan yang semula berada di tangan 
MPR berubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut undang-undang. Artinya, rakyat dapat memilih siapa saja yang 
dipercaya menjadi wakil rakyat yang kemudian wakil rakyat tersebut 
diberi kuasa untuk menjalankan negara. Dalam hal ini seperti Presiden 
dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab secara langsung 
pula kepada rakyat. Dengan demikian, PPHN sebagai haluan bernegara 
nantinya harus memuat substansi yang mencerminkan kehendak rakyat 
dan dibentuk berdasarkan lembaga yang merepresentasikan kedaulatan 
rakyat seutuhnya.

2. Prinsip Negara Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan secara 
tegas bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum itu sendiri 
dapat dimaknai sebagai suatu konsep dalam penyelenggaraan kekuasaan 
negara, dimana kekuasaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu 
aturan hukum.83 Sebagai implikasi dari adanya norma sebagaimana diatur 
dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah bahwa seluruh kegiatan 
penyelenggaraan kekuasaan negara serta seluruh aktivitas masyarakat 
harus didasarkan pada Pancasila serta UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar 
di Indonesia. Implikasi tersebut akan melahirkan suatu gagasan mengenai 
supremasi konstitusi, yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang 
disahkan atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang harus sesuai dan 
bersumber dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis Republik 
Indonesia.

Dalam bentangan historis, gagasan mengenai negara hukum 
diawali dengan ide Aristoteles mengenai nomocratie yang dimaknai 
sebagai pelaksanaan kekuasaan berdasarkan norma atau kaidah, dalam 
perkembangannya dikenal dengan gagasan supremasi hukum. Selanjutnya 
dalam pemikiran hukum dan politik di zaman modern, terdapat beberapa 
ahli yang menguraikan dan memberikan prinsip dasar mengenai konsepsi 
negara hukum berdasarkan tradisi dalam sistem hukum di suatu negara. 
Dalam tradisi Inggris misalnya, Albert Venn Dicey memberikan 3 prinsip 
dasar yang harus terdapat dalam gagasan mengenai negara hukum, yaitu 
Supremasi Hukum, kesamaan di depan hukum, serta roh hukum yang 

83 Jimly Asshiddiqie, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, Konstitusi Press, 
Jakarta, 2020 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie IV), h. 27. 
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bersifat predominan.84 Ketiga prinsip tersebut harus dipahami dalam 
sistem ketatanegaraan Inggris yang memang tidak memiliki konstitusi 
secara terkodifikasi. Di tradisi Amerika Serikat, konsep mengenai 
negara hukum dimaknai sebagai negara konstitusional sehingga seluruh 
kegiatan penyelenggaraan negara serta kegiatan semua orang harus dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun prinsip-
prinsip yang terdapat dalam konsepsi negara hukum menurut tradisi Amerika 
Serikat adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, 
dilaksanakan secara adil dan kepada semua orang, seluruh permasalahan 
penegakan hukum wajib diselesaikan melalui peradilan yang independen, 
dan menjamin tegaknya prinsip supremasi konstitusi.85 Sedangkan dalam 
tradisi eropa kontinental, Julius Josep Stahl menguraikan 4 prinsip dasar 
yang terdapat dalam konsepsi negara hukum, 4 prinsip tersebut adalah 
perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, pemerintahan 
berdasarkan undang-undang, serta terdapat peradilan administrasi 
sebagai wujud sarana perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan 
pemerintah. Berdasarkan uraian dalam bentangan historis tersebut diatas, 
terdapat beberapa perbedaan dalam memaknai konsepsi mengenai negara 
hukum, akan tetapi terdapat beberapa persamaan fundamental yang untuk 
selanjutnya dapat diuraikan dalam teori umum mengenai konsep negara 
hukum.

Dalam ranah teori, pengaturan mengenai negara hukum dapat 
dimaknai dalam beberapa hal sebagai berikut yaitu, supremasi konstitusi, 
asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembatasan dan 
pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kekuasaan 
kehakiman yang merdeka. H.D. van Wijk menguraikan 4 prinsip dasar 
negara hukum86 sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, pemerintah berdasarkan undang-undang, 
sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan 
pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan;

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

3. Distribusi Kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh 

84 Ibid., h. 28.
85 Ibid., h. 29.
86 Ridwan .H.R., Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 10.
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pemerintah tidak boleh terpusat pada satu cabang kekuasaan 
sehingga kekuasaan harus dibagikan secara merata. Hal ini juga 
berkaitan dengan mekanisme check and balances;

4. Pengawasan Lembaga Kehakiman dan Lembaga kehakiman 
yang independen dan imparsial.

Dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan, nilai perlindungan 
hak asasi manusia tersebut juga dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak 
sosial dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan 
umum. Sebagai implementasi dari keseluruhan prinsip yang terdapat 
dalam negara hukum tersebut adalah dengan diaturnya Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN) dalam produk hukum berupa Ketetapan MPR. 
Berdasarkan studi perbandingan materi dari PPHN adalah aktualisasi 
dan pelembagaan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi serta rencana 
pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu. Sehingga melalui 
PPHN tersebut nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi akan dapat 
dioperasionalkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dengan mendasarkan pada pemahaman mengenai materi muatan 
dari PPHN yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam 
konstitusi yang digunakan sebagai rujukan dalam rencana pembangunan 
nasional, maka pengaturan mengenai PPHN tersebut merupakan 
implementasi dari konsep negara hukum dengan pertimbangan sebagai 
berikut :

1. PPHN merupakan perwujudan gagasan supremasi konstitusi, 
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini 
dikarenakan materi dari PPHN merupakan aktualisasi nilai 
yang terdapat dalam konstitusi, sehingga nilai-nilai tersebut 
akan dapat diimplementasikan dan dioperasionalkan dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional

2. Dengan diaturnya PPHN dalam Ketetapan MPR, maka hal 
ini merupakan perwujudan asas legalitas yang merupakan 
salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Jika 
ditinjau berdasarkan perspektif sistem peraturan perundang-
undangan, Ketetapan MPR berada dalam hierarki kedua 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai implikasi 
dari kedudukan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia tersebut maka seluruh peraturan 
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perundang-undangan yang terletak di bawah Ketetapan MPR 
harus bersumber dan merujuk kepada Ketetapan MPR yang 
dalam hal ini merupakan PPHN. Berdasarkan uraian tersebut 
maka politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia -yang merupakan dasar bagi pemerintah untuk 
bertindak-harus sesuai dengan nilai-nilai haluan negara yang 
terdapat dalam PPHN.

3. Dengan diberikannya kewenangan kepada MPR untuk menyusun 
Ketetapan MPR yang mengatur mengenai PPHN, pada dasarnya 
merupakan bentuk pelaksanaan prinsip pembatasan kekuasaan 
dalam proses pembangunan nasional. hal demikian tidak seperti 
sistem pembangunan nasional yang berlaku saat ini yang hanya 
memberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan 
nasional pada kekuasaan eksekutif tanpa pengawasan yang 
jelas dari cabang kekuasaan lainnya, sehingga pelaksanaan 
pembangunan nasional saat ini hanya mendasarkan pada 
kepentingan kekuasaan eksekutif semata. Selain itu dalam 
tataran historis MPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.87 
sehingga dalam kedudukannya sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat tersebut maka dalam proses penyusunan PPHN nantinya 
akan dapat dianggap sebagai kehendak umum rakyat indonesia. 
Dengan demikian proses pembangunan nasional dapat 
terleigitamsi secara demokratis karena turut melibatkan rakyat 
di dalamnya selain itu proses pembangunan nasional juga akan 
menjadi tanggung jawab kekuasaan legislatif dan eksekutif, 
dengan demikian proses pembangunan nasional dilaksanakan 
dengan mendasarkan pada konsensus kepentingan eksekutif dan 
legislatif.

Dalam hal ini perlu juga kiranya dipahami bahwa pelaksanaan 
ketentuan negara hukum sebagaimana terdapat dalam konstitusi tersebut 
juga harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi 
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan 
demikian maka pelaksanaan dan penegakan negara hukum tersebut 
harus koheren dengan kehendak dan keinginan rakyat (democratische 
rechtsstaat)88.Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan negara hukum 
87 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional, 

Rajawali Pers, Depok, 2020. h.132.
88 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., h.58.
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tersebut tidak berkembang menjadi otoritarianisme, dimana hukum 
dilaksanakan berdasarkan kehendak penguasa belaka. Berdasarkan uraian 
tersebut diatas, maka pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan 
prinsip negara hukum yang demokratis.

3. Prinsip Pemisahan Kekuasaan

 Teori pemisahan kekuasaan pada awalnya dikenalkan oleh filsuf 
dari Inggris bernama John Locke. Teori ini muncul sebagai bentuk 
perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sebab dengan adanya 
pemisahan kekuasaan, kekuasaan yang terlalu besar dan sewenang-
wenang bisa dihindari sehingga hak-hak rakyat bisa terlindungi. Dalam 
bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 
1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian, 
yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, 
kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan 
mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala 
tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif, 
dewasa ini dikenal dengan hubungan luar negeri). Pemikiran John Locke 
tersebut memengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu yang 
berusaha menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan yang disebut 
Trias Politica dalam bukunya yang berjudul De L’Esprit des Lois terbit 
tahun 1748. Adapun teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh 
Montesquieu, yaitu pertama, kekuasaan yang membentuk undang-undang 
(legislatif), kekuasaan yang menjalankan undang-undang (eksekutif), dan 
kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman (yudisial).89 Menurut 
Montesquieu, dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan tersebut 
harus terpisah satu dengan lainnya, baik mengenai tugas (functie) maupun 
mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Ajaran tersebut 
tidak membenarkan adanya campur tangan atau saling mempengaruhi 
antar kekuasaan.90 Meskipun terdapat perbedaan, dasar pemikiran mereka 
tetaplah sama, yaitu untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan 
pemerintahan atau absolutisme yang memiliki potensi besar untuk 
menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dalam pemerintahan. 
Hal ini karena tindakan yang sewenang-wenang akan menimbulkan 
ketidakadilan kepada masyarakat.
89 Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen 

Menurut Islam”, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016, h. 117-118.
90 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1983, h. 141.
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Pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia didasarkan pada 
teori Montesquieu yang menjadi elemen penting untuk menstabilkan 
konsep negara hukum yang juga dianut Indonesia. Menurut Kelsen, 
konsep ini mendalilkan bahwa bidang-bidang kekuasaan yang dimaksud 
dikoordinasikan secara berbeda dan ditentukan batas-batas yang 
memisahkan masing-masing fungsi. Pemisahan kekuasaan sendiri 
merupakan salah satu syarat agar tercipta negara hukum yang demokratis.91 
Dalam konsep ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan terealisasi melalui 
adanya lembaga-lembaga yang sifatnya saling mendukung dan saling 
mengawasi satu sama lain (checks and balances) agar tercipta kehidupan 
ketatanegaraan yang demokratis. Persoalan mengenai checks and balances 
salah satunya disinggung pada Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 
tentang fungsi Komisi Yudisial. Dalam putusan tersebut menyinggung 
mengenai kedudukan lembaga negara bahwasannya semua lembaga 
negara di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan dapat melakukan 
pengawasan, dalam hal ini checks and balances, terhadap satu sama lain. 
Seperti pada lembaga-lembaga negara utama yakni MPR, DPR, DPD, 
Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 
Badan Pemeriksa Keuangan hubungannya antara satu dengan yang lain 
diikat oleh prinsip checks and balances.

Prinsip checks and balances juga berkaitan dengan pendapat Lord 
Acton yang menyatakan bahwa “Power tends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely”. Pendapat tersebut menyatakan pada suatu 
pemerintah yang memiliki kekuasaan cenderung korupsi apalagi terhadap 
yang memiliki kekuasaan absolut maka timbul korupsi yang besar. 
Artinya, adanya kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah memiliki 
potensi untuk disalahgunakan seperti korupsi yang akan mencederai 
kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaan tersebut harus dibatasi 
agar tidak tumbuh menjadi kekuasaan absolut yang lebih berbahaya bagi 
kelangsungan penyelenggaraan negara. Pembatasan kekuasaan tersebut 
dapat dilakukan dengan pemisahan kekuasaan yang dapat memeriksa satu 
sama lain (checks and balances) sehingga dapat tercipta keseimbangan 
kekuasaan antara bagian yang berbeda.

Melalui penerapan prinsip checks and balances tersebut, maka 

91 Puguh Windrawan, “Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; 
Nomor 006/PUU IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 
2014, h. 102.
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dalam hal ini perlu diterapkan pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan 
pengawasan PPHN yang proses penyusunannya berbeda dengan RPJPN 
dan RPJMN yang eksekutif sentris. Pada penyusunan PPHN sebagai 
haluan negara tidak lagi dibuat oleh Presiden yang mencerminkan eksekutif 
sentris, tetapi penyusunan PPHN dimaksudkan untuk dibentuk oleh MPR 
yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD sebagai lembaga negara yang 
mencerminkan kedaulatan rakyat.

4. Prinsip Negara Kesatuan

 Konstitusi Indonesia telah menetapkan bentuk negara dalam 
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia merupakan negara 
kesatuan dengan bentuk republik. Konsep Negara Kesatuan, sebagaimana 
didefinisikan M. Solly Lubis, merupakan bentuk negara yang kekuasaan 
tertingginya berada pada Pemerintah Pusat tanpa adanya delegasi atau 
pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (local government).92 
Definisi tersebut juga diperkuat oleh Ni’matul Huda bahwa asas-asas 
negara kesatuan tidak membagi urusan-urusan negara kepada pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, sehingga urusan negara tetap menjadi 
suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi negara 
berada pada lingkup pemerintah pusat.93

Hal ini kemudian disempurnakan lagi oleh C. F. Strong yang 
berpendapat bahwa negara kesatuan atau unitarisme merupakan bentuk 
negara dimana pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi. Selain itu, 
C.F. Strong juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi memiliki kewenangan penuh untuk mendelegasikan 
sebagian dari kewenangannya kepada otoritas pemerintahan yang lainnya, 
termasuk pemerintah daerah.94 Sehingga dengan demikian, kedaulatan 
utama tetap berada dalam lingkup pemerintah pusat meskipun pemerintah 
daerah memiliki otonominya masing-masing.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari negara kesatuan 
kemudian yakni sebagai negara berdaulat dengan penyelenggaraan secara 
tunggal. Penyelenggaraan secara tunggal ini dilakukan oleh pemerintah 

92 M.Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang Undangan Mengenai Pemerintah 
Daerah, Alumni, Bandung, 1983, h. 8.

93 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, 
FH UII Press, Yogyakarta, 2014. h..242

94 C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk 
Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004, h. 115.
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pusat yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kekuasaannya 
kepada pemerintah daerah yang sifatnya lokal atau regional. Dengan 
adanya penyelenggaraan yang tunggal, maka dalam negara kesatuan hanya 
ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, serta satu parlemen.

Dengan demikian, dapat dikatakan juga apabila prinsip negara 
kesatuan yang dimuat dalam Konstitusi dapat mempermudah pelaksanaan 
PPHN sebagai pokok-pokok arah pembangunan nasional. Hal ini 
dikarenakan dengan PPHN, dapat dilakukan arah pembangunan nasional 
dan daerah yang menyeluruh dan searah sehingga pembangunan tidak lagi 
bersifat sektoral dan cenderung timpang.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARA, 
KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 
MASYARAKAT, DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA 
LAIN

1. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Pasca 
Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Haluan negara atau pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan 
kegiatan pembangunan nasional Indonesia melalui GBHN pasca reformasi 
telah beralih pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Dengan hadirnya UU 
SPPN, kegiatan pembangunan nasional diharapkan dapat dilanjutkan dan 
berkesinambungan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan bangsa 
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 
Dalam UU SPPN, terdapat tata cara perencanaan pembangunan yang 
terintegrasi untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka 
panjang (RPJP selama 20 tahun), jangka menengah (RPJM selama 5 
tahun), dan tahunan (RKP setiap 1 tahun) yang selanjutnya dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun tingkat 
daerah.95 Namun, di dalam tataran praktik penyelenggaraan negara 
yang berpedoman pada RPJP, RPJM, dan RKP, dalam beberapa aspek 
kurang menunjukkan sinkronisasi, koordinasi, integrasi, dan sinergitas 
pembangunan nasional di Indonesia.
95 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 sebagai bentuk manifestasi haluan negara di tingkat pusat menjadi 
pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Untuk mencapai visi dan misi RPJPN 2005-2025, maka di dalam RPJMN 
sebagaimana telah disesuaikan dengan RPJPN dan secara definit memuat 4 
(empat) tahapan skala prioritas utama serta strategi RPJMN untuk periode 
5 (lima) tahunan yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 
2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan terakhir RPJMN VI Tahun 
2020-2024.96 Tahapan-tahapan perencanaan yang demikian masih bersifat 
umum, artinya Presiden terpilih akan menuangkan visi dan misinya ke 
dalam RPJMN setiap 5 (lima) tahun sekali. RPJMN tersebut menjadi 
acuan Kementerian/Lembaga pemerintah daerah dalam menyusun rencana 
kerjanya. Arah pembangunan nasional dalam setiap periode pergantian 
presiden akan berganti dan sangat ditentukan oleh Presiden dalam RPJMN 
yang ditetapkan dengan peraturan presiden.

Namun secara yuridis, tidak ada jaminan bahwa proses perumusan 
dan pembentukan RPJMN yang ditetapkan dengan peraturan presiden 
dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Sebab, perumusan 
dan pembentukan RPJMN sendiri merupakan kewenangan mutlak dari 
Presiden. Di sisi lain, pemberian kewenangan kepada presiden untuk 
membentuk Rencana RPJMN ini memang bertujuan untuk memperkuat 
sistem presidensial. Namun disisi lain, mekanisme check and balances 
yang dilakukan DPR dengan Presiden terkait pembentukan RPJMN masih 
dirasa kurang berjalan dengan efektif karena RPJPN jarang dipakai sebagai 
alasan dalam menolak RAPBN yang tidak bersesuaian dengan RPJPN. 
Padahal, menurut Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI menyatakan 
bahwa RAPBN yang disusun harus sesuai dengan RPJPN.97

Tidak hanya itu, di tingkat antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah maupun di tingkat antar pemerintahan daerah juga 
dimungkinkan terjadi ketidaksinambungan pembangunan nasional. UU 
SPPN sejatinya juga mengatur perihal Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan di tingkat 
daerah yang tetap mendasarkan pada RPJMN. Pembentukkan RPJMD 
ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Seperti halnya dengan 
96 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024.
97 Bambang Soesatyo dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun sidang 2019-2020 di 

Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2019.
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RPJMN, kontrol terhadap pembentukkan RPJMD juga masih belum 
berjalan maksimal karena ditentukan sendiri oleh keinginan Kepala Daerah. 
Walaupun RPJMD dapat merujuk pada RPJMN, namun hal tersebut masih 
memberikan kewenangan bagi setiap kepala daerah untuk menentukan 
perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan adanya otonomi khusus 
sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi.

Kemudian, Rencana Pembangunan Indonesia yang diakomodir 
dalam UU SPPN sejatinya merupakan satu dari berbagai dokumen lainnya 
yang mengatur perihal pembangunan nasional. Misalnya dalam hal 
penganggaran nasional yang tidak diakomodir dan diatur di dalam UU 
SPPN, namun diatur di dalam undang-undang tersendiri. Padahal, sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional tidak dapat dilepaskan dari sistem 
Penganggaran yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alasan 
pentingnya penganggaran dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional karena salah satu tujuan disusunnya Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjaga konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kendati 
demikian, sistem penganggaran hingga saat ini tidak terintegrasikan ke 
dalam satu perundang-undangan yang utuh. Seperti yang diketahui, UU 
SPPN sejatinya tidak mengatur tentang penganggaran pembangunan.98

Tidak diaturnya penganggaran pembangunan dalam UU SPPN 
dalam praktiknya memiliki implikasi yang sangat krusial terhadap 
kegiatan pembangunan nasional. Salah satu penyebabnya adalah proses 
perencanaan selama ini berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), sedangkan penganggaran berada di 
bawah koordinasi Kementerian Keuangan.99 Kemudian, peletakkan kedua 
kewenangan tersebut pada dua lembaga yang berbeda menyebabkan 
disharmonisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya 
berdampak pada keberlangsungan pembangunan nasional.

Selanjutnya, terdapat penyimpangan lainnya yaitu adanya lobi 
politik dalam penyusunan anggaran yang melibatkan Kementerian atau 
Lembaga (K/L), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan DPR (dalam 
hal ini Badan Anggaran atau komisi). Contohnya, proyek Hambalang 
98 Agus Wasono dan Muhammad Maulana, “Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan di Indonesia”, Working Paper : Knowledge Sector Initiative, Januari, 2018, h. 8.
99  Ibid. h. 14. 



45 UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang sebenarnya tidak pernah diusulkan Bappenas dan tidak ada dalam 
RKP 2012. Proyek yang memakan anggaran Negara sebesar Rp 2,5 
triliun itu muncul karena ada permintaan DPR untuk memasukkannya 
dalam tambahan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Proyek ini 
kemudian bermasalah dan mangkrak sampai sekarang.100

Berdasarkan fakta di atas, menunjukan bahwa implementasi dari UU SPPN 
sendiri masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi yang menimbulkan 
ketidaksinambungan dan permasalahan yang sangat krusial terhadap 
kegiatan pembangunan nasional di Indonesia.

2. Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pmbangunan Nasional 
kurang mencerminkan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998 juga turut mengakhiri 
peranan GBHN sebagai acuan dasar pembangunan nasional. Acuan 
pembangunan yang kemudian digantikan oleh SPPN kemudian juga 
turut mengubah kewenangan lembaga yang membentuk perencanaan 
pembangunan nasional. Pada masa sebelum Reformasi, segala pembangunan 
nasional direncanakan oleh MPR sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 
UUD 1945. Namun dengan amandemen pasca reformasi, UUD NRI 1945 
meniadakan ketentuan mengenai GBHN sehingga perencanaan nasional 
kemudian diatur dalam UU SPPN. Dalam UU SPPN, pembangunan 
nasional direncanakan oleh Presiden bersama dengan DPR untuk jangka 
panjang dan Presiden bersama dengan kabinetnya untuk jangka pendek.

Namun perencanaan nasional yang terpusat pada peranan 
eksekutif gagal menunjukkan adanya keterwakilan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 
ayat (2) UUD NRI 1945. Minimnya peranan lembaga perwakilan rakyat 
dalam perencanaan pembangunan nasional merupakan cerminan bahwa 
kurangnya pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan 
di Indonesia.

Meskipun Presiden dipilih melalui kontestasi pemilihan umum 
yang demokratis dan berlandaskan pada hasil suara mayoritas, akan tetapi 
suara Presiden tidak merepresentasikan suara masyarakat secara utuh. 
Hal ini menimbulkan potensi untuk tidak terakomodirnya kepentingan 

100  Ibid. h. 17.
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atau aspirasi masyarakat yang kalah suara dalam pemilihan umum. 
Ketidakpastian tersebut merupakan gambaran bahwa SPPN kurang 
menjunjung tinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pembangunan 
nasional.

Dengan demikian, diperlukan suatu perbaikan atas pembangunan 
nasional yang seharusnya melibatkan seluruh perwakilan masyarakat, baik 
secara politik maupun secara kedaerahan, untuk bersama-sama melakukan 
perencanaan atas pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya semata-mata 
untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat, namun juga manifestasi hak 
asasi manusia bahwa setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama 
di mata hukum.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional oleh seluruh Lembaga Negara

 Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  diatur  dalam  
Undang- Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dalam pasal 1 angka 3 UU tersebut dinyatakan 
bahwa;

“sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka unsur-unsur dari 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya akan disebut 
sebagai SPPN) adalah sebagai berikut :

1. Satu Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan;

2. Dengan tujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan 
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;

3. Dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat 
di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian unsur SPPN tersebut diatas, maka yang 
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan nasional 
adalah unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat 
maupun daerah.
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Dalam UU SPPN tersebut pada dasarnya tidak diatur lebih lanjut 
mengenai definisi dari penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab 
untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, apakah mencakup 
kekuasaan legislatif dan judicial atau hanya mencakup kekuasaan eksekutif. 
Akan tetapi, jika dilakukan interpretasi secara sistematis terhadap UU 
SPPN tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelenggara 
negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan 
nasional tersebut merujuk kepada rumpun kekuasaan eksekutif dan 
legislatif, namun dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada 
kekuasaan eksekutif. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 
(2) UU SPPN yang menyatakan bahwa “RPJM Nasional merupakan 
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya 
berpedoman pada RPJP Nasional…” selain itu dalam pasal 32 ayat (1) UU 
SPPN menyatakan bahwa “Presiden menyelenggarakan dan bertanggung 
jawab atas Perencanaan pembangunan nasional” berdasarkan ketentuan 
tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional didasarkan pada kepentingan politik presiden serta partai politik 
pendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Selain itu, berdasarkan 
ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam UU SPPN, seluruh 
rencana pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, 
yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, 
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus merujuk atau setidak-tidaknya 
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 
ditetapkan oleh Presiden tersebut. Berdasarkan uraian interpretasi 
sistematis tersebut maka pelaksanaan proses perencanaan pembangunan 
nasional akan terpusat pada salah satu kekuasaan saja, yaitu kekuasaan 
eksekutif, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses 
pembangunan nasional hanya akan didasarkan pada kepentingan politik 
presiden semata dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Adapun tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional 
adalah sebagai berikut, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, 
pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Hal 
tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU SPPN. Pertanggungjawaban 
pelaksanaan SPPN diatur dalam Bab VI tentang Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) 
UU SPPN yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian 
pelaksana rencana pembangunan adalah pimpinan kementerian, 
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Lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah, untuk selanjutnya dihimpun 
oleh Bappenas/Bappeda untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan 
pembangunan nasional tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan 
sebagai bahan untuk melakukan penyusunan rencana pembangunan periode 
berikutnya. Kemudian, hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan 
nasional dibacakan oleh Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI, akan 
tetapi proses pembacaan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan 
nasional tersebut tidak dilakukan secara mendetail dan menyeluruh.101 
Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat mengetahui secara komperhensif 
hasil kinerja secara rigid yang dilakukan oleh Presiden beserta seluruh 
Lembaga Negara lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan 
SPPN tersebut maka satu-satunya kekuasaan yang berwenang dalam 
melakukan pengawasan proses pembangunan nasional yang telah 
ditetapkan adalah kekuasaan eksekutif tanpa adanya keterlibatan kekuasaan 
lain, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pembangunan 
nasional telah dimonopoli oleh rumpun kekuasaan eksekutif. Dengan 
pengaturan yang demikian, pada dasarnya telah bertentangan salah satu 
prinsip fundamental dalam negara hukum, yaitu prinsip yang berkaitan 
dengan pembatasan dan pemisahan kekuasaan, dalam prinsip tersebut 
diuraikan bahwa dalam hal kewenangan penyelenggaraan negara-
pembangunan nasional-hanya dilembagakan dalam satu organ kekuasaan, 
maka kekuasaan tersebut pasti tidak sehat.102 Selain itu dengan tidak adanya 
pengawasan dari rumpun kekuasaan lain tersebut maka pelaksanaan 
pembangunan nasional berpotensi untuk tidak terlaksana sebagaimana 
mestinya dan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 
Pancasila dan UUD NRI 1945. Lebih lagi, definisi pertanggungjawaban 
langsung kepada rakyat juga tidak memiliki standar parameter yang jelas 
dan terarah. Hal ini berpotensi menimbulkan celah bagi ketidak konsistenan 
Pola Pembangunan Nasional di Indonesia.

4. Kedudukan dan Keberlakuan TAP MPR di dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana atau alat yang 

101 Sidang Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2019 yang diliput dalam 
laman https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-presiden-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr-2019-egn 
diunduh pada tanggal 20 Juni 2021. 

102  Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., h.45.
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digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (welfare state) 
yang merupakan tujuan negara. Definisi Peraturan perundang-undangan 
berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah 
dengan UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, yakni 103:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.”

Dalam memahami norma hukum suatu negara, Adolf Merkl 
berpandangan bahwa perlu diperkenalkan terkait penjenjangan hukum 
(hierarki norma hukum).104 Norma hukum memiliki 2 (dua) wajah, yaitu 
pertama, ke atas akan selalu berdasar dan bersumber pada norma hukum di 
atasnya. Kedua, suatu norma hukum akan menjadi dasar dan sumber bagi 
norma hukum di bawahnya. Penjenjangan hukum yang paling populer 
dikenalkan oleh Hans Kelsen melalui Teori Hukum Berjenjang (Stufenbau 
des Recht). Hans Kelsen berpandangan bahwa norma yang lebih rendah 
dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan hukum membentuk sebuah 
hierarki yang berjenjang dan berlapis-lapis. Dalam susunan hierarki, norma 
yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi, lalu norma 
yang lebih tinggi bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi begitu 
seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lagi, yakni 
norma dasar (grundnorm). Sehingga, suatu norma dapat dikategorikan 
sebagai grundnorm apabila nilai kebenaran dari norma tersebut tidak dapat 
ditelusuri lagi. Jika diilustrasikan dalam suatu piramida, maka grundnorm 
terletak pada puncak piramida karena memiliki sifat abstrak, umum, dan 
tidak dapat ditelusuri lagi nilainya sehingga menjadi landasan dari segala 
sumber hukum.

Berikutnya, Hans Nawiasky memperkenalkan konsep 
103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234).

104 Rilo Pambudi S, “Teori Hukum Berjenjang dalam Perspektif Hans Kelsen dan Hans Nawiasky”, 
https://juridische.wordpress.com/2019/07/02/teori-hukum-berjenjang-dalam-perspektif-hans-
kelsen-dan-hans-nawiasky/#:~:text=Kelsen%20berpendapat%2C%20norma%20yang%20
lebih,pada%20norma%20 yang%20lebih%20tinggi, diunduh pada 16 Mei 2021.
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staatsfundamentalnorm yang dikembangkan melalui teorinya yang disebut 
dengan theorie von stufenbau der rechtsordnung.105 Hans Nawiasky juga 
mengenal konsep norma hukum berjenjang dan berlapis-lapir sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Selain menggariskan bahwa susunan 
norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang, pengelompokkan 
norma hukum juga terjadi dalam suatu negara.106 Susunan norma 
berdasarkan theorie von stufenbau der rechtsordnung dikelompokkan 
menjadi norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), aturan dasar 
negara (staats grundgesetz), undang-undang formal (formell gesetz), serta 
peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome 
satzung).107 Staatsfundamentalnorm merupakan landasan umum dan 
norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
(staatsverfassung) dari suatu negara. Kedudukan staatsfundamentalnorm 
telah ada lebih dahulu dibandingkan konstitusi negara yang tidak dibentuk 
oleh dan dari norma yang lebih tinggi. Eksistensi staatsfundamentalnorm 
menjadi dasar pembentukan konstitusi suatu negara. Hal ini berbeda 
dengan penyebutan norma dasar yang disebut oleh Hans Kelsen. Norma 
dasar menurut pandangan Kelsen adalah grundnorm, sedangkan menurut 
Nawiasky adalah staatsfundamentalnorm bukan staatsgrundnorm.

Hamid Attamimi sebagaimana dikutip dalam buku “Ilmu 
Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya” yang ditulis 
oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. menunjukkan keterkaitan 
antara konsep staatsfundamentalnorm dalam teori Nawiasky dan norma 
turunannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Menurut Hamid Attamimi, Pancasila yang menjadi pokok-pokok pikiran 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma dasar negara 
atau norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Lebih lanjut, 
Attamimi menjabarkan struktur tata hukum Indonesia berdasarkan teori 
Nawiasky yang membuat pengelompokkan norma yang diklasifikasikan 
menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:

a. Staatsfundamentalnorm: Isi dari Pancasila yang menjadi materi 

105  Arasy Pradana A., Azis, S.H., M.H., “Pengertian Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/pengertian-igrundnorm-
i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/, diunduh pada 16 Mei 2021. 

106  Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit., h. 27.
107  Jazim Hamidi, et all, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum 

Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Konstitusi Press, 
Jakarta, 2006, h. 154.
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pokok Pembukaan UUD NRI tahun 1945;

b. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, Tap 
MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan

c. Formell gesetz: Undang-Undang (UU);

d. Verordnung en Autonome Satzung: peraturan perundang-
undangan di bawah UU yang secara hierarki mulai dari Peraturan 
Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

 Satjipto Rahardjo  memberikan  batasan  terhadap  apa   saja yang 
dapat dikategorikan sebagai peraturan  perundang-undangan dengan  ciri-
ciri sebagai berikut108:

a. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan 
komprehensif, kebalikan dari sifat khusus dan terbatas. 
Ketetapan MPR ada yang bersifat umum dan ada yang 
bersifat individu. Ketetapan MPR yang bersifat umum dapat 
dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, misalnya 
TAP MPR RI 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 undang-
undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan 
oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Ketetapan MPR 
yang bersifat individual tidak dapat dikategorikan sebagai 
peraturan perundang-undangan, misalnya TAP MPR tentang 
Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Peraturan perundang-undangan bersifat universal dan diciptakan 
untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang 
belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, tidak dapat 
dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. 
Jika dikaitkan dengan Materi muatan Ketetapan MPR ada yang 
bersifat konkrit dan dibentuk untuk mengatasi peristiwa tertentu 
saja, misalnya Ketetapan MPRS tentang Pencabutan Bintang 

108 Dr. Roy Marthen Moonti, S.H., M.H., Ilmu Perundang-Undangan, Kretakupa, Makassar, 2017, 
h. 15
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Mahaputra Kelas III dari D.N. Aidit.

Tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

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

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan kedudukan dan keberlakuan TAP MPR, UU No.12 
Tahun 2011 mempertegas kehadiran TAP MPR yang masih berlaku adalah 
TAP MPR Sementara dan TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. TAP MPR Nomor I/MPR/2003 
dikenal dengan sebutan “TAP MPR sapu jagat” karena memiliki kekuatan 
untuk menentukan kedudukan serta status hukum seluruh TAP MPR atau 
TAP MPRS yang pernah dikeluarkan sebelumnya.109 Ketetapan ini juga 
merupakan TAP MPR terakhir yang bersifat regeling yang dikeluarkan 
oleh MPR.

Di dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2003 sendiri telah menguraikan 
keberlakuan dari setiap Tap MPR yang pernah ditetapkan di Indonesia yang 
merupakan amanat dari Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945. 
Tap MPR a quo merupakan bentuk evaluasi materi dan status hukum Tap 
MPR/S yang ada sejak tahun 1960 sampai tahun 2002 yang dikelompokan 
status keberlakuannya sebagai berikut:

1. Pasal 1 (8 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

109 Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam 
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan”, Yuridika, Volume 27, 
Nomor 2, Mei-Agustus 2012, h. 124.
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Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pasal 2 (3 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini 
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing.

3. Pasal 3 (8 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil 
pemilihan umum tahun 2004.

4. Pasal 4 (11 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

5. Pasal 5 (5 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan 
umum tahun 2004.

6. Pasal 6 (104 Ketetapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini 
merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum 
lebih lanjut karena bersifat einmalig.

Atas hal tersebut dapat dipahami bahwa hanya Tap MPR yang 
dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Tap 
MPR a quo yang masih berlaku. Keberlakuannya pun disyaratkan dengan 
ketentuan tertentu maupun hingga dibentuk undang-undang baru. Hal ini 
menunjukan bahwa kedudukan dari Tap MPR a quo hanya sebatas pengisi 
kekosongan hukum atas adanya ketidakpastian yang ditimbulkan dari 
berbagai Tap MPR yang pernah dibuat hingga ketentuan tersebut diatur lebih 
lanjut dalam undang-undang. Merefleksikan hal tersebut, pada dasarnya 
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Tap MPR sendiri merupakan suatu produk hukum yang kedudukannya 
bersifat beschikking atau memutus sehingga substansi dari Tap MPR yang 
diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR a quo yang bersifat mengatur 
adalah tidak relevan. Ketetapan MPR yang berlaku saat sekarang ini tidak 
memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri 
karena kewenangan MPR saat sekarang ini tidak memungkinkan MPR 
untuk membentuk Ketetapan MPR yang materinya bersifat regeling.

5 Komparasi Pengaturan Haluan Negara antara Indonesia 
dengan Negara Lain

Secara umum, terdapat beberapa pilihan pengaturan Haluan Negara 
dalam sebuah Negara. Pertama, memasukkan haluan negara langsung 
ke dalam Konstitusi dengan membentuk BAB khusus tentang Directive 
Principle of State Policy (DPSP). Kedua, mengatur haluan negara ke 
dalam dokumen lain di bawah Konstitusi. Dalam negara demokrasi, seperti 
halnya Indonesia, haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional 
mengandung prinsip direktif atau directive principle of state policy 
(DPSP) yaitu prinsip-prinsip umum yang memandu pemerintah dalam 
melakukan tindakannya saat ini dan arah masa depan mengenai bangsa 
dan rakyatnya yang dituangkan dalam konstitusi.110 Terkait dengan DPSP, 
Chinnappa mengatakan bahwa, “directive principles specify the programs 
and mechanism of the state to attain the constitutional goals set out in the 
preamble”.111 DPSP juga digambarkan sebagai “collection of constitutional 
provisions that require a state to carry out certain obligations in fulfilment 
of its mandate for the citizenry” dan juga sebagai “blueprints for good 
governance and social justice for all” yang nantinya akan memberikan 
panduan bagi suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya.112

Fenomena pengaturan DPSP dalam konstitusi negara sebagai 
pemandu arah pembangunan nasional dan mekanisme perencanaan 
pembangunan nasional pada praktiknya telah dilakukan oleh berbagai 
negara di dunia, diantaranya seperti Filipina dan Brazil. Pengaturan DPSP 
110 Fence M. Wantu, et. al, “Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya, 

serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara”, Penelitian Kerjasama antara Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Gorontalo Tahun 2020, Gorontalo, Agustus 2020, h. 75.

111 Berihun Adugna Gebeye. “ The Potential of Directive Principles of State Policy for the Judicial 
Enforcement of Socio-Economic Rights: A Comparative Study of Ethiopia and India”, Vienna 
Journal on International Constitutional Law, Volume 10, Nomor 5, 2016, h. 3-4.

112  Ibid.
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dalam konstitusi kedua negara tersebut menarik dikaji lebih lanjut dalam 
kaitannya apakah nantinya model tersebut dapat diterapkan di Indonesia. 
Hal ini karena kedua negara menganut sistem pemerintahan yang sama 
dengan Indonesia, yakni sistem presidensial dan termasuk negara-negara 
yang telah mengatur secara eksplisit maupun implisit tentang DPSP dalam 
konstitusi tertulisnya. Berikut adalah uraian komparasi pengaturan haluan 
negara dalam bentuk DPSP di Negara Filipina dan Brazil.

a. Filipina

Sebagaimana halnya Indonesia, dalam Article II Section 1 The 
1987 Philippine Constitution, Filipina merupakan negara kesatuan yang 
pemerintahannya berbentuk republik dan memiliki sistem pemerintahan 
presidensial. Filipina memiliki sebuah Haluan Negara yang dituangkan 
langsung ke dalam Konstitusinya yaitu dalam Article II The 1987 Philippine 
Constitution yang diberi judul “Declaration of Principles and State 
Policies” (DPSP) yang berisikan panduan mengenai national economy and 
patrimony, persoalan reformasi agraria dan kekayaan sumber daya alam, 
landreform perkotaan dan perumahan, perburuhan, dan lain sebagainya.113 
The 1987 Constitution Philippine juga memberikan demarkasi yang tegas 
antara principles (prinsip-prinsip) dan policies (kebijakan-kebijakan).

Menurut Susi Dwi Harijanti, prinsip-prinsip (principles) dimaknai 
sebagai aturan yang mengikat (binding rules) yang wajib ditaati oleh 
pemerintah dalam melakukan segala tindakan, termasuk ketika melakukan 
pembentukan aturan dan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan 
penganggaran.114 Prinsip-prinsip ini memuat norma-norma fundamental 
dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Filipina, misalnya konsep 
kedaulatan rakyat, bentuk pemerintahan, demokrasi, supremasi masyarakat 
sipil di atas militer, tugas utama negara, pemisahan secara tegas gereja 
dan negara, dan lain sebagainya.115 Adapun kebijakan-kebijakan yang 
memuat arahan terhadap kebijakan yang bersifat lebih spesifik, misalnya 
penjaminan hak asasi manusia, national economy dan patrimony, persoalan 
reformasi agraria dan kekayaan sumber daya alam, serta landreform 
perkotaan dan perumahan, perburuhan, dan sebagainya.116 Kebijakan-
113 Mei Susanto, Op. Cit., h. 435. 
114 Susi Dwi Harijanti, “Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara”, Jurnal Majelis, 

Volume 4, 2016, h. 23. 
115 The 1987 Philippine Constitution, Articles VI Principles.
116 The 1987 Philippine Constitution, Articles VI Policies. 
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kebijakan mengandung maksud sebagai petunjuk (guidelines) bagi 
orientasi negara.117 Meskipun demikian, Susi Dwi Harijanti berpendapat, 
bahwa dalam praktiknya, perbedaan antara kedua hal ini menjadi buram 
karena tidak seluruh prinsip bersifat self-executing dan beberapa kebijakan 
justru menjadikan beberapa hak sebagai justiciable rights.118

Dengan diaturnya haluan negara di Negara FIlipina membuat 
pembangunan nasional menjadi lebih teratur dan terarah. Hal ini disebabkan 
oleh adanya landasan yang dapat digunakan Pemerintah untuk menjadi 
standar pencapaian dalam mewujudkan kebutuhan dari masyarakatnya 
yang terdiri dari berbagai aspek yang ada. Meskipun di FIlipina pengaturan 
mengenai Haluan Negara diletakkan langsung dalam Konstitusi sementara 
Indonesia akan diatur dalam TAP MPR, akan tetapi perbedaan peletakan 
pengaturan Haluan Negara ini secara garis besar adalah dalam rangka 
menyesuaikan kondisi politik dan ketatanegaraan negara Indonesia.

b. Brazil

Meskipun sama-sama negara republik yang memiliki sistem 
pemerintahan presidensial, tetapi sedikit berbeda dengan Filipina dan 
Indonesia, bentuk negara Brazil bukan negara kesatuan, melainkan negara 
serikat atau federasi.119 Di dalam konstitusi Brazil, yakni Constitution of 
the Federative Republic of Brazil, sejatinya sudah termuat DPSP. Hanya 
saja, tidak disebutkan secara eksplisit seperti halnya The 1987 Philippine 
Constitution. DPSP dalam Constitution of the Federative Republic of 
Brazil tersusun dalam bab-bab yang tersebar dalam batang tubuh konstitusi 
tersebut, yakni 1) Title VI : Taxation Budget yang terdiri dari 2 chapter dan 
24 pasal, 2) Title VII : The Economic and Financial Order yang terdiri dari 
4 Chapter dan 22 Pasal, dan 3) Title VIII : The Social Order yang terdiri dari 
8 Chapter yang terdiri dari 39 Pasal.120 Dalam masing-masing bab tersebut, 
termuat general principles atau general provisions dan selanjutnya arah 
kebijakan perencanaan dan penganggaran sektoral.121 Penguraian DPSP 
secara sektoral dan spesifik dalam Constitution of the Federative Republic 
of Brazil ini mengakibatkan seringnya terjadi amandemen terhadap 

117 Susi Dwi Harijanti, Loc. Cit.
118 Constitution of the Federative Republic of Brazil, Article 1.
119 Constitution of the Federative Republic of Brazil, Article 48.
120  Constitution of The Federative Republic of Brazil, Article 145-232.
121  Bilal Dewansyah, Op. Cit., h. 98.
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konstitusi Brazil.122

DPSP yang diakomodir secara implisit dalam konstitusi Brazil ini 
memiliki kemiripan karakteristik dengan DPSP di Indonesia. Meskipun 
tidak disebutkan secara tegas sebagai DPSP dan tidak diatur secara 
komprehensif seperti halnya dalam konstitusi Brazil, tetapi prinsip-prinsip 
yang berciri layaknya DPSP hadir dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. 
Misalnya, Pasal 27, 18, 28A-J yang menekankan pentingnya perlindungan 
hak asasi manusia, termasuk oleh negara, Pasal 31 dan 32 yang mengatur 
tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 33 dan 34 yang memberikan 
pedoman mengenai asas perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, kembali mengkomparasikan dengan Brazil, meskipun 
telah terdapat DPSP yang diatur secara implisit dalam konstitusi Brazil, 
tetapi dalam implementasinya, Presiden diberikan kewenangan untuk 
merancang dokumen bernama Plano Pluriannual (PPA).123 Dokumen 
ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip dalam DPSP 
berupa pedoman, tujuan, target administrasi publik federal yang berbasis 
kebutuhan regional bagi pembelanjaan modal dan pengeluaran lainnya 
yang dihasilkan olehnya dan untuk hal-hal yang merupakan kelanjutan 
program.124

PPA ini berisi perencanaan dan penganggaran yang diajukan oleh 
Presiden selama 4 tahun menjabat, yang sudah disiapkan sejak masa 
kampanye sebagai visi misi Presiden.125 Konsep PPA ini cukup mirip 
dengan RPJMN di Indonesia. Hanya saja perbedaannya, pembentukan 
dan penetapan RPJMN sepenuhnya dilakukan oleh Presiden sedangkan 
pembentukan PPA dilakukan oleh Presiden, tetapi persetujuan dan 
penetapannya menjadi kewenangan dari National Congress. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam Article 48 Constitution of the Federative 
Republic of Brazil sebagai berikut.

“The National Congress shall have the power, with the sanction of 
122   Ibid. 
123 Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Konstitusionalisasi 

Haluan Negara pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca 
Amandemen”, Kajian Akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
Jakarta, 2020, h. 62. 

124  Constitution of the Federative Republic of Brazil, Article 165.
125  Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Op. Cit., h. 62.
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the President of the Republic, which shall not be required for the 
matters specified in articles 49, 51, and 52, to provide for all the 
matters within the competence of the Union and especially on : …, 
II. pluriannual plan, budgetary directives, annual budget, credit 
transactions, public debt and issuance of currency, …, IV. national, 
regional, and sectoral plans and programmes of development, 
…”

Dapat diketahui pula dari rumusan Article 48 Constitution of 
the Federative Republic of Brazil, bahwa selain berwenang membentuk 
PPA, Presiden juga berwenang merancang budgetary directives, dan 
annual budget, national, regional, and sectoral plans and programmes 
of development yang akan disetujui dan ditetapkan pula oleh National 
Congress. Adapun selain memiliki wewenang untuk memberikan 
persetujuan dan penetapan terhadap beberapa dokumen perencanaan 
pembangunan yang dirancang oleh Presiden, National Congress juga 
memiliki wewenang untuk menilai setiap laporan pertanggungjawaban 
dari Presiden Republik setiap tahunnya dan mempertimbangkan laporan 
pelaksanaan rencana Pemerintah. Hal demikian sebagaimana termaktub 
dalam Article 49 Constitution of the Federative Republic of Brazil sebagai 
berikut :

“It is exclusively the competence of the National Congress : …, 
IX. to examine each year the accounts rendered by the President 
of the Republic and to consider the reports on the execution of 
Government plans”.

Berdasarkan perbandingan dengan Negara Brazil ini, penulis 
berpandangan bahwa, meskipun DPSP sejatinya telah tercantum di dalam 
UUD NRI 1945 secara implisit sebagaimana halnya DPSP dalam konstitusi 
Brazil, tetapi prinsip-prinsip tersebut masih perlu diejawantahkan lebih 
lanjut dalam bentuk prinsip-prinsip direktif pada tiap sektor pembangunan 
yang dapat dijadikan acuan atau arah pembangunan nasional dan 
penyelenggaraan negara dalam periode jangka panjang tertentu. Yang 
mana hal ini nantinya akan dituangkan dalam PPHN. Misalnya, ketika 
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 diuraikan bahwa “Perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
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dan kesatuan nasional”, maka nantinya dalam PPHN dapat diuraikan 
beberapa arah pembangunan di bidang ekonomi seperti :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu 
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip 
persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, 
nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, 
pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 
sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan 
bekerja, perlindungan hak konsumen, serta perlakuan yang adil 
bagi seluruh masyarakat;

2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta 
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan 
berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan 
masyarakat;

3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi 
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh 
hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, 
layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara 
transparan dan diatur dengan undang-undang.

Apabila kembali dikomparasikan dengan Negara Brazil, Negara 
yang mencantumkan DPSP secara lengkap pada tiap sektornya (sektor 
pajak pada Title VI, sektor ekonomi pada Title VII, dan sektor sosial pada 
Title VIII) memicu seringnya terjadi amandemen konstitusi Brazil. Terlalu 
sering mengamandemen konstitusi guna menyesuaikan PPHN dengan 
kebutuhan masyarakat akan berdampak buruk bagi sistem ketatanegaraan. 
Norma-norma dalam konstitusi yang lainnya juga semakin berisiko 
untuk turut masuk dalam agenda amandemen sehingga norma-norma 
konstitusi menjadi tidak ajeg. Oleh karenanya, akan lebih baik jika PPHN, 
yang mengandung prinsip-prinsip direktif sebagai bentuk elaborasi arah 
pembangunan nasional pada tiap sektor pembangunan dalam periode 
jangka panjang tertentu, dituangkan dalam bentuk hukum lainnya selain 
UUD NRI 1945. Dalam hal ini adalah dalam bentuk TAP MPR.

Hal menarik lainnya untuk dicermati dalam perbandingan dengan 
Brazil ini adalah terkait mekanisme check and balances pelaksanaan 
haluan negara dan dokumen perencanaan pembangunan turunannya. 
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Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, PPA yang merupakan 
dokumen turunan dari haluan negara atau DPSP yang terletak dalam 
Konstitusi Brazil, dibuat oleh Presiden untuk jangka waktu 4 tahun 
kepemimpinannya dan selanjutnya disetujui serta ditetapkan National 
Congress. Selain itu, National Congress juga memiliki wewenang untuk 
menilai setiap laporan pertanggungjawaban dari Presiden Republik 
setiap tahunnya dan mempertimbangkan laporan pelaksanaan rencana 
Pemerintah.

Berdasarkan studi perbandingan dari kedua negara dengan 
sistem presidensial tersebut, bukan merupakan suatu ketidakmungkinan 
apabila mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang melibatkan 
kekuasaan legislatif tersebut turut diterapkan dalam aturan ketatanegaraan 
di Indonesia. keterlibatan lembaga legislatif dalam proses perencanaan 
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam konstitusi Brazil 
tersebut juga tidak dimaksudkan untuk merusak sistem presidensial akan 
tetapi dimaksudkan untuk membangun mekanisme check and balances 
dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Jika dikomparasikan dengan RPJMN, RPJMN dibentuk dan 
ditetapkan oleh Presiden, tanpa ada mekanisme untuk memastikan 
apakah perencanaan pembangunan dalam RPJMN telah koheren dengan 
RPJMN. Hal inilah yang kemudian memicu ketidaksinambungan arah 
pembangunan dari periode presiden satu ke presiden lainnya. Apabila 
konsep kewenangan dan persetujuan dari MPR atau DPR (lembaga 
legislatif) terkait RPJMN yang telah disusun Presiden ini diadopsi, 
tentu akan menimbulkan diskursus yang hebat soal pelemahan sistem 
presidensial. Namun, guna mengadakan sistem check and balances 
yang dapat membantu mensinergikan pembangunan jangka menengah 
yang dibuat Presiden dengan PPHN sebagai pedoman pembangunan 
jangka panjang kelak, maka penulis berpandangan, bahwa perlu adanya 
mekanisme penyampaian laporan dari Presiden paling sedikit sekali pada 
masa jabatannya terkait dengan kepaduan pembangunan nasional yang 
dilakukannya dengan PPHN. Dalam kerangka sistem presidensial, tentu 
saja laporan ini tidak berakibat hukum seperti impeachment Presiden, 
tetapi hanya sebagai catatan dan rekomendasi untuk presiden periode 
berikutnya.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN POKOK-



61 UNIVERSITAS AIRLANGGA

POKOK HALUAN NEGARA YANG AKAN DIATUR DI DALAM 
UUD NRI 1945

1. Perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Manifestasi 
Kedaulatan Rakyat.

Pada dasarnya, Pola Perencanaan Pembangunan Nasional haruslah 
dibentuk berdasarkan kehendak dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi atas Negara. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan 
nasional tidak dapat terbatas pada penjabaran visi misi yang dibentuk oleh 
Presiden saja. Visi misi Calon Presiden dijadikan pilihan satu-satunya 
bagi rakyat dalam pemilihan umum. Hal tersebut yang mengakibatkan 
perencanaan pembangunan saat ini bersifat pragmatis.126Hal tersebut 
seakan-akan membawa dampak bahwa presidenlah yang menjadi 
domain dari pembentukan arah pembangunan nasional.127 Sebaliknya, 
pembangunan nasional justru harus berasal dari kehendak bersama seluruh 
rakyat dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara. Atas hal tersebut 
kemudian muncul sebuah urgensitas untuk menghidupkan kembali 
Haluan Negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang 
dituangkan dalam produk hukum Ketetapan MPR (TAP MPR).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, 
pembentukan Haluan Negara merupakan salah satu kewenangan dari 
MPR yang pada hakikatnya dibentuk sebagai lembaga yang memegang 
kedaulatan rakyat secara penuh. Meskipun UUD NRI 1945 setelah 
amandemen sudah tidak lagi mengkonsep MPR sebagai Lembaga Tertinggi 
Negara yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh, namun melihat 
pada komposisi anggota MPR saat ini yang terdiri dari gabungan antara 
DPR dan DPD juga kewenangan Konstitusionalnya dalam melakukan 
perubahan terhadap Konstitusi, maka secara fungsional MPR sejatinya 
masih dapat tetap dikatakan sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang 
mencerminkan kedaulatan secara utuh dibandingkan lembaga negara 
lainnya.

Selain itu, Soepomo dalam Pidato Laporan Panitia Sembilan yang 
merupakan Panitia Kecil dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) pada tanggal 15 Juli 1945 menyatakan bahwa:128

126 Mei Susanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensiil Indonesia”, 
Jurnal Penelitan Hukum De Jure, Vol 17 No3, September 2017, h. 434.

127  Ibid., h.439.
128  Sekretariat Negara, Himpunan Risalah Sidang-Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan 
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“Oleh karena Madjelis Permusjawaratan itulah jang memegang 
haluan rakyat, jang memang mempunyai kekuasaan tertinggi jang 
tak terbatas, maka sudah selajaknya Madjelis Permusyawaratan 
Rakjat jang pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, 
tumbuhnya masyarakat. Djadi itu adalah sekali dalam 5 tahun, 
sesudah 5 tahun sudah tentu rakjat atau badan permusjawarannja 
ingat, apa yang terdjadi dan aliran apa jang ada diwaktu itu, dan 
pula haluan manakah jang baik untuk kemudian hari……”

Artinya, kewenangan pembentukan Haluan Negara oleh MPR 
akan memberikan sebuah gambaran tentang proses pembangunan negara 
baik pada saat itu dilaksanakan maupun petunjuk mengenai proses 
pembangunan negara yang kedepannya harus dilaksanakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa 
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing, 
diciptakan sistem garis-garis besar daripada haluan negara bukan 
sekedar sistem kerja atas perencanaan (planning system) tetapi sarana 
melaksanakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing.129 Dalam 
hal ini dapat diartikan bahwa penghidupan kembali Haluan Negara dalam 
bentuk PPHN akan dapat mewujudkan kehendak dan keinginan dari rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan tujuannya sebagai sarana untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing, MPR sebagai lembaga yang 
memperoleh kewenangan untuk merumuskan PPHN harus mengadakan 
kajian terhadap kebutuhan masyarakat dan juga lembaga negara lainnya 
baik yang diperoleh dari hasil peninjauan secara langsung ke daerah-
daerah, rapat umum dengar pendapat maupun saran serta evaluasi dari 
yang disampaikan pada saat MPR melakukan sosialisasi tentang PPHN.

2. Kepastian atas Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan 
Nasional oleh Penyelenggara Negara melalui Pokok-Pokok 

Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei - 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI), tanggal 18-19 Agustus 1945 yang Berhubungan Dengan Penyusunan 
Undang-Undang Dasar 1945, h. 541-543.

129  Susi Dwi Harijanti, Op.cit., h.18
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Haluan Negara

 Sebelum  membahas  lebih  lanjut  terkait  pengaturan  PPHN  
dalam konstitusi, perlu dipahami bahwa PPHN sendiri sebagai suatu 
haluan Negara memiliki kedudukan yang sangat strategis dan fundamental 
terhadap pembangunan karena eksistensinya secara esensial memuat terkait 
prinsip-prinsip pokok atas arah pembangunan serta penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia. Pada dasarnya dalam hierarkis kebijakan, 
terdapat tiga kelompok klasifikasi kebijakan yaitu:

1. Kebijakan fundamental, yang merupakan golongan kebijakan 
yang memuat prinsip-prinsip dasar serta berfungsi sebagai 
rujukan bagi kebijakan-kebijakan di bawahnya. Sederhananya, 
kebijakan fundamental merupakan guidance bagi penyelenggara 
negara dalam menyelenggarakan aktivitas dan kegiatan 
bernegara;

2. Kebijakan instrumental, yang mana merupakan turunan dari 
kebijakan fundamental yang umumnya berupa program kerja 
serta visi-misi;

3. Kebijakan operasional sendiri merupakan jenis kebijakan 
yang bersifat lebih teknis dalam bentuk kegiatan-kegiatan 
implementatif.

Atas deskripsi tersebut, PPHN merupakan jenis kebijakan 
fundamental yang sangat penting untuk memberi kepastian dalam hal 
penyelenggaraan negara bagi para penyelenggara negara. Selanjutnya, 
menjadi penting bagi konstitusi untuk mempertegas eksistensi kebijakan 
fundamental tersebut yang akan dituangkan dalam TAP MPR, mengingat 
kebijakan fundamental tersebut nantinya akan memberikan arah dan 
tujuan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan yang lain. Hal ini bertujuan 
untuk mencegah adanya pertentangan yang akan timbul antar setiap 
kebijakannya.

Pengaturan PPHN dalam TAP MPR yang ditegaskan dalam 
konstitusi akan memberikan daya ikat yang lebih tinggi sehingga dapat 
ditaati oleh seluruh Penyelenggara Negara. Atas hal tersebut, maka 
pelanggaran PPHN tentu memiliki implikasi yang jelas, dimana implikasi 
tersebut berlaku bagi seluruh lembaga negara dan penyelenggara yang ada 
tanpa terbatas pada satu kekuasaan tertentu saja. Implikasi dari pelanggaran 
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haluan negara ini hadir melalui bentuk check and balances pada masing-
masing kekuasaan. Sebagai contohnya apabila Presiden dalam hal ini 
terbukti tidak menjadikan PPHN sebagai rujukan dalam menyelenggarakan 
Pembangunan Nasional melalui Rencana pembangunan lima tahunan, 
maka DPR akan hadir dengan menjalankan fungsi budgeting untuk menolak 
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja.130 Kemudian, apabila DPR sendiri yang tidak menjalankan 
PPHN dalam setiap pembentukan RUU, maka Mahkamah Konstitusi akan 
hadir dengan menjalankan fungsi ajudikasi untuk meninjau norma dalam 
undang-undang tersebut ke dalam ketentuan UUD yang menyatakan 
bahwa proses perumusan RUU harus juga bersesuaian dengan PPHN. 
Keterlibatan seluruh unsur penyelenggara dan lembaga negara dalam 
proses pengawasan ini akan membantu terwujudnya penegakkan PPHN 
yang berfungsi untuk meningkatkan arah pembangunan nasional di negara 
Indonesia. Adanya akibat hukum yang jelas tersebut akan berimplikasi 
pada konsistensi serta kepastian penyelenggaraan kebijakan yang dibuat 
pemerintah sehingga akan menjadi lebih bersinergi dan terarah.

Daya ikat tersebut juga memberikan ruang yang jelas bagi adanya 
pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan nasional yang mana 
sebelumnya masih sulit dilaksanakan karena tidak adanya tolok ukur yang 
jelas dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Kesulitan itu juga 
timbul akibat tidak adanya kewenangan baik bagi lembaga negara maupun 
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap program-program 
yang dirancang untuk pembangunan. Dengan adanya PPHN, maka hal-
hal demikian dapat diatasi. PPHN sendiri memang berkapasitas untuk 
dijadikan tolok ukur dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan 
dengan eksistensinya sebagai produk yang jelas kedudukannya, memberi 
ruang untuk dilakukannya pengawasan atas kebijakan yang ada dengan 
mengacu pada arah tujuan dari PPHN itu sendiri. Selanjutnya terkait 
dengan kewenangan pengawasan juga perlu diatur lebih lanjut dalam 
konstitusi sehingga tindakan pengawasan dapat dilaksanakan dengan 
lebih jelas dan secara praktis juga dapat menjadi pengevaluasi program 
kebijakan sebelumnya.

Selain itu, untuk memudahkan proses pengawasan oleh Rakyat, 

130 Mei Susanto, Op.cit., h.439.
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MPR melalui Sidang Umum MPR akan mengadakan mekanisme 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seluruh lembaga negara agar 
masyarakat dapat memahami dengan jelas pelaksanaan pembangunan 
nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga negara. 
Berbeda dengan saat keberlakuan SPPN, laporan pertanggungjawaban 
kepada masyarakat hanya dalam bentuk pidato yang disampaikan secara 
umum dan diwakilkan oleh Presiden RI. Adanya evaluasi yang jelas 
dari masyarakat akan membuka transparansi dan mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara, mencegah 
timbul atau terulangnya kegagalan atas suatu kebijakan atau program 
yang diselenggarakan pemerintah, serta memberi kepastian atas arah 
pembangunan negara.

3. Sistem Pembangunan yang Terstruktur dan Sinergis melalui 
Pokok-Pokok Haluan Negara

Setelah lebih dari satu dasawarsa tiadanya GBHN sebagai arah 
pembangunan nasional Indonesia, terlihat ketidakmampuan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengintegrasikan perencanaan 
pembangunan nasional, ketidakmampuan untuk mengarahkan serta 
mengkonsolidasi berbagai peraturan dan kebijakan atau program-program 
terkait pembangunan secara terstruktur, sinergis, dan berkesinambungan. 
Mengingat negara bukanlah suatu entitas yang ajeg, statis, dan homogen, 
maka negara terus mengalami proses pembentukan yang diaktualisasikan 
melalui pembangunan. Negara terbentuk melalui proses pembangunan 
yang dikonstruksikan oleh penyelenggara negara yang merepresentasikan 
kehendak untuk melakukan pengaturan.131 Hal ini menjadi penting karena 
pembangunan merupakan kunci kemajuan dari suatu negara dan sebagai 
salah satu upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera.

Pembentukan RPJPN yang dirinci oleh RPJMN, dalam 
pelaksanaannya selama ini justru dirasakan mengalami kekacauan dan 
tidak sinergis. Hal ini karena RPJMN yang merupakan pengejawantahan 
visi dan misi Presiden menyebabkan perencanaan pembangunan yang 
ada terus berganti tanpa adanya keberlanjutan dan kesinergisan antara 
perencanaan pembangunan dalam RPJMN sebelumnya dengan RPJMN 
131 Imam Subkhan, “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Jurnal 

Aspirasi Vol. 5 No.2, Desember 2014, h. 132. 
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yang baru. Selain itu, ketidaksinergisan perencanaan pembangunan dalam 
praktiknya tidak hanya terjadi pada penetapan RPJMN setiap bergantinya 
periode jabatan presiden, tetapi juga terjadi antara tingkat pusat dengan 
daerah.

Pada tingkat daerah terdapat RPJPD dan RPJMD yang seharusnya 
mengacu pada RPJPN dan RPJMN. Pun pada Pasal 5 Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
disebutkan bahwa penyusunan RPJPD hanya mengacu pada RPJPN 
dan tidak terdapat klausul yang mewajibkan RPJPD untuk mengacu 
pula pada RPJMN. Dalam praktik, hal tersebut menimbulkan adanya 
ketidaksinergisan dan disintegrasi pembentukan Peraturan Daerah yang 
mengatur RPJPD dan RPJMD oleh Kepala Daerah yang belum tentu 
berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden atau setidaknya 
memiliki visi yang sama dengan Presiden.132 Hal tersebut karena Kepala 
Daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki otonomi 
untuk mengelola daerahnya sendiri. Sayangnya, Otonomi tersebut 
seringkali disalah artikan dalam penyelenggaraan pembangunan di 
daerah, sehingga seringkali berimplikasi pada ketidaksinambungan 
pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 
pusat, bahkan kebijakan pemerintah daerah juga tidak jarang berbenturan 
dengan kebijakan pemerintah pusat.133 Dengan demikian, perencanaan 
pembangunan yang ada di pusat dengan daerah menjadi tidak sinergis 
dan tidak terstruktur, sehingga menimbulkan kemungkinan terciderainya 
kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum 
dalam pembangunan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, timbul rencana untuk 
mengganti RPJPN dan RPJMN dengan PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara) 
yang dibentuk oleh MPR. Pembentukan haluan negara dalam wujud PPHN 
oleh MPR mengindikasikan adanya sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang lebih mencerminkan kehendak rakyat mengingat MPR 
merupakan lembaga yang terdiri dari DPR sebagai representasi politik dan 
DPD sebagai representasi teritorial. Melalui kedudukan tersebut, maka 
secara ius constituendum, setelah PPHN dibentuk, terdapat pengawasan 

132  Ade Kosasih, “Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar 
Haluan Negara”, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No. 1, 2019, 
h. 74.

133  Imam Subkhan, Op.cit., h. 140
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secara langsung oleh DPR pada tingkat nasional dan oleh DPD pada tingkat 
daerah untuk memastikan telah adanya kesesuaian peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terkait pembangunan yang ada dengan substansi 
perencanaan pembangunan dalam PPHN. Berbeda dengan RPJPN dan 
RPJMN yang bersifat eksekutif sentris karena hanya didasarkan pada visi 
dan misi Presiden. Selain itu, kedudukan PPHN juga memiliki makna 
yang berbeda dengan RPJPN yang mana PPHN ini menjadi satu-satunya 
pedoman perencanaan pembangunan yang menghendaki semua peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan pembangunan agar sejalan dengan 
substansi dalam PPHN. Perencanaan pembangunan dalam PPHN pada 
prinsipnya juga merupakan bentuk implementasi Pasal 27 ayat (2) dan 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.134 Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 
1945 terkandung landasan yuridis yang menghendaki adanya tanggung 
jawab negara untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi 
setiap warga negara Indonesia. Untuk memberikan jaminan tersebut, salah 
satu cara yang dapat dilakukan oleh negara yaitu dengan memiliki sistem 
perencanaan pembangunan yang terstruktur, sinergis, dan terintegrasi 
secara nasional melalui PPHN. Dalam Pasal 33 ayat (3) terkandung 
landasan yuridis yang menghendaki negara untuk secara sadar menyusun 
sistem pembangunan nasional yang terpusat dan terintegrasi secara 
nasional melalui pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut 
sesuai dengan karakteristik PPHN sebagai pedoman yang sifatnya terpusat 
dan mengharuskan adanya sinergitas maupun integrasi substansi dalam 
semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan 
di Indonesia. Selain itu, menurut Sri Soemantri, Demokrasi Pancasila 
adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia 
dan keadilan sosial. Atas perumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
demokrasi formal telah tercakup dalam Pancasila, dimana hal itu ternyata 
berasal dari kata-kata permusyawaratan/perwakilan.135 Pun melalui 
PPHN, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat 
mencerminkan atau mengimplementasikan konsep demokrasi pancasila.

134   Ade Kosasih, Op.cit., h. 176.
135  Sri Soemantri, Cetakan Ketujuh Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, 

Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, h. 9.
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4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan 
bersesuaian dengan Arah Pembangunan dalam Pokok-Pokok 
Haluan Negara

Terdapat 3 (tiga) alternatif aturan perundang-undangan yang 
dapat dijadikan instrumen dalam merumuskan PPHN, yaitu dengan 
merumuskannya langsung dalam Konstitusi, diatur dalam produk Ketetapan 
MPR, dan dibentuk dalam undang-undang. Pemilihan instrumen tersebut 
disesuaikan kembali dengan dengan kondisi ketatanegaraan dari masing-
masing negara yang menerapkan haluan negara. Selain itu, ketiganya juga 
memiliki implikasi yang berbeda-beda.

Pertama, Dalam hal PPHN diatur dalam UUD NRI 1945, maka 
perubahan PPHN harus diikuti dengan Perubahan terhadap Konstitusi itu 
sendiri. Apabila hal tersebut dilakukan tentu akan mengganggu sistem 
ketatanegaraan di Indonesia. Kedua, Dalam hal PPHN diatur dalam 
Undang-Undang, maka keberadaan haluan negara tidak dapat dijadikan 
dasar dalam pembentukan undang-undang lainnya karena kedudukannya 
sejajar secara hierarki peraturan perundang-undangan. Alternatif terakhir 
adalah dengan merumuskan dan mengatur PPHN melalui Ketetapan MPR. 
Pengaturan PPHN ke dalam produk hukum TAP MPR adalah alternatif 
yang paling memungkinkan karena, kedudukan Ketetapan MPR berada di 
bawah UUD NRI 1945 dan diatas Undang-undang, sehingga ketika PPHN 
diatur dalam Ketetapan MPR maka undang-undang dan seluruh peraturan 
perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan merujuk pada 
Ketetapan MPR tersebut.

Dengan ditetapkannya PPHN dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, maka arah pembangunan Indonesia akan berpedoman terhadap 
substansi pembangunan yang diatur dalam PPHN. Hal ini turut berimplikasi 
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang 
yang mana harus menyesuaikan dengan arah pembangunan yang tercantum 
dalam PPHN.

Dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
Kedudukan TAP MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945 dan berada di atas Undang-Undang serta Peraturan Perundang-
Undangan di bawahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa TAP MPR 
mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan undang-undang. 
Berdasarkan susunan hierarki tersebut, Hans Kelsen memberikan pendapat 
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bahwa suatu norma hukum yang lebih rendah dibentuk oleh norma hukum 
yang lebih tinggi. Norma hukum semakin ke atas akan selalu berdasar dan 
bersumber pada norma hukum di atasnya dan norma hukum yang berada 
di jenjang atas akan menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum pada 
jenjang di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia pun 
menganut sistem hierarkis, yaitu peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan di atasnya.136

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka pembentukan Undang-
Undang juga harus mengikuti dasar pedoman PPHN yang dituangkan dalam 
TAP MPR karena kedudukan TAP MPR yang berada lebih tinggi daripada 
Undang-Undang. Selain itu, tidak mungkin pembentukan Undang-Undang 
di masa mendatang tidak mengikuti arah pembangunan PPHN mengingat 
substansi dari haluan negara merepresentasikan situasi dan kebutuhan 
yang sedang berlangsung. Apabila terdapat salah satu undang-undang 
yang bertentangan dengan PPHN, maka undang-undang tersebut dapat 
dilakukan peninjauan yuridis terhadap ketentuan di dalamnya.

5. Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Sistem 
Presidensial

 Terdapat beberapa kekhawatiran ketika muncul sebuah gagasan 
untuk membangkitkan haluan negara dalam bentuk PPHN. Alasan yang 
melatarbelakangi kekhawatiran tersebut karena gagasan Amandemen 
Kelima UUD NRI 1945 yang bertujuan menghidupkan kembali pedoman 
pembangunan nasional seperti GBHN dianggap dapat memperlemah 
sistem presidensial di Indonesia.137

Pembahasan utama dalam konsep sistem presidensial adalah 
antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama 
kuat. Sistem presidensial merupakan model sistem pemerintahan yang 
didesain dengan pola kedudukan eksekutif yang tidak bertanggung jawab 
terhadap lembaga perwakilan rakyat. Penggambaran dari pola tersebut 
dalam konteks tata negara Indonesia berupa kedudukan Presiden Republik 

136 Laurensius Arliman S, “Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia”, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016.

137 PSHK, “5 Alasan Menolak Upaya Mengembalikan GBHN Melalui Amandemen UUD 1945”, 
https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-upaya-mengembalikan-gbhn-
melalui-amendemen-uud-1945/, diunduh 17 Juni 2021.
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Indonesia yang tidak memiliki tanggung jawab kepada MPR.138 Ciri utama 
dari sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga 
legislatif. Scott Mainwaring memberikan penjelasan terkait ciri-ciri sistem 
presidensial yakni sebagai berikut:139

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan;

2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;

3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, 
sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif 
kecuali melalui mekanisme pemakzulan;

4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

Perbedaan yang menonjol antara sistem presidensial dan 
parlementer adalah tingkat independensi relatif eksekutif. Eksekutif pada 
sistem presidensial relatif independen dari legislatif, sedangkan pada sistem 
parlementer terdapat ketergantungan dan saling berkaitan dalam kapasitas-
kapasitas legislatif dan eksekutif. Mengenai kekuasaan pemerintahan 
negara Indonesia khususnya mengenai sistem pemerintahannya, Pasal 4 
ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan sistem presidensial dalam kekuasaan 
pemerintahan Indonesia, “presiden adalah kepala negara dan sekaligus 
kepala pemerintahan.” Konsep sistem presidensialisme juga ditegaskan 
dengan model pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya 
dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, PPHN yang akan dijadikan pedoman pembangunan nasional 
pengganti SPPN tidak ditujukan untuk melemahkan sistem presidensial. 
MPR hanya akan mengubah pasal yang menyangkut wewenang MPR 
dalam menetapkan PPHN tanpa memberikan ketentuan agar Presiden 
bertanggung jawab kepada MPR atas pelaksanaan pembangunan nasional. 
Tidak akan ada perubahan yang meletakkan MPR sebagai Lembaga 
Tertinggi negara yang artinya kedudukan MPR tetap sejajar dengan 
Presiden. Selain itu, hadirnya PPHN juga tidak akan menjadikan Presiden 
kembali dipilih oleh MPR dan MPR tidak akan memiliki hak untuk dapat 
138  Meima, “Penerapan Sistem Presidensial dalam Demokrasi Modern”, Wacana Paramarta: 

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 1, 2015, h. 2.
139  Maswadi Rauf, et.,all, Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2009, h. 28-48.
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menjatuhkan presiden dan kabinet. Sistem pemilihan presiden dan wakil 
presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dan presiden bertanggung 
jawab kepada rakyat.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dalam membentuk, mengubah, dan melaksanakan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen, maka tidak hanya memperhatikan dan 
melaksanakan semua ketentuan dalam batang tubuh, tetapi juga yang ada 
pada Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 
1945, terdapat ketentuan pokok mengenai dasar falsafah Indonesia, yang 
dirumuskan sebagai berikut:

“maka  disusunlah  Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  itu  dalam  
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 
Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar tersebut mencerminkan eksistensi Pancasila sebagai 
dasar negara. Menurut Notonegoro, sebagai cita hukum, Pancasila 
merupakan bintang pemandu yang dimaknai bahwa semua produk 
hukum nasional ditujukan untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila yang 
mengarahkan perkembangan ke arah lebih manusiawi, berhati nurani, dan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.140

Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-
tokoh kenegaraan Indonesia yang dimaksudkan untuk mengarahkan 
kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara agar sesuai dengan nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai 
pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan  
mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam segala zaman yang 
140 Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, CV Pancuran Tujuh, Jakarta, 1991.
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semakin kompleks. Pancasila memiliki kejelasan dan ketegasan dalam hal 
landasan nilai, wawasan dan visinya, tetapi tetap menjamin keterbukaan 
dan tanggap terhadap perkembangan dan pembaruan jaman.141 Pancasila 
dirumuskan dengan pemikiran yang berbeda-beda oleh para perumusnya 
di masa lalu, yaitu oleh M.Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Perumusan 
Pancasila dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan 
pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.142 Nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila hasil rumusan para pendiri bangsa kemudian menjadi 
spirit pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejatinya haluan negara dibangun 
sebagai bentuk konsepsi dari tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para 
pendiri bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, 
yaitu Pancasila, UUD 1945, dan haluan negara. Ketiga hal tersebut saling 
berkaitan dan saling menopang yang kemudian disebut sebagai triangle of 
basic state consensus.143 Dalam triangle of basic state consensus, Pancasila 
(konsensus pertama) sebagai falsafah dasar yang mengandung nilai-nilai 
filosofis yang bersifat abstrak dan sebagai dasar statis yang menyatukan 
serta penuntun yang dinamis. Sementara itu, UUD NRI 1945 (konsensus 
kedua) sebagai norma dasar yang juga bersifat abstrak yang berisi prinsip-
prinsip normatif yang mengatur keseluruhan sistem ketatanegaraan. 
Barulah kemudian dipertegas melalui haluan negara (konsensus ketiga) 
yang berkedudukan sebagai kebijakan dasar, yang mengandung prinsip-
prinsip direktif. Prinsip direktif tersebut merupakan panduan yang 
mengarahkan haluan kebijakan negara bagi seluruh lembaga negara, 
pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang harus dijadikan pegangan 
sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan 
dan program-program pemerintahan.144

Dengan demikian, haluan negara mempunyai makna dan kedudukan 
sebagai kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar 
(directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai 
Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, 
141  Ali Mudhofir, et.all., “Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila”, Jurnal Filsafat, Seri 26,  

Desember 1996, h. 59.
142   Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah, Manggu Makmur 

Tanjung Lestari, Jakarta, 2019, h. 11-13.
143   Lutfil Ansori, Op.cit., h. 94.
144  I Wayan Sudirta, “Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 2, Desember 2020, h. 266.
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haluan negara memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan 
dan menjalankan kebijakan agar berbanding lurus dengan tujuan 
bernegara yang termaktub dalam alinea keempat dalam Pembukaan UUD 
NRI 1945. Oleh karena itu, haluan negara menjadi satu kesatuan yang 
melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan negara 
menjadi inti yang hendak dicapai oleh negara yang sekaligus memandu 
arah penyelenggaraan negara, yang di dalamnya terkandung cita negara 
(staatsidee) yang merupakan hakikat dari negara.145

Disamping itu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia 
yang diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yang mana Pancasila 
menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga semua hukum yang 
ada di Indonesia dari semua tingkat harus berpedoman pada Pancasila.146 
Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara salah satunya tercantum dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang mencerminkan implementasi 
sila ketiga dalam bentuk negara yang dianut Indonesia, yakni negara 
kesatuan. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup 
bangsa dimana Pancasila dijadikan sebagai arah atau pedoman bagi seluruh 
rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 
karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan 
dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hidup dan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.147

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar falsafah 
(philosophische grondslag), dasar negara, dan pandangan hidup bangsa 
ini memiliki korelasi kuat dengan konsep negara kesejahteraan yang 
tercermin dalam tujuan negara. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan 
negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 
1945 ialah untuk 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. 
Konsep negara kesejahteraan yang tercermin dari tujuan negara Indonesia 
ini sejatinya merupakan pengejawantahan dari sila kelima Pancasila, yakni 

145  Ibid.
146 Purwito Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar 

Pertahanan Nasional NKRI”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol.1, No.1, Juni 2016, h. 39.
147  Ibid.
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“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.148

Tujuan negara yang merupakan konsepsi dari negara kesejahteraan 
dan merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila tersebut, lantas 
menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan 
pembangunan nasional di segala bidang. Namun, tujuan negara tersebut 
masih bersifat abstrak-umum sehingga perlu diejawantahkan dalam 
sebuah arah dasar yang dijadikan pedoman kebijakan penyelenggaraan 
dan pembangunan negara (prinsip direktif). Sejatinya, dalam batang tubuh 
UUD 1945 terdapat prinsip-prinsip direktif yang dapat menjadi pedoman 
kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan negara (Directive Principle 
of State Policy). Salah satu contoh implementasi directive principles of 
state policy ialah dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki 
negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari 
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dari APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip direktif tersebut masih kurang 
komprehensif karena belum mencakup prinsip-prinsip direktif bagi 
kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan negara di setiap sektor. Oleh 
karenanya, prinsip-prinsip direktif tersebut perlu diejawantahkan secara 
lebih konkret dan komprehensif dalam setiap lini penyelenggaraan dan 
pembangunan negara agar penyelenggaraan dan pembangunan senantiasa 
seiras dengan tujuan negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan 
urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Makna dan kedudukan PPHN ialah sebagai kaidah penuntun 
(guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang 
cara mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kebijakan 
penyelenggaraan dan pembangunan negara.149 Keberadaan PPHN ini 
nantinya akan menjadi satu kesatuan yang melengkapi Pancasila dan UUD 
1945. Pancasila sebagai konsensus pertama merupakan dasar falsafah 
negara yang mengandung prinsip-prinsip filosofis dalam penyelenggaraan 
dan pembangunan negara; UUD 1945 sebagai konsensus kedua sebagai 
norma dasar yang berisi prinsip-prinsip normatif; dan PPHN sebagai 

148  Muhammad Ichsan Kabullah dan Charles Simabura, Arti Directive Principle of State Policy, 
Hukum online, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543b46b8f6/arti-
idirective-principle-of-state-policy-i/ , diunduh pada tanggal 27 Mei 2021.

149  I Wayan Sudirta, Loc.cit.,
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konsensus ketiga sebagai kebijakan dasar yang mengandung prinsip-
prinsip direktif.150 PPHN yang merupakan pengejawantahan dari 
Pancasila dan UUD 1945 dalam memberikan arah dan pedoman kebijakan 
penyelenggaraan dan pembangunan negara, materi muatannya tidak boleh 
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, bahkan justru seharusnya 
senantiasa berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat kedudukan PPHN sebagai arah dan pedoman kebijakan 
dan pembangunan negara, maka lembaga yang berwenang menyusun dan 
mengesahkan PPHN adalah MPR sebagai lembaga pelaksana kedaulatan 
rakyat, hal demikian sesuai dengan amanat yang terdapat secara implisit 
dalam sila ke-4 Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan Yang Dipimpin 
Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. 
Sila tersebut pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada MPR untuk 
bertindak sebagai lembaga permusyawaratan rakyat ketika membentuk 
dan menyusun PPHN. Dalam laporan Panitia Sembilan Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 15 Juli 1945, Soepomo dalam pidatonya 
menyampaikan bahwa ratio legis pemberian kewenangan kepada MPR 
dalam menetapkan haluan negara adalah sebagai berikut :151

“Oleh karena majelis permusyawaratan itulah jang memegang 
haluan rakyat, jang memang mempunyai kekuasaan tertinggi jang 
tak terbatas, maka sudah selajaknya Madjelis Permusyawaratan 
Rakjat jang pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, 
tumbuhnya masyarakat. Djadi itu adalah sekali dalam 5 tahun; 
sesudah 5 tahun sudah tentu rakjat atau badan permusjawaratannja 
ingat, apa yang terdjadi dan aliran apa jang ada diwaktu itu, dan 
pula haluan manakah jang baik untuk kemudian hari; dan djika 
perlu sudah tentu akan merobah Undang-undang Dasar. Maka 
dengan itu panitia jakin, bahwa Undang-undang akan senantiasa 
menurut haluan jang hendak dikerdjakan oleh Pemerintah.”

Lebih lanjut, Bagir Manan memberikan pendapat terkait 
kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara sebagaimana 

150   Ibid, h. 277.
151  Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang Badan Penyelidik 

Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18-19 Agustus 1945 Yang Berhubungan Dengan 
Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, h. 
541-543.
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tercantum dalam UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut :152

“Keinginan para pendiri negara yang terarah dan terbimbing. 
Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang terarah dan 
terbimbing, diciptakan sistem garis-garis besar daripada haluan 
negara bukan sekedar system kerja atas perencanaan (planning 
system) tetapi sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat 
yang terarah dan terbimbing.”

Dapat diartikan bahwa original intent dari pemberian kewenangan 
pembentukan haluan negara kepada MPR sebelum amandemen UUD 
1945 ialah keinginan adanya perwujudan kehendak rakyat sebagai bentuk 
kedaulatan rakyat dalam penyusunan haluan negara yang menjadi arah dan 
pedoman perumusan segala kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan 
negara. Alasan ini juga telah mencerminkan falsafah penyelenggaraan 
kehidupan bernegara sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, 
yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”. Meskipun pasca amandemen UUD 1945 
tidak lagi dinyatakan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat dilakukan oleh 
MPR, tetapi hal ini tidak menafikan hakikat dan kedudukan MPR dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mewakili berbagai 
unsur kekuatan kebangsaan, baik aspirasi partai politik yang diwakili oleh 
anggota DPR dan aspirasi kedaerahan yang diwakili oleh anggota DPD. 
Selain itu, kedudukan MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat 
dipertegas melalui kenyataan bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga 
yang memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan amandemen 
UUD 1945.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, kondisi ekonomi Indonesia yang kompleks 
dipengaruhi oleh keanekaragaman suku bangsa, pendidikan yang tidak 
merata, dan sistem pembangunan yang rumit. Percepatan pembangunan 
nasional menjadi terhambat karena ketidakhadiran haluan negara yang 
bersifat menyeluruh dan terpadu sebagai pedoman atau patokan bagi 
pembangunan setiap daerah, sehingga juga berimplikasi terhadap 
terhambatnya pembangunan antar daerah. SPPN (Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional) yang terbagi menjadi bentuk RPJPN, RPJMN, 
152   Susi Dwi Harijanti, Op. Cit, h. 18-19.
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dan RKP yang saat ini menjadi pedoman pembangunan nasional tidak 
cukup menampung kebutuhan dari pembangunan nasional itu sendiri. 
Perencanaan jangka panjang yang termuat dalam RPJPN lebih condong 
kepada aspek ekonomi yang dimanifestasikan dalam RPJMN. Hal tersebut 
kurang mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebudayaan, aspek 
hukum, aspek pendidikan, aspek lingkungan, dan lain-lain. Pada masa 
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 3 dari 4 tahapan 
yang ada dalam rumusan RPJMN pada masa periode kepemimpinannya 
lebih menonjolkan aspek perekonomian. Aspek selain ekonomi yang 
dipertimbangkan dalam RPJMN seperti meningkatkan kualitas SDM dan 
membangun IPTEK. Menurut Jimly Asshiddiqie, cara berpikir RPJPN 
yang lebih memperhitungkan aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek 
lain adalah sangat keliru.153

Berdasarkan pernyataan Nur Hidayati, selaku Kepala Departemen 
Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 
pembangunan infrastruktur sebagai implementasi program MP3EI154 selama 
ini mengabaikan konsep pelestarian dan perlindungan lingkungan.155 Salah 
satu bukti dari pernyataan Nur Hidayati adalah adanya kesalahan dalam 
pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam 
pembangunan jalan di atas perairan (JDP) di Bali yang menghubungkan 
Bandara Ngurah Rai (Denpasar) dan Nusa Dua. Oleh karena itu, konsep 
pembangunan berkelanjutan perlu diadopsi ke dalam sistem pembangunan 
Indonesia dengan harapan dapat memfasilitasi kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah 
proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan, sebagaimana 
dikutip dari Laporan Brundtland PBB 1987.156 Pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development) merupakan paradigma pembangunan yang 
berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Agar 
pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan 

153  Fatur Rochman, “Jimly Asshiddiqie: Penting menghidupkan kembali GBHN”, https://
www.antaranews.com/berita/1129848/jimly-asshiddiqie-penting-menghidupkan-kembali-
gbhn#mobile-src, diunduh 27 Mei 2021.

154   Kepanjangan dari MP3EI adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia

155  Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di 
Indonesia”, Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No 1, Tahun 2018.

156 https://law.ui.ac.id/v3/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/, diunduh pada 28 Mei 2021.
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tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan 
lingkungan hidup.157 Ketiga elemen tersebut perlu diimplementasikan 
secara terpadu agar tercapai tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan. 
Berkaca pada rencana pembangunan Indonesia saat ini yang berorientasi 
pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan 
isu lingkungan yang akan ditimbulkan tentu bertolak belakang dengan 
kepentingan yang diusung dalam prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kekurangan lain dari sistem pembangunan yang diterapkan 
saat ini adalah kebijakan pembangunan yang berubah setiap pergantian 
pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Kebijakan pembangunan yang 
berubah-ubah dipengaruhi oleh model kepemimpinan negara yang sibuk 
menerjemahkan visi-misi dan janji politik yang dibuat saat kampanye 
pemilu presiden setiap pergantian pemimpin, tanpa memperhatikan 
kesinambungan pembangunan.158

Presiden terpilih akan menuangkan visi dan misinya ke dalam RPJMN 
untuk periode 5 (lima) tahunan. Ketika terjadi pergantian Presiden, 
maka visi, misi, dan agenda pembangunan yang diusung oleh Presiden 
sebelumnya akan tergantikan oleh Presiden yang baru. Inilah yang 
kemudian menyebabkan arah pembangunan nasional di Indonesia sangat 
ditentukan oleh Presiden terpilih serta mengalami ketidaksinambungan 
pembangunan nasional.

Selanjutnya, merujuk pada perbandingan evaluasi RPJMN 2010-
2014 masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dengan evaluasi 
paruh waktu RPJMN 2015-2019 masa kepemimpinan Joko Widodo, 
terdapat visi, misi, agenda pembangunan serta program-program yang 
berbeda. Salah satu contoh yang dapat dijadikan bahan pembanding adalah 
terkait misi di bidang kemaritiman.

Misi Presiden Susilo Bamban 
Yudhoyono (2010-2014)

Presiden Joko Widodo 
(2015-2019)

1. Melanjutkan  pemban-
gunan  mencapai Indonesia 
yang sejahtera, tercermin

1. Mewujudkan keamanan na-
sional yang mampu menjaga 
kedaulatan wilayah, menopang

157  http://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/, diunduh pada 28 Mei 2021.
158  “Megawati: Pembangunan di Indonesia Mirip Lagu Poco-Poco”, https://nasional.tempo.co/

read/734696/megawati-pembangunan-di-indonesia-mirip-lagu-poco-poco, diunduh pada 10 
Juli 2020.
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pada tingkat kesejahteraan 
masyarakat secara keseluru-
han dalam bentuk percepa-
tan pertumbuhan ekonomi 
yang didukung oleh pen-
guasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, penguran-
gan kemiskinan, penguran-
gan tingkat pengangguran 
melalui program perbaikan 
kualitas sumber daya manu-
sia, perbaikan infrastruktur 
dasar, serta terjaganya dan 
terpeliharanya lingkungan 
hidup secara berkelanjutan;
2. Memperkuat pilar-pilar 
demokrasi dengan pengua-
tan yang bersifat kelem-
bagaan dan mengarah pada 
tegaknya ketertiban umum, 
penghapusan segala macam 
diskriminasi, pengakuan dan 
penerapan hak asasi manu-
sia, serta kebebasan yang ber-
tanggung jawab;  
3. Memperkuat dimen-
si keadilan dalam semua 
bidang termasuk penguran-
gan kesenjangan pendapatan,
pengurangan kesenjangan
pembangunan a n t a r d a e r -
ah (termasuk desa-kota), 
dan kesenjangan gender.

kemandirian ekonomi dengan 
mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia se-
bagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat 
maju, b e r k e s i n a m b u n -
gan, dan demokratis berlan-
daskan negara hukum;  
3. Mewujudkan politik luar negeri 
bebas-aktif dan memperkuat 
jati diri sebagai negara maritim;  
dan seterusnya...  
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Presiden Joko Widodo dalam misinya kembali menggagas haluan 
negara dalam menjaga keamanan nasional salah satunya di wilayah 
maritim Indonesia. Wilayah maritim yang di dalamnya terdapat potensi 
kekayaan alam yang sangat besar dalam hal ini diposisikan untuk 
menopang kemandirian ekonomi sehingga mampu berkontribusi dalam 
pembangunan nasional. Padahal, haluan di bidang kelautan tersebut 
tidak digagas sebelumnya pada visi dan misi Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono walaupun di dalam penyelenggaraan negara pada masa Susilo 
Bambang Yudhoyono pada saat itu pembangunan di bidang kelautan tetap 
dijalankan.

Pada awalnya, haluan pembangunan di bidang kelautan digagas 
sejak masa Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu 
Presiden Gus Dur memposisikan kelautan Indonesia sebagai penggerak 
utama kekuatan ekonomi nasional.159 Namun, pasca pergantian Presiden 
Gus Dur yang pada saat itu GBHN masih menjadi haluan negara, maka 
pada saat haluan negara berganti menjadi RPJMN yang memuat visi dan 
misi presiden terpilih, maka tepat pada masa Presiden Susilo Yudhoyono 
tidak lagi menjadikan kelautan Indonesia sebagai penggerak utama 
kekuatan ekonomi nasional. Kemudian, baru di era kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo kembali mewujudkan gagasan Poros Maritim 
Dunia yang menjadikan wilayah kelautan Indonesia sebagai salah satu 
sumber terbesar dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan 
akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, 
kemajuan pembangunan di bidang kelautan tetap akan sulit dinilai sebab 
setiap era kepemimpinan nasional memiliki orientasi pembangunan yang 
berbeda.160 Oleh karenanya, ketidakberlanjutan pembangunan di bidang 
kelautan tersebut akan berdampak pada tidak terpenuhinya kesejahteraan 
masyarakat secara optimal.

Pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan sangatlah 
penting untuk menampung kebutuhan dari pembangunan nasional itu 
sendiri yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Keberadaan PPHN sebagai arah pembangunan nasional saat 
ini diperlukan agar dapat merealisasikan pembangunan nasional yang 
berkesinambungan. PPHN juga ditujukan untuk menampung visi negara, 
159  Muhamad Karim, “Arah Haluan Pembangunan Kelautan”, https://news.detik.com/

kolom/d-4059627/arah-haluan-pembangunan-kelautan, diunduh, 1 Juni 2021.
160  Ibid.
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bukan visi pribadi atau visi kelompok yang berguna untuk menentukan 
arah pembangunan nasional. PPHN harus sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat secara umum karena pembuatannya dilakukan 
dengan meninjau permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, 
keinginan rakyat untuk merasakan dampak dari pelaksanaan pembangunan 
nasional yakni kesejahteraan sosial dapat terwujud.

C. LANDASAN YURIDIS

 Pada saat proses pembahasan Konstitusi, telah terjadi kesepakatan 
diantara para state founder untuk mengkonsep negara Indonesia sebagai 
Negara Hukum. Kesepakatan tersebut didasarkan dengan alasan bahwa 
konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memiliki fungsi untuk melindungi 
Hak Asasi Manusia (HAM) serta membatasi kekuasaan penguasa agar 
tidak mencederai HAM dan melewati batas kewenangan yang telah diatur 
dalam Konstitusi.161

Secara prinsip, konsep negara hukum tidak hanya dijalankan pada 
kekuasaan penguasa belaka (machtsstaat), akan tetapi negara hukum 
seharusnya mendasarkan dirinya pada hukum itu sendiri (rechstaat). Hal 
tersebutlah yang juga sejalan dengan kehendak para pembentuk undang-
undang pada saat merumuskan Konstitusi, dimana meskipun UUD 1945 
sebelum amandemen tidak memberikan penegasan mengenai konsep 
Indonesia sebagai Negara Hukum didalam salah satu normanya, akan 
tetapi Alenia ke IV (empat) telah jelas mengatur “...maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia..”. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 
wujud implementasi konsep negara hukum yang dituangkan dalam UUD 
sebagai dasar Negara Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari gagasan mengenai 
negara hukum adalah dengan diaturnya pembatasan serta pembagian 
kekuasaan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis Republik 
Indonesia. Pada umumnya, kekuasaan penyelenggaraan negara di 
Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudisial sebagaimana konsep pembagiaan kekuasaan 
trias politica yang diajukan oleh Montesquieu. Sebagai salah satu unsur 
161 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Negara Hukum Berdasarkan 

Pancasila, Pusat Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2004, h.26.
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dalam pelaksana kekuasaan legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD NRI 1945.
Kewenangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar;

b. Kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 
dan

c. Kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 
Dasar.

Berdasarkan uraian mengenai kewenangan MPR sebagaimana telah 
diatur dalam pasal 3 UUD NRI 1945 tersebut, MPR tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk hukum berupa peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk Ketetapan MPR. Padahal Ketetapan 
MPR tersebut diperlukan guna mengatur mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara yang merupakan aktualisasi dan realisasi dari nilai-nilai mengenai 
pembangunan nasional yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Selain 
daripada itu, Pokok-Pokok Haluan Negara dirasa tepat untuk dituangkan 
dalam Ketetapan MPR yang merupakan Produk Hukum MPR. Hal ini 
dikarenakan berdasarkan interpretasi historis, lembaga MPR dibentuk 
dengan tujuan sebagai Lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Selain itu 
jika ditinjau dari komposisi keanggotaan MPR, yang terdiri dari anggota 
DPR dan anggota DPD, semakin menegaskan bahwa MPR merupakan 
Lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari representasi kepentingan 
politik dan representasi kepentingan teritorial. Oleh karena itu, Ketetapan 
MPR sebagai produk hukum yang dihasilkan MPR merupakan produk 
hukum yang dibentuk dengan dasar pertimbangan kehendak rakyat dari 
kedua representasi kepentingan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut 
di atas maka dirasa tepat untuk menuangkan Pokok-Pokok Haluan 
Negara ke dalam bentuk Ketetapan MPR serta memberikan kewenangan 
pembentukannya kepada MPR mengingat fungsi dan kedudukannya 
sebagai rumah rakyat, sehingga proses pembangunan nasional dapat 
terlaksana sesuai dengan kehendak rakyat.

Salah satu kunci utama dalam menentukan tingkat keberhasilan 
pola perencanaan pembangunan nasional dapat ditinjau dari adanya 
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harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai sistem perencanaan pembangunan baik secara vertikal maupun 
horizontal. Namun sayangnya, harmonisasi antara peraturan perundang-
undangan tersebut nyatanya tidak dapat terealisasi dengan baik pada 
masa pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan rencana Pembangunan Nasional (SPPN). Di dalam UU SPPN, 
rencana pembangunan nasional dapat terdiri dari Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).162 Dari 
ketiga pembangunan nasional tersebut, nantinya daerah akan menyusun 
RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah.

Secara vertikal, terdapat 2 (dua) faktor utama yang dapat 
menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara peraturan pembangunan 
secara nasional maupun daerah. Pertama, disebabkan oleh pembentukan 
substansi rencana pembangunan nasional yang seringkali bergantung 
pada penjabaran visi misi presiden. Sementara pada tingkat daerah, 
pembentukan substansi rencana pembangunan daerah seringkali juga 
bergantung pada penjabaran visi misi kepala daerah. Kedua, pembentukan 
substansi rencana pembangunan nasional cenderung bersifat sentralistik. 
Sehingga, manakala terdapat sebuah kebutuhan daerah dipandang perlu 
untuk dimasukan dalam substansi rencana pembangunan daerah, maka 
kepala daerah akan lebih memprioritaskan untuk merancang rencana 
pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. 
Secara horizontal, disharmonisasi peraturan perundang-undangan timbul 
karena ego sektoral yang berasal dari instansi-instansi pemerintahan yang 
sederajat. Instansi pemerintah tersebut membentuk dan mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan dengan hanya mempertimbangkan 
kepentingan instansi yang bersangkutan, tanpa mempertimbangkan 
kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan. Contohnya antara 
satu kementerian dengan kementerian yang lain. Dari sinilah, maka dapat 
diketahui bahwa ketentuan yuridis mengenai pembangunan nasional di 
Indonesia masih jauh dari kata efektif karena belum terharmonisasi secara 
baik.

162 Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).
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BAB IV

ANALISIS (JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI 
PERUBAHAN PASAL BERIKUT ALASANNYA)

A. SASARAN

 Penyusunan  Rancangan  Amandemen  Kelima  Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan untuk mengatur 
terkait Pokok-Pokok Haluan Negara yang selanjutnya akan dijadikan 
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara 
melalui Ketetapan MPR.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

 Jangkauan pengaturan dari Amandemen kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. Seluruh Penyelenggara Negara di Tingkat Pusat maupun 
Daerah;

2. Seluruh Lembaga Negara Indonesia yang kewenangannya 
berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara;

3. Seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan; dan

4. Seluruh Warga Negara Indonesia.

 Arah pengaturan dari Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. Pengaturan Pola Pembangunan Nasional secara terpadu yang 
diwujudkan melalui Pembentukan Pokok-Pokok Haluan 
Negara;

2. Pengaturan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara melalui 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
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3. Pengaturan mekanisme pembentukan Pokok-Pokok Haluan 
Negara; dan

4. Pengaturan evaluasi pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara 
oleh seluruh Lembaga Negara.

C. Materi Muatan

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

UUD NRI 1945 Pasal 1
(1)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik
(2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak-

sanakan   menurut   Undang-Undang Dasar.
(3)Negara Indonesia adalah negara hukum.

Perubahan
Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan.

Penjelasan :

BAB ini mengatur tentang bentuk Negara Indonesia, pemegang kedaulatan 
negara, dan status Negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam BAB 
ini tidak dilakukan perubahan ke-V mengenai substansi dari pasal per 
pasal karena telah terjadi kesepakatan antara Panitia Ad Hoc I pada proses 
perubahan UUD untuk tidak mengubah ketentuan mengenai hal-hal 
sebagai berikut:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Negara Republik 
Indonesia

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke 
dalam pasal-pasal (batang tubuh);

5. Melakukan perubahan dengan cara addendum.     
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Salah satu rumusan kesepakatan tersebut juga dipertegas dengan diaturnya 
ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 amandemen ke IV, yang 
menyatakan bahwa :

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan.”

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

UUD NRI 1945 Pasal 2

(1)Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang 
sedikitnya sekali dalam lima tahun di 
ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang 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 Undang-Undang Dasar. ***) ****) 
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Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

  Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 

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

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang 
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu 
kota negara.

(3) Segala  putusan  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  ditetapkan  dengan  suara  yang 
terbanyak.

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-undang Dasar.***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berwenang menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara melalui Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ***) ****) 
*****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
***)****)

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 
dapat memberhentikan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
menurut Undang-Undang Dasar. ***) ****)

Penjelasan :

Terdapat perubahan dengan penambahan pasal baru pada BAB 
II yaitu Pasal 3 ayat (2) terkait dengan kewenangan yang diberikan 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dapat menetapkan dan 
mengubah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai produk hukum dari Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat. Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dalam rangka memberikan 
gambaran, haluan, serta pedoman mengenai proses Pembangunan Nasional 
yang selama ini belum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara 
utuh, tidak berkesinambungan pada saat terjadi pergantian kepemimpinan 
presiden yang lama dengan presiden yang baru, serta tidak tersinkronisasi 
antara pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di tingkat 
daerah.

Selanjutnya untuk Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 
3 ayat (3) dan ayat (4) tidak terdapat perubahan dalam substansi muatan 
karena pasal tersebut dinilai telah memadai.

BAB IIA

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

UUD NRI 1945 Tidak ada pengaturan.
Perubahan   Kelima

UUD NRI 1945

Pasal 3A

(1) Pembangunan Nasional dilaksanakan 
berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
*****)

(2) Pokok-Pokok Haluan Negara dibentuk 
untuk kebutuhan Pola Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional dalam jangka waktu 20 
tahun. *****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat 
meninjau ulang Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam rangka menyesuaikan dengan 
dinamika kehidupan bermasyarakat; *****)

(4) Penyelenggara Negara pada tingkat pusat 
dan daerah wajib menjalankan Pokok-Pokok 
Haluan Negara secara berkesinambungan 
dan terpadu dalam rangka melaksanakan 
Pembangunan Nasional. *****)
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(5) Pembentukan rancangan undang undang 
dan rancangan anggaran pendapatan belanja 
negara harus sejalan dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. *****)

(6) Presiden berwenang menyusun Rencana 
Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun sebagai tindak lanjut dari 
Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)

(7) Presiden wajib menyampaikan laporan 
hasil pembangunan nasional paling sedikit 
1 (satu) kali selama masa jabatannya pada 
sidang tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat .

Pasal 3B

(1) Pokok-Pokok Haluan Negara harus dibentuk 
secara transparan dan dapat diakses dengan 
mudah oleh masyarakat;

(2) Pokok-Pokok Haluan Negara dibentuk 
dengan memperhatikan pertimbangan dari 
Lembaga Negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

(3) Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara 
harus memperhatikan tingkat kebutuhan 
masyarakat nasional maupun daerah;

Penjelasan :

Terdapat penambahan BAB pada bagian ini yaitu BAB IIA yang 
mengatur tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. Eksistensi Pokok-Pokok 
Haluan Negara ini penting guna mewujudkan Pembangunan Nasional yang 
berkesinambungan dan terpadu. Penambahan BAB ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memberikan pedoman dasar dalam proses pembentukan 
Pokok-Pokok Haluan Negara sehingga sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun maksud 
dari penambahan BAB pada bagian ini akan dijelaskan sebagai berikut:
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Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Jangka waktu Pokok-Pokok Haluan Negara ditetapkan dan berlaku 
selama 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan dinamika 
kehidupan masyarakat agar proses pembangunan dapat terlaksana secara 
terstruktur dan berkelanjutan.

Setelah habis masa berlakunya, maka materi muatan Pokok-
Pokok Haluan Negara harus disusun ulang dengan substansi baru yang 
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan jangka panjang berikutnya.

Ayat (3)

Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat melakukan peninjauan 
ulang terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah berlaku manakala 
terdapat salah satu dari substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang sudah 
tidak lagi sesuai dengan kehidupan dinamika masyarakat.

Ayat (4)

Kewajiban Penyelenggara Negara pada tingkat pusat dan daerah 
untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sesuai dengan Pokok-
Pokok Haluan Negara bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan 
pembangunan nasional yang berkesinambungan antar rezim pemerintahan 
dan terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Konsekuensi dari pelaksanaan sidang tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tidak menempatkan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Tujuan dari dilaksanakannya 
sidang tahunan tersebut guna merepresentasikan amanat konstitusi secara 
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keseluruhan dengan susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
terdiri atas perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi 
politik dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi teritorial yang 
mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3B

Ayat (1)

Sebagai bentuk kontrol masyarakat atas pelaksanaan fungsi 
MPR selaku pelaksana kedaulatan rakyat, pembentukan Pokok-Pokok 
Haluan Negara harus dapat diamati perkembangan pembentukannya oleh 
masyarakat

Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara harus dibentuk 
berdasarkan asas keterbukaan yang memberi ruang partisipasi bagi 
masyarakat untuk mengetahui dan memberi masukan mulai dari tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya. 

Ayat (2)

Dalam proses perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dapat memperhatikan pertimbangan dari 
Lembaga Negara yang terkait dengan bidang-bidang pembahasan dalam 
Pokok-Pokok Haluan Negara. Pasalnya, Lembaga Negara inilah yang 
nantinya akan menjadi Pelaksana dari Pokok-Pokok Haluan Negara yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (3)

Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara juga harus 
memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat baik pada tingkat nasional 
maupun daerah. Kebutuhan masyarakat dalam ini dapat diperoleh dan 
dikaji oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan cara melakukan 
rapat umum dengar pendapat, sosialisasi, dan sejenisnya yang melibatkan 
unsur-unsur masyarakat seperti akademisi, organisasi non-pemerintahan, 
mahasiswa, dan masyarakat itu sendiri.
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BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 1945 Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang- Undang Dasar.

(2) Dalam  melakukan kewajibannya  
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 
Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan 
undang-undang  kepada  Dewan  
Perwakilanrakyat. *)

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemer-
intah untuk menjalankan Undang-Un-
dang 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 
diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta 
pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil 
Presiden mendapatkan suara lebih dari 
lima 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 undang-undang. ***)

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.*)
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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. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan  erlebih d a h u l u 
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
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    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
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      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 tiga puluh 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 politik yang pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presidennya meraih 
suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai akhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, 
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 
menurut agama, atau berjanji dengan 
sungguh sungguh di hadapan 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
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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 selurus-lurusnya 
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 memperhatikan 
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. *)



103 UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain 
tanda kehormatan yang diatur dengan undang--
undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan 
yang bertugas memberikan nasihat dan 
pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya 
diatur dalam undang--undang. ****)

Perubahan Kelima 
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

UUD NRI 1945 Dihapus****)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

UUD NRI 1945 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.*) 
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(4) Pembentukan, pengubahan, dan 
pembubaran kementerian negara diatur 
dalam undang- undang.***)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

UUD NRI 1945 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 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. **)
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(5) Pemerintahan 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 pemerintahan 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, 
pemanfaatan 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 sat-

uan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa 
yang diatur dengan undang undang. **)
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(2) Negara mengakui dan menghormati ke-
satuan kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak  tradisionalnya  sepan-
jang  masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat  dan  prinsip  
Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  
yang  diatur  dalam undang undang. **)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UUD NRI 1945 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 undangundang itu 
tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undangundang itu tidak boleh 
diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu. *)
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(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 pasalpasal lain 
UndangUndang Dasar ini, Dewan 
Perwakilan Rakyat mempunyai hak 
interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal 
lain UndangUndang Dasar ini, setiap 
anggota 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.*)
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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 22B

Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   dapat 
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang. **)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

UUD NRI 1945 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.***)
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(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 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
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 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 
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   dan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, pajak, 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  syarat- syarat dan tata caranya 
diatur dalam undang- undang.***)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

UUD NRI 1945 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.***)
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(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.***)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VIII

HAL KEUANGAN
UUD NRI 1945 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.***)

(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) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang 
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  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.***)
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang 
susunan,
kedudukan,  kewenangan,  tanggung  jawab,  dan
independensinya diatur dengan undang-
undang.***)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UUD NRI 1945 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, 
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     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.***)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

UUD NRI 1945 Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.***)
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(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, menguji 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, 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 
Yudisialkepada 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.***)
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(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, 
dan hukum acara Mahkamah Agung 
serta badan peradilan di bawahnya 
diatur dengan undang-undang.***)

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 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 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.***)
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib 
memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.***)

(3) 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. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi.***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki 
integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan 
yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap 
sebagai pejabat negara.***)

(6) 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 
diberhentikan sebagai hakim ditetapkan 
dengan undang-undang.

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945 Tidak ada perubahan
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BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA
UUD NRI 1945 Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  
Nusantara  dengan wilayah dan batas-batas 
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.**)

Perubahan   Kelima
UUD NRI 1945 Tidak ada perubahan.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

UUD NRI 1945
 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 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
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(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.

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945 Tidak ada perubahan

BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA

UUD NRI 1945 Pasal 28A
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  ber-
hak mempertahankan hidup dan kehidupann-
ya.**)
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.**)

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 
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  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 berhak memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya, serta 
berhak kembali.**)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya.**)
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(3) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat.**)

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 di 
bawah 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 atau 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 
mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.**)
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(2) Setiap orang berhak 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 siapapun.**)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak untuk 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 apapun.**)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban.**)
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(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah.**)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak 
asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-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 
dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan
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BAB XI
AGAMA

UUD NRI 1945 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.

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945 Tidak ada perubahan.

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

UUD NRI 1945 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 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.**)
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(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan 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 negara, serta hal-hal yang 
terkait dengan pertahanan dan keamanan 
diatur dengan undang-undang.**)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan

 

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UUD NRI 1945 Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pendidikan.****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan 
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   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 daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung 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 
dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya.****)

(2) Negara menghormati dan memelihara 
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional.****)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan
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BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL

DAN KESEJAHTERAAN NASIONAL

UUD NRI 1945 Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(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 sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah 
dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan. ****)
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(3) Negara bertanggung jawab  atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak. ****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang. ****)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945 Tidak ada perubahan

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,

SERTA LAGU KEBANGSAAN
UUD NRI 1945 Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah 
Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

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, Ba-
hasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebang-
saan diatur dengan undang undang. **)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan
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BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

UUD NRI 1945 Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal pasal Undang Undang 
Dasar dapat diagendakan dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal pasal Undang 
Undang Dasar diajukan secara tertulis 
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang 
diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 
****)

(3) Untuk mengubah pasal pasal Undang 
Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang 
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis  
Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal pasal 
Undang Undang Dasar dilakukan dengan 
persetujuan sekurang k u r a n g n y a  
lima  puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus  mengenai  bentuk  negara  Kesatuan 
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 
perubahan. ****)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Tidak ada perubahan
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ATURAN PERALIHAN

UUD NRI 1945 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  Undang- Undang Dasar dan belum 
diadakan yang baru menurut Undang-Undang 
Dasar ini.**** )

Pasal III

Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat-
lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum 
dibentuk segala kewenangannya dilakukan

oleh Mahkamah Agung.**** )
Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Pasal III

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berkaitan dengan   Pokok-Pokok   Haluan   
Negara   dibentuk selambat-lambatnya 120 
(seratus dua puluh) hari sejak Undang-Undang 
Dasar ini disahkan. *****)

ATURAN TAMBAHAN

UUD NRI 1945 Pasal I

Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ditugasi  
untuk melakukan  peninjauan terhadap  materi 
dan status hukum Ketetapan Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk diambil putusan pada sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang-
Undang Dasar  ini,  Undang-Undang  Dasar  
Negara  Republik Indonesia tahun 1945 terdiri 
atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan Kelima
UUD NRI 1945

Pasal I *

Dihapuskan*****)

Pasal III

Dengan ditetapkannya materi muataPokok-
Pokok Haluan Negara yang diatur lebih lanjut 
ke dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, maka pembentukan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dikhususkan untuk 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

Keterangan :

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****)  : Perubahan Keempat

*****) : Perubahan Kelima
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan Welfare State (Negara Kesejahteraan). Konsep 
Negara Welfare State mewajibkan negara untuk dapat menjamin 
kesejahteraan dari Warga Negaranya. Salah satu wujud negara dalam 
menjamin kesejahteraan Warga Negaranya dapat dilakukan dengan 
cara menjaga sistem atau metode Pembangunan Nasional yang berjalan 
secara sistematis dan terstruktur. Namun dalam implementasinya, Pola 
Pembangunan Nasional yang diwujudkan melalui Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) saat ini tidak mampu membentuk 
sebuah Pola Pembangunan Nasional yang berjalan secara konsisten dan 
terintegrasi. Pasalnya, SPPN ini sendiri terlalu berfokus pada rencana-
rencana pembangunan hasil visi dan misi Presiden. Oleh karena Pola 
Pembangunan Nasional pada saat ini cenderung bersifat executive 
centris. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya Pola Pembangunan 
di Negara Indonesia tidak berada dalam satu benang lurus bersama. 
Artinya, tidak terdapat konsistensi dan integrasi pola pembangunan. 
Pasalnya, visi dan misi presiden juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi 
politik yang terjadi pada saat Pemilihan Umum. Disisi lain, bukan hanya 
Pola Pembangunan Nasional yang bersifat executive centris saja, tetapi 
juga sering terjadi ketidakharmonisan antara rencana pembangunan 
pusat dan daerah. Dari sinilah pembentukan Haluan Negara memiliki 
nilai urgensi yang sangat penting untuk dapat memberikan haluan bagi 
seluruh lembaga negara dalam menyelenggarakan Pola Perencanaan 
Pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat 
memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh Warga Negara 
Indonesia.

2. Lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Pokok-
Pokok Haluan Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal 
ini mengingat pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara hendaknya 
mencerminkan kehendak bersama seluruh rakyat sebab di dalam Pokok-
Pokok Haluan Negara termuat pedoman kebijakan pembangunan 
nasional yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat. 
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Dipilihnya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara 
yang paling tepat untuk membentuk dan menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara sejatinya karena Majelis Permusyawaratan Rakyat 
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif. Hal 
ini dikarenakan komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
meliputi representasi politik yang dicerminkan oleh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan representasi teritorial yang dicerminkan oleh 
anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kehadiran perwakilan daerah yang 
direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Daerah ini penting guna 
mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah dalam Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Tujuannya agar arah dan pedoman pembangunan 
nasional yang tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan Negara dapat 
dilaksanakan secara konsekuen pula oleh daerah sehingga pembangunan 
nasional dan pembangunan daerah dapat sejalan dan saling mendukung 
satu dengan yang lainnya.

 Oleh karena dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, maka bentuk hukum yang tepat guna menuangkan 
substansi Pokok-Pokok Haluan Negara adalah Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). TAP MPR dipandang sebagai 
bentuk hukum yang lebih tepat sebab jika dituangkan dalam Undang-
Undang Dasar, maka akan sering terjadi perubahan Undang-Undang 
Dasar guna memperbaharui substansi Pokok-Pokok Haluan Negara 
guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 
pesat berkembang di zaman digitalisasi dan globalisasi dewasa ini. 
Seringnya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar dikhawatirkan 
akan menyebabkan instabilitas ketatanegaraan. Selain itu, jika diatur 
dalam Undang-Undang Dasar, maka diperlukan konsensus politik 
yang tinggi dalam merubah Pokok-Pokok Haluan Negara mengingat 
ketatnya persyaratan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar. Hal ini berpotensi menyebabkan Pokok-Pokok Haluan 
Negara akan sangat sulit untuk diubah dalam rangka menyesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan nasional di 
masa yang akan datang.

Meskipun demikian, perlu pula diingat bahwa diaturnya Pokok-Pokok 
Haluan Negara dalam TAP MPR juga bukan berarti nir konsekuensi. 
Jika diatur dalam bentuk hukum TAP MPR, maka perlu reposisi dan 
penguatan kembali status hukum TAP MPR yang mengatur mengenai 
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PPHN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini mengingat 
Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca amandemen UUD NRI 1945 
sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan TAP MPR 
yang bersifat mengatur (regelend) dan mengikat umum, melainkan 
hanya bersifat sebagai penetapan (beschikking). Reposisi dan penguatan 
kembali status hukum TAP MPR yang mengatur mengenai PPHN ini 
dapat dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945 agar memberikan 
kembali kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara sehingga 
Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki landasan konstitusional 
untuk menerbitkan TAP MPR yang bersifat mengatur (regelend) dan 
mengikat umum guna mengakomodir PPHN.

3. Dalam pengaturan mengenai PPHN maka sasaran yang ingin dicapai 
yaitu menjadikan PPHN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
negara dengan mengembalikan kewenangan MPR dalam menyusun 
dan menetapkan PPHN melalui TAP MPR. Sementara itu, jangkauan 
pengaturan dari Amandemen Kelima UUD NRI 1945 meliputi seluruh 
penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah; seluruh 
Lembaga Negara Indonesia yang kewenangannya berkaitan dengan 
Pokok-Pokok Haluan Negara; seluruh pemangku kepentingan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan; dan seluruh Warga Negara Indonesia. 
Dalam hal pengaturan dari Amandemen Kelima UUD NRI 1945, maka 
meliputi pengaturan pola pembangunan nasional secara terpadu yang 
diwujudkan melalui pembentukan PPHN; pengaturan kewenangan MPR 
dalam menetapkan PPHN melalui TAP MPR; pengaturan mekanisme 
pembentukan PPHN; dan pengaturan evaluasi pelaksanaan PPHN oleh 
seluruh Lembaga Negara. Dalam hal mengenai materi muatan yang 
perlu diatur dalam Rancangan Perubahan UUD NRI 1945, maka terdapat 
perubahan pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
terutama Pasal 3 Ayat (2) terkait dengan kewenangan yang diberikan 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dapat menetapkan dan 
mengubah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai produk hukum dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya menambahkan bab baru, yaitu 
Bab IIA tentang Pokok-Pokok Haluan Negara guna mewujudkan 
Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan terpadu untuk 
memberikan pedoman dasar dalam proses pembentukan Pokok-Pokok 
Haluan Negara sehingga sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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B. Saran

Berangkat dari kebutuhan pengaturan Pokok-Pokok Haluan Negara 
melalui Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki 
wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 
agar hanya mengubah kewenangan mereka dalam menetapkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa menambahkan kewenangan 
lain yang mengindikasikan lembaga tersebut menjadi lembaga 
tertinggi negara;

2. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat agar rumusan 
Pokok-Pokok Haluan Negara disusun berdasarkan kebutuhan 
pembangunan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;

3. Kepada seluruh Lembaga Negara agar bersinergi mengawasi 
proses penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara pasca 
disahkannya Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam 
melaksanakan kewenangannya untuk membentuk Rencana 
Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagai tindak lanjut dari Pokok-Pokok Haluan Negara harus 
memperhatikan kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat 
pusat dan daerah;

5. Kepada seluruh Lembaga Negara yang memiliki kewenangan 
untuk membentuk peraturan perundang-undangan, wajib 
memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pokok-
Pokok Haluan Negara dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan tersebut.
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(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Pokok-
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(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A

WAKIL KETUA

Dr. Ahmad Basarah

H. Ahmad Muzani

Lestari Moerdijat S.S., M.M.
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DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

DR.(H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E, M.M.

H. Arsul Sani, S.H, M.si. Pr.M

Prof.Dr.Ir. Fadel Muhammad
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BIODATA TIM PENULIS

 
Lampiran II  

  IDENTITAS PENULIS 

1. Anggota 1  
    

 1. Nama Ezra Tambunan 
    

 2. Jenis Kelamin Perempuan 
    

 3. Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
    

 4. NIM 031811133163 
    

 5. Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 29 Oktober 1999 
    

 
6. Alamat email 

ezra.tambunan- 
 

2018@fh.unair.ac.id    
    

 7. Nomor Telepon/HP 087757455079 
    

2. Anggota 2  
    

 1. Nama Ika Putri Rahayu 
    

 2. Jenis Kelamin Perempuan 
    

 3. Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
    

 4. NIM 031911133001 
    

 5. Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 19 Agustus 2001 
    

 
6. Alamat email 

ika.putri.rahayu- 
 

2019@fh.unair.ac.id    
    

 7. Nomor Telepon/HP 085704767263 
    

3. Anggota 3  
    

 1. Nama Daniel Glori Dias 
    

 2. Jenis Kelamin Laki-Laki 
    

 3. Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
    

 4. NIM 031811133111 
    

 5. Tempat, Tanggal Lahir Banjarbaru, 25 Januari 2000 
    

 6. Alamat email danielglori.dg@gmail.com 
    

 7. Nomor Telepon/HP 081283839456 
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Semua data yang kami isikan dan tercantum dalam identitas ini 
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, kami 
sanggup menerima sanksi.

 
 
 

4. Anggota 4  
     

 1.  Nama Desak Ayu Gangga Sitha Dewi 
     

 2.  Jenis Kelamin Perempuan 
     

 3.  Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
     

 4.  NIM 031911133209 
     

 5.  Tempat, Tanggal Lahir Denpasar, 11 Desember 2011 
     

 6.  Alamat email ganggasitha.12@gmail.com 
     

 7.  Nomor Telepon/HP 08970116406 
     

5. Nama   
     

 1.  Nama Khofifah Nura Adila 
     

 2.  Jenis Kelamin Perempuan 
     

 3.  Program Studi S-1 Ilmu Hukum 
     

 4.  NIM 031811133036 
     

 5.  Tempat, Tanggal Lahir Sidoarjo, 24 Oktober 1999 
     

 
6. 

 
Alamat email 

khofifah.nura.adila- 
  

2018@fh.unair.ac.id     
     

 7.  Nomor Telepon/HP 085719482563 
     

 
 

Semua data yang kami isikan dan tercantum dalam identitas ini adalah 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 

hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, kami sanggup 

menerima sanksi. 
 
 
 
 

TIM PENULIS 
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