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REPUBLIK INDONESIA 
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Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

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

merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta 

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

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

Universitas Islam Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas 

Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.  

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

         Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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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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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
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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. 
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Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 



x
 

 

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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ABSTRAK

 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019 telah melahirkan 
nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dikonstruksikan 
sebagai haluan pembangunan. Hal ini sebagai respon dari model 
pembangunan pasca reformasi yang berkarakter executive centris, 
serta tidak mencerminkan pembangunan yang partisipatif, terpadu, 
berkesinambungan, utuh, dan bulat. Atas dasar tersebut, Tim Penulis 
merumuskan Naskah Akademik Perubahan UUD NRI Tahun 1945 
berdasarkan penelitian yuridis normatif secara kepustakaan yang juga 
menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini 
merekomendasikan untuk dilakukan perubahan secara terbatas terhadap 
UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN yang merupakan 
kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. PPHN dikonstruksikan 
sebagai state policy yang merupakan arah pembangunan jangka panjang 
dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dengan bentuk 
Ketetapan MPR yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat sebagai wujud 
nyata demokrasi partisipatif. Kehadiran PPHN tidak akan mencederai 
sistem presidensial karena tidak akan menciptakan pertanggungjawaban 
hukum Presiden kepada MPR. Mekanisme pertanggungjawaban akan 
melalui Sidang Tahunan MPR sebagai evaluasi pelaksanaan PPHN setiap 
tahunnya. Adapun, PPHN menjadi acuan untuk memeriksa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Dewan Perwakilan 
Rakyat berwenang untuk menolak dan menerima Rancangan APBN 
sebagai bentuk pengawasan PPHN. Selain itu, PPHN ditegakkan melalui 
penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji secara 
ex ante atau preview terhadap rancangan PPHN dan menguji secara post 
facto Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan 
MPR tentang PPHN. 

Kata Kunci: Amendemen Konstitusi, Ketetapan MPR, Perencanaan 
Pembangunan, PPHN. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) membuat perubahan 
mendasar pada arah, strategi dan program pembangunan nasional bukan 
lagi bersandarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).1 Maka 
disusunlah perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin 
tercapainya tujuan negara, yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 
SPPN), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU SPPN, yakni dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun.2 RPJPN periode 2005-2025 diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 
dokumen untuk jangka menengah. RPJMN merupakan penjabaran 
dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya 
berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi 
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/
Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan 
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.3 RPJMN kemudian 
diturunkan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap 

1 Tohadi, “Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): 
Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN?”, 
Jurnal Surya kencana dua, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 1.

2 Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

3 Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 
SPPN). Lihat juga Pasal 4 ayat (2) dan Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJP Nasional) alinea ke-9
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tahunnya. RPJMN terbagi ke dalam 5 (lima) tahunan untuk setiap 
periodenya.4 RPJMN periode 2005-2025 terdiri atas: RPJMN I 
2005-2009; RPJMN II 2010-2014; RPJMN III 2015-2019; RPJMN 
IV 2020-2024; dan

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni dokumen perencanaan 
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.5 

Dengan keluarnya UU SPPN dan UU RPJPN, maka arah, strategi 
dan program pembangunan nasional dirumuskan ke dalam RPJPN untuk 
jangka panjang (20 tahun) dan RPJMN untuk jangka pendek (5 tahunan), 
sebagai pengganti GBHN. Namun demikian, setelah empat belas tahun 
berjalannya model RPJPN dan RPJMN, semakin menunjukkan adanya 
kebutuhan untuk kembali ke perencanaan pembangunan dengan model 
haluan negara.6 Alasan yang kuat dikemukakan karena dengan model 
SPPN tidak ada kesinambungan arah pembangunan nasional sebagai 
akibat bergantinya Presiden dan/atau Kepala Daerah dengan kebijakan 
yang berbeda. Sementara model haluan negara lebih menjamin adanya 
kesinambungan pembangunan nasional yang dijalankan dari kurun waktu 
ke waktu. Analisis terhadap ketentuan dalam UU SPPN membawa kepada 
kesimpulan, sebagai berikut:

a. Perencanaan pembangunan model SPPN bertumpu pada executive 
centris atau terpusat di tangan eksekutif, yang tidak mengedepankan 
prinsip dan semangat permusyawaratan;

b. Substansi RPJMN yang dimungkinkan berbeda dengan RPJPN 
tidak dijamin kepastian hukumnya melalui mekanisme pelarangan 
dalam UU SPPN maupun dalam UUD NRI Tahun 1945;

c. Jika terdapat perbedaan visi misi dan program kerja Presiden terpilih 
dengan Kepala Daerah terpilih, akan menyebabkan kesimpangsiuran 
pelaksanaan RPJMN dengan RPJM Daerah;

d. Tidak adanya kewajiban bagi Presiden atau Kepala Daerah periode 
selanjutnya untuk melanjutkan program pembangunan yang telah 
atau sedang dijalankan namun belum sempat selesai pada periode 

4 Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

5 Lihat Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

6 Tohadi, op.cit., hlm. 11.
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Presiden atau Kepala Daerah sebelumnya; dan

e. Tidak tercerminkannya sistem perencanaan pembangunan di 
Indonesia yang partisipatif, terpadu, berkesinambungan, utuh, dan 
bulat.

Selain itu, adapun fungsinya sebagai “haluan” pembangunan dianggap 
tidak memiliki konsistensi dan kontinuitas dalam pelaksanaannya. Bahkan 
sederet permasalahan dalam RPJPN digadang-gadang karena ketiadaan 
GBHN sebagai pemandu dalam pembangunan nasional di Indonesia.7 

1. RPJPN dibuat oleh Presiden lalu dibahas dan disetujui bersama 
DPR untuk menjadi undang-undang. Hal ini menjadi kekurangan 
RPJPN karena pihak yang membentuk arah pembangunan 
nasional tidak bersifat representatif.8 Dikarenakan, Presiden yang 
membuat dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya 
belum tentu menjadi representasi atas kehendak rakyat. Jadi, 
meskipun Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung 
oleh Rakyat akan tetapi tidak menjadikan program yang diajukan 
oleh Presiden sama dengan kehendak rakyat. 

2. Tidak relevannya pelaksana kedaulatan rakyat dalam 
pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) sebelum 
perubahan UUD 1945, berbunyi: “kedaulatan ada di tangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” kemudian bunyinya diubah menjadi “kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”. Perubahan ini secara mendasar berimplikasi pada lembaga 
negara yang secara khusus diatur dalam UUD 1945 sebagai aktor 
pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan demikian, lembaga negara 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehendak rakyat pada 
haluan dasar pembangunan nasional. Akan tetapi pada RPJPN, 
secara khusus menunjuk Presiden sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat, sehingga tidak berafiliasi. Dengan kata lain, RPJPN 
dan/atau RPJMN memiliki kesan lemah karena timbul dalam 

7 Efriza, “Refleksi: Menghidupkan Kembali Eksistensi MPR dan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN)”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, 2019, 
hlm. 60. 

8 Harry Setya, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia”, Verietas Et Justitia, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 205.
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perspektif eksekutif yang sifatnya terlalu executive centris.9 Maka, 
perlu dipertimbangkan kembali agar haluan dalam pembangunan 
nasional memiliki keterkaitan dengan lembaga negara dan esensi 
kedaulatan rakyat.

3. Sejak proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) yakni forum antar pelaku untuk menyusun rencana 
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.10 
Prosesnya belum representatif karena acapkali partisipasi 
pemangku kepentingannya tidak hadir bahkan prosesnya belum 
menunjang hal demikian. Konsekuensinya, tidak bisa mewakili 
hasil rencana pembangunan yang dimaksud baik nasional atau 
daerah. Partisipasi antarpelaku dalam forum ini merupakan hal vital 
pada rencana pembangunan nasional. Terlebih, UU SPPN memiliki 
pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up yang bertumpu 
pada keaktifan partisipasi dan aspirasi.11 Hal ini tercermin dalam 
penelitian Musrenbang di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten 
Dairi dimana masyarakat kurang memahami proses Musrenbang. 
Penyelenggaraan Musrenbang yang seharusnya dimulai dari 
tahap desa/kelurahan justru tidak tercapai karena prioritas untuk 
melakukannya secara bersama, tidak ada. Ditambah, kehadiran 
masyarakat yang rendah seperti tokoh masyarakat, tokoh adat atau 
pemuda tidak mampu bernegosiasi dalam Musrenbang.12

4. Ketiadaan kontrol terhadap penyimpangan RPJPN oleh RPJMN, 
pedoman pembangunan yang ditetapkan dalam undang-undang 
yang sebelumnya disusun dan ditentukan oleh Presiden kemudian 
dalam RPJMN ditetapkan kembali dalam Peraturan Presiden. 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional bahwa “RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik”. 
Padahal Presiden sendiri yang menjadi aktor pelaksananya. Hal 

9 Nur Rohim Yunus, Op.cit, hlm. 236.
10 Lihat Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan   Pembangunan Nasional.
11 Angelius Henry, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi 

Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”, Jurnal Administrasi Publik, 
Vol. 2, Nomor 2, 2014, hlm. 118.

12 Angelius Henry, Op.cit, hlm. 119.



5Universitas Padjajaran

ini menimbulkan kerancuan karena jika reformasi kekuasaan 
pemerintahan menghendaki sistem tersebut maka RPJPN dan/
atau RPJMN justru menyukarkan terciptanya iklim check and 
balances pemerintahan. Sehingga, saat terjadi penyimpangan 
atau pelaksanaannya tidak maju berkonsekuensi pada tidak 
adanya kontrol kekuasaan yang jelas dikarenakan berpusat pada 
kekuasaan Presiden.

5. Ketidaksinkronan antara RPJPN dengan RPJM Daerah. Daerah 
diberi wewenang untuk menentukan kebijakannya dalam RPJM 
Daerah. Hal ini berkonsekuensi pada tidak harmonisnya RPJMN 
dengan daerah sehingga lebih bercorak pola federal yang memberi 
ruang otonomi bagi masing-masing daerah.13

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sejatinya dapat dipahami 
bahwa dalam perkembangannya, seringkali implementasi peraturan 
perundang-undangan yang ada telah menimbulkan problematika 
yang berdampak pada tidak terwujudnya sistem hukum nasional yang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, seperti 
adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan 
dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, 
inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara 
horizontal maupun vertikal dan tidak efektif. 14 Sehingga, berdampak 
terhadap implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang 
menjadi kurang sesuai dengan tujuannya.

Oleh karena hal tersebut diatas, sejalan dengan amanat Bab XA 
UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
P3) yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-
Undang, dapat dipahami pada pasal 1 angka 14 bahwa:

“Pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, 
mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang 
berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, 
dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.”

13 Nur Rohim, Op.cit, hlm. 237.
14 Lihat isi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, hlm. 3.
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Dengan demikian, melakukan evaluasi berupa pemantauan dan 
peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaan 
dari undang-undang adalah hal yang esensial. Melalui 3 tahapan 
pemantauan dan peninjauan berupa perencanaan, pelaksanaan dan tindak 
lanjut. Kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan pada dasarnya 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Dimana, evaluasi peraturan perundang-
undangan dilakukan guna menghasilkan peraturan yang memiliki kualitas 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang perlu diperhatikan 
selanjutnya terkait bagaimana peraturan perundang-undangan yang harus 
memiliki kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta 
berdayaguna dan berhasilguna. Dengan ini,  evaluasi terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk mengetahui apakah 
pelaksanaanya telah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai 
dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Bila melihat permasalahan aktual pada SPPN sebagai sistem 
perencanaan pembangunan Indonesia, terlihat jelas berbagai kegagalan 
dalam perencanaan pembangunan yang selain tidak partisipatif, juga 
tidak terintegrasi dengan baik. Oleh karenanya, menjadi penting untuk 
dilakukan perbaikan, misalnya penempatan kejelasan penjenjangan norma 
dalam sistem perencanaan pembangunan. Seperti misalnya reformulasi 
pada RPJMN kepada bentuk undang-undang yang akan lebih menjamin 
kepastian hukum keberlangsungan proses pembangunan nasional antara 
suatu periode pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya, baik Presiden 
yang sebelumnya dengan sesudahnya, antara Presiden dengan Kepala 
Daerah, maupun di antara Kepala Daerah yang satu dengan yang lainnya. 
Hal ini juga untuk mengakomodir tingkat pengawasan yang akan semakin 
terjamin bila peraturan perundang-undangan berada pada hierarki yang 
lebih tinggi, misalnya RPJMN yang ditetapkan dengan undang-undang 
akan melibatkan kontrol Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dalam 
pelaksanaannya. Sehingga, tercipta desain baru terkait konstruksi arah 
pembangunan Indonesia. 

Adapun untuk mewujudkan gagasan di atas, maka diperlukan 
suatu pedoman perencanaan pembangunan baru yang dinamakan Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN). Dimana untuk membentuk sebuah sistem 
perencanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif, 
maka MPR akan kembali diberikan kewenangan untuk bisa membuat 
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sebuah arah kebijakan pembangunan, sehingga secara mutatis mutandis 
akan berkaitan juga dengan pemberian kewenangan untuk mengeluarkan 
Ketetapan MPR. Adapun Ketetapan MPR hadir sebagai pelaksana dari 
UUD NRI Tahun 1945, mengingat Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen 
mengamanatkan MPR dapat menetapkan GBHN.15 

Sehubungan dengan diberikannya lagi kewenangan pembentukan 
ketetapan MPR kepadanya, maka perlu dicermati terlebih dahulu 
diskursus ketatanegaraan yang berkembang di Indonesia. Pada hakikatnya 
produk hukum yang disebut ketetapan, baik yang mengikat keluar maupun 
kedalam sama-sama dapat disebut sebagai Ketetapan MPR.16 Namun, 
terdapat perbedaan pendapat dimana klasifikasi mengikat keluar dan ke 
dalam ini menurut Hamid S. Attamimi adalah keliru, karena apabila kita 
konsisten terhadap makna dari peraturan perundang-undangan, maka sifat 
dari peraturan perundang-undangan adalah mengikat keluar dan sifatnya 
mengatur. Sedangkan penetapan/keputusan memiliki makna administratif 
(beschikking) yang bersifat individual, konkrit, dan final.17 Dengan 
demikian, nomenklatur Ketetapan MPR menjadi problematik ketika 
kita konsisten dengan makna peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
Selain itu, pemberian wewenang untuk membentuk Ketetapan MPR 
dinilai bahwa MPR hanya sebagai lembaga legislatif semu bukan halnya 
seperti DPR. Sehingga dalam perkembangannya, kedudukan MPR telah 
mengalami perubahan yang fundamental seiring dengan perubahan UUD 
NRI Tahun 1945, yang menjadikan MPR bukan lagi sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara. Kedudukannya setelah 
perubahan menjadi sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, 
DPR, MA, BPK, dan DPD.

Sejajarnya kedudukan MPR dengan lembaga negara lain, 
sejatinya merupakan usaha Bangsa Indonesia untuk menguatkan sistem 
presidensial. Adapun konsekuensi dari kesejajaran itu ialah MPR tidak 
lagi dapat mengeluarkan Ketetapan yang bersifat mengatur (regelling). 
Dimana pasca amandemen, MPR hanya memiliki kewenangan yang 
sangat terbatas, seperti mengubah dan menetapkan UUD dan melantik 

15 Lihat Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum amandemen.
16 Pasal 102 Indonesia, TAP MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.
17 Hamid S. Attamimi dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia 

Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 124.
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serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama dalam 
masa jabatan.18 Bahkan  hadirnya Tap MPR Nomor I/2003 disebut sebagai 
“sunset clause”, yaitu sebagai upaya yang sedikit demi sedikit menghapus 
TAP MPR sebagai sumber hukum dalam perundang-undangan Indonesia 
dan TAP MPR ini disebut sebagai sapu jagat karena berupaya menyapu 
semua TAP MPR/S yang pernah diberi status baru.19 Sehingga, tidak heran 
bilamana MPR dipandang sebagai lembaga negara yang hanya melakukan 
kegiatan seremonial saja, seolah kekuatannya menghilang setelah 
perubahan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak lagi memiliki grand design 
dan akhirnya kedudukan MPR saat ini menjadi kurang jelas berbeda saat 
pertama kali dibentuk oleh pendiri negara.

Maka daripada itu, bila meninjau prospek MPR dalam menetapkan 
kembali Ketetapan yang bersifat mengatur, sejatinya diperlukan sebuah 
kajian yang komprehensif. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap 
beberapa aspek, yaitu:20

1. Status MPR.

2. Kedudukan MPR. 

3. Materi muatan Tap MPR. 

4. Tempat Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. 

Oleh karenanya, gagasan awal dilekatkannya kembali kewenangan 
pembentukan Ketetapan MPR kepadanya didasarkan pada penelusuran 
sejarah pembentukan MPR itu sendiri yang sejatinya kaya akan nilai 
luhur bangsa Indonesia, salah satunya ialah penjamin terakomodirnya 
aspirasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara21 dan tempat 
permusyawaratan rakyat selaras dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila. Dengan 
demikian, keterbatasan ruang gerak MPR dalam membuat Tap MPR pasca 
amendemen UUD NRI Tahun 1945 tentunya sangat disayangkan. Karena, 

18 Pasal 2 jo. Pasal 3 UUD 1945 Setelah Perubahan.
19 Moh. Mahfud M. D, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 34.
20 Ibid.
21 Widayati, “Rekonstruksi Kelembagaan MPR”, Prosiding Seminar Nasional 

Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, diakses pada https://publikasiilmiah.ums.
ac.id/bitstream/handle/11617/5668/12.Widayanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 
hlm. 199.
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MPR dikenal sebagai lembaga negara yang unik dimana hampir tidak 
ada negara pembanding yang memiliki sistem yang sama dengan MPR, 
misalnya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia Tap MPR 
menduduki posisi kedua tertinggi, yaitu kerap kali di bawah UUD NRI 
Tahun 1945. Hal ini dikarenakan adanya kekhususan dalam Tap MPR, yaitu 
secara muatannya sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara 
(Staatsgrundgesetz).22 Artinya, norma-norma dari Aturan Dasar Negara/
Aturan Pokok Negara merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan 
masih bersifat garis besar. Lebih lanjut Tap MPR dipandang mempunyai 
kekhasan tersendiri, karena menurut Sri Soemantri disinyalir bentuk TAP 
MPR(S) tumbuh dalam praktik ketatanegaraan, sejak MPRS bersidang 
pertama kali tahun 1960.23 Bahkan menurut Bagir Manan, terdapat 
dua alasan kehadiran Tap MPR pada waktu lalu, yaitu: i) ketentuan-
ketentuan yang tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu diakuinya 
MPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk produk hukum berbentuk 
penetapan; dan ii) praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan.24 
Maka, pereduksian fungsi Tap MPR25 saat ini merupakan hal yang tidak 
bijak ketika norma tersebut masih sangat dibutuhkan, khususnya dalam 
perannya pada arah pembangunan yang komprehensif bagi Indonesia.

Oleh karenanya, dengan memperhatikan segala rentetan sejarah yang 
pernah dialami oleh bangsa ini, maka menjadi penting untuk memperhatikan 
arah baru dalam reformasi desain ketatanegaraan Indonesia, seperti:

22 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi 
Muatan, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 41. 

23 Hernadi Affandi, “Prospek Kewenangan MPR Dalam MeneTAPkan Kembali 
Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur: Suatu Tinjauan Akademik-Ilmiah” Prosiding 
MPR Workshop Ketatanegaraan, 2019, hlm. 27.

24 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Penerbit IND-
HILL.CO, 1992, hlm. 31-32. 

25 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, merupakan titik balik dimana TAP MPR kembali dimasukkan 
ke dalam hierarki norma perundang-undangan. Namun, pengembalian tersebut 
nyatanya hanya dimaksudkan untuk mengakui beberapa TAP MPR yang masih 
berlaku dan mengatur hal-hal penting saja, sampai terbentuknya undang-undang. Hal 
ini dikarenakan pasca perubahan UUD 1945 tidak diperkenankan lagi MPR untuk 
membuat produk hukum yang mengatur keluar. Sehingga pada pokoknya, terjadi 
pereduksian fungsi dan nyawa dari TAP MPR itu sendiri. Lihat lebih lanjut dalam 
Laurensius Arliman S., “Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 168. 
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Pertama, hadirnya haluan negara pasca reformasi tidak boleh 
merusak bangunan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Secara 
singkat, sistem presidensial merupakan bagian dari konsep sistem 
pemerintahan. Usep Ranawijaya mengatakan bahwa sistem pemerintahan 
merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.26 Hal serupa 
juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem pemerintahan 
berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan 
pemerintahan oleh eksekutif dan hubungannya dengan legislatif.27 Hal ini 
berangkat dari kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi 
negara, terjadi relasi yang saling memengaruhi dalam penyelenggaraan 
kekuasaan eksekutif dan legislatif.28

Adanya suatu kenangan buruk terhadap desain haluan negara versi 
Orde Baru membentuk rasa skeptis terhadap wacana penghidupan ulang 
haluan negara pasca Reformasi. Terutama berkaitan dengan adanya 
kekhawatiran berupa suatu konsekuensi jika presiden tidak melaksanakan 
atau tidak memenuhi target-target dalam GBHN sehingga menimbulkan 
pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang tidak sejalan dengan 
ciri sistem presidensial dimana presiden hanya bertanggung jawab kepada 
rakyat yang berdaulat. Dengan kata lain, haluan negara yang akan dibentuk 
nantinya tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh ciri 
esensial sistem presidensial itu sendiri.

Kedua, diperlukan peninjauan ulang terhadap status quo struktur 
parlemen di Indonesia. Umumnya, struktur parlemen merupakan salah 
satu indikator yang menentukan sistem perwakilan di suatu negara. 
Menurut Fatmawati, terdapat beberapa model sistem perwakilan, yaitu 
unikameral, bikameral, trikameral, tetrakameral, dan pentakameral.29 
Pembagian kamar tersebut secara khusus ditentukan oleh perimbangan 
kewenangan antar kamar dalam pelaksanaan fungsi parlemen seperti fungsi 
legislasi, anggaran, kontrol, representasi, dan rekrutmen politik.30 Dalam 

26 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 311.

27 Ibid. 
28 Ibid.
29 Bambang Ariyanto, “Reformasi Struktur Parlemen, Langkah Penguatan DPD”, Jurnal 

Perspektif Hukum, Vol. 20, No. 1, Mei 2020, hlm. 134.
30 Fernando Silalahi dan Rupertus Arvinci Ngabut, “Analisa Yuridis Terhadap Sistem 

Kameral Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945”, Jurnal Tora, Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm. 3.
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pelaksanaannya, sistem perwakilan di Indonesia menimbulkan diskursus. 
Dengan status quo pasca rangkaian proses amendemen UUD NRI Tahun 
1945 yang memiliki tiga kelembagaan dapat dikategorikan sebagai 
konsep parlemen—yaitu MPR, DPR, dan DPD—menimbulkan adanya 
perbedaan pendapat para ahli. Seperti Fatmawati menyatakan bahwa 
sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral.31 
Sedangkan, Sri Soemantri menyatakan struktur parlemen di Indonesia 
merupakan bikameral, khususnya soft bicameral.32

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 117/PUU-VII/2009 
berpendapat bahwa sistem perwakilan di Indonesia bukanlah dua kamar atau 
bikameral apapun jenisnya baik soft bicameral maupun strong bicameral. 
Namun, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memberikan penegasan 
mengenai karakteristik sistem perwakilan yang dianut Indonesia. Hal ini 
justru menimbulkan pendapat baru, misalnya Mahmuzar yang berpendapat 
bahwa sistem perwakilan Indonesia merupakan sistem perwakilan satu 
setengah kamar. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu 1) Pasal 2 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan tidak menempatkan DPD 
sebagai salah satu kamar di MPR; 2) MK melalui putusannya berpendapat 
bahwa desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan Pasal 2 ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 bukanlah sistem bikameral; 3) ditinjau dari 
aspek pembuatan UU, satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan 
RUU menjadi UU adalah DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 20 ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945; 4) DPD yang notabene merupakan perwakilan 
daerah di lembaga perwakilan Indonesia mempunyai fungsi legislasi yang 
sangat terbatas; 5) ditinjau dari ukuran C.F Strong, maka hanya satu yang 
terpenuhi yakni aspek keanggotaan DPD dan DPR berbeda satu sama 
lain.33

Adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa belum 
terdapat identitas yang menggambarkan struktur parlemen di Indonesia. 
Peninjauan ulang identitas ini merupakan upaya penataan struktur parlemen 
di Indonesia yang akan menjadi landasan prinsipil yang harus dibenahi 
sebelum bicara lebih jauh tentang penambahan kewenangan-kewenangan 

31 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam 
UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 13.

32 Bambang Ariyanto, Op.cit, hlm. 144.
33 Mahmuzar, Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: Studi Konstitusionalisme 

Kehadiran DPD di NKRI, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 193.
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baru yang akan diampu oleh lembaga yang merepresentasikan kekuasaan 
legislatif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya diperlukan sebuah 
kajian ilmiah komprehensif yang meneliti terhadap penyempurnaan sistem 
perencanaan pembangunan di Indonesia yang perlu diimplementasikan 
ke dalam Pokok-Pokok Haluan Negara.  Hal tersebut dilakukan dengan 
landasan filosofis, historis, sosiologis dan yuridis agar dapat terefleksikan 
ke dalam pembentukan Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. 
Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menjelaskan terkait kajian mendalam 
terhadap beberapa isu mendasar, yaitu berkaitan dengan menghidupkan 
kembali desain haluan negara agar arah pembangunan Indonesia menjadi 
utuh, terencana, terpadu, serta berkelanjutan guna mencegah pengelolaan 
pemerintahan berdasarkan selera kepentingan penguasa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, diketahui bahwa pasca Garis 
Besar Haluan Besar Negara tidak lagi menjadi landasan pembangunan di 
Indonesia dan secara nyata Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia 
membutuhkan penyempurnaan, maka terdapat identifikasi masalah dalam 
Naskah Akademik ini, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam sistem perencanaan 
pembangunan di Indonesia serta bagaimana permasalahan tersebut 
dapat diatasi ketika hendak mengimplementasikan Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN)?

2. Mengapa Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan 
sebagai dasar pengimplementasian PPHN? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, historis, 
sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Perubahan 
UUD NRI Tahun 1945?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah pengaturan dari pengimplementasian PPHN?



13Universitas Padjajaran

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN 
NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah di atas, tujuan 
penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi ketika akan 
mengimplementasikan PPHN dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi 
permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 
pembentukan Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 
sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan 
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ketika 
mengimplementasikan PPHN.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
yuridis dan historis pembentukan Rancangan Perubahan UUD NRI 
Tahun 1945.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah 
sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Perubahan 
UUD NRI Tahun 1945.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya, penyusunan Naskah Akademik termasuk ke dalam 
suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, digunakan metode penyusunan 
Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode 
penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik 
ini adalah metode yuridis normatif. Mengutip pandangan Johny Ibrahim, 
penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma 
dalam hukum positif.34 Melalui metode pendekatan yuridis normatif, 

34 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Banyumedia  Publishing, 2006, hlm. 295.
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meliputi penelitian terhadap teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah 
hukum yang berkaitan dengan topik Naskah Akademik yang dibahas.

Adapun kemudian, langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penyusunan Naskah Akademik ini adalah melalui studi pustaka (library 
research) yang utamanya meneliti data sekunder berupa: bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam pengelolaan data nya, dapat 
dipahami sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen hukum, buku-buku, 
artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. 
Adapun data sekunder yang Tim Penulis gunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer antara lain yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari: Norma dasar yaitu UUD NRI Tahun 
1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan beberapa hasil 
Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder berupa bahan literatur yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil 
penelitian, makalah, jurnal hukum, artikel, majalah hukum dan 
berbagai tulisan yang tersebar lainnya yang memiliki relevansi 
dengan objek permasalahan.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan 
dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam 
hal ini kamus dan ensiklopedia hukum nasional dan internasional 
atau bahan kliping dari media cetak atau media elektronik yang 
relevan.

2. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah pengolahan 
data melalui sistematisasi terhadap bahan-bahan yang telah 
didapatkan sebelumnya. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi 
terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan 
analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data 
penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak 
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bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan 
pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan 
penafsiran data, sehingga data tersebut menghasilkan analisis yang 
berdasarkan hukum. 

Dalam penelitian ini, dilengkapi pula dengan perbandingan 
negara. Mengutip pandangan Damarhadi, perbandingan diperlukan 
guna mengambil manfaat dari sistem yang dimiliki oleh negara lain, 
kemudian mengkombinasikan dengan sistem yang kita miliki, dan 
menerapkannya dalam kehidupan bernegara.35 

Secara teknis, tulisan ini akan mengacu pada metode 
perbandingan yakni tertium comparationis. Istilah tersebut mengacu 
pada paradigmatic framework (kerangka kerja paradigmatik) yang 
digunakan komparatis, seperti pranata konseptual dalam suatu ilmu.36 
Istilah tertium comparationis apabila merujuk kepada pandangan 
Reitz maka dapat dipahami bahwa dalam konteks praktis istilah 
ini mengacu pada hal umum yang menjadi titik awal dari sebuah 
perbandingan, baik kenyataan atau konsep ideal. Istilah ini mengacu 
pada fokus masalah atau kerangka konseptual yang dijadikan acuan 
dan harus konsisten diterapkan dalam melakukan perbandingan.37 
Selain itu perlu diperhatikan pertimbangan vertikal dari sesuatu 
yang diperbandingkan. Hal ini terkait dengan layers of comparison 
misalnya dalam perbandingan hukum tata negara menurut Venter, 
terdapat empat lapisan, yaitu:38

1) Comparison of the law of the constitution (perbandingan hukum 
konstitusi);

2) Comparison of constitutional law (perbandingan hukum tata 
negara dalam arti luas, termasuk konstitusi dalam kenyataan/
living constitution);

3) Comparison of constitutional history (perbandingan sejarah 
35 Sahya Anggara, Perbandingan Administrasi Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 

hlm. 17.
36 Francois Venter, Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada, and South 

Africa as Constitutional States, Juta&Co. Ltd., First Published, Kluwer International 
Law, Landsdowne, 2000, hlm. 17.

37 John C. Reitz, “How to do Comparative Law”, American Journal of Comparative 
Law, 1998, hlm. 620.

38 Francois Venter, Op.cit, Hlm. 42-44.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194516

hukum tata negara);

4) Constitutional principles & doctrines and constitutional 
comparison (perbandingan asas dan doktrin konstitusi).

Berdasarkan empat lapisan tersebut, pada pokoknya dalam 
penyusunan Naskah Akademik ini meliputi perbandingan antar hukum 
konstitusi dan perbandingan hukum tata negara dalam arti luas, termasuk 
konstitusi dalam kenyataan/living constitution. 

Adapun negara-negara yang dijadikan sumber perbandingan dalam 
naskah ini adalah Amerika Serikat, Brazil, Filipina, India, Inggris, Afrika 
Selatan, dan Irlandia yang ditujukan selain untuk meninjau praktik 
penyelenggaraan mulai dari sistem presidensial, lembaga perwakilan, 
sistem perencanaan pembangunan, hingga kewenangan dari Mahkamah 
Konstitusinya (constitutional court), dimaksudkan pula untuk mengetahui 
kelemahan dan kelebihan supaya dalam proses pengadopsian konsep 
tersebut ke dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia bisa lebih sempurna.

Sebagaimana terdapatnya urgensi dan permasalahan mengenai 
rencana pembangunan Indonesia saat ini, maka Naskah Akademik inipun 
disusun untuk dapat menjadi legitimasi dalam hal pembentukan arah dari 
pembangunan nasional atau yang akan disebut dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN). Dalam konteks ini akan diperlihatkan bagaimana 
kenyataan rencana pembangunan atau haluan negara di Indonesia dengan 
konsep ideal yang diharapkan akan timbul melalui penelitian yuridis 
normatif yang Tim Penulis lakukan melalui analisis terhadap teori-teori 
hukum, kaidah hukum dan perbandingan hukum.
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E. SISTEMATIKA PENULISAN
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BAB I 

Penjabaran latar belakang dan urgensi 
penyusunan naskah akademik sebagai acuan 
pembentukan model PPHN serta rancangan 
perubahan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, 
dipaparkan identifkasi masalah, tujuan dan 
kegunaan penulisan, metodologi penelitian, 
serta sistematika penulisan. 

 

BAB II 

Memuat materi yang bersifat teoretis, 
empiris dan implikasinya. Hal ini sebagai 
dasar untuk dijadikan acuan dalam 
merumuskan pembaruan model haluan 
negara yang dapat diterapkan di Indonesia. 
Adapun, diantaranya dilakukan pula 
perbandingan hukum terkait praktik di 
negara lain.  

 

BAB V 

Menjabarkan ruang lingkup materi 
muatan, sasaran yang akan direalisasikan, 
arah dan jangkauan pengaturan 
berdasarkan uraian yang sudah 
dijabarkan pada bab sebelumnya. 

 

BAB IV 

Menjelaskan landasan dalam pembaruan 
model haluan negara secara filosofis, historis, 
sosiologis dan yuridis. Hal tersebut dilakukan 
untuk menjelaskan alasan yang mendasari 
lahirnya isu terkait dan merefleksikannya 
agar dapat diterapkan di Indonesia.  

 

BAB III 

Membahas mengenai evaluasi terhadap 
praktik yang telah diterapkan di Indonesia. 
Meliputi: pengaturan sistem pembangunan 
Indonesia, pelaksanaan hak budget oleh DPR, 
kewenangan pembentukan Tap MPR, 
kewenangan pengujian konstutusional MK 
terkait PPHN, serta pengaturan sidang 
tahunan MPR. 

 

BAB VI 

Bermuatan ringkasan atas pokok pikiran 
menyangkut praktik penyelenggaraan, 
elaborasi teori serta saran untuk 
melakukan pembaruan model haluan 
negara dan pembentukan Rancangan 
UUD NRI Tahun 1945. 
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BAB II

KAJIAN TEORETIS, PRAKTIK EMPIRIS, DAN IMPLIKASI

A. KAJIAN TEORETIS

1. Teori Konstitusi

Pada pokoknya, istilah konstitusi berasal dari bahasa 
Perancis, yakni constituer yang berarti membentuk, sehingga istilah 
ini digunakan dengan maksud pembentukan suatu negara atau 
menyusun dan mengatakan suatu negara.39 Sedangkan dalam bahasa 
Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume 
yang merupakan preposisi dengan arti “bersama dengan…”, dan 
statutere yang berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/
menetapkan”.40 Oleh karena itu, seringkali kita pahami bahwa suatu 
negara yang telah berdiri pasti memiliki suatu naskah sebagai landasan 
berjalannya pemerintahan dalam negara tersebut yang disebut sebagai 
konstitusi. 

Adapun berkaitan dengan lingkup jangkauan dari konstitusi 
sendiri, ternyata menurut L.J. Van Apeldoorn terdapat dikotomi 
antara istilah constitution (konstitusi) dengan grondwet (Undang-
Undang Dasar). Grondwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, 
sedangkan constitution memuat baik peraturan tertulis maupun tidak 
tertulis.41 Dalam hal ini, K.C. Wheare turut menyuarakan bahwa 
konstitusi dalam dunia politik sering digunakan dalam dua pengertian, 
yakni:42

a. Digunakan dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan dari suatu 
negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta 
mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, 
dimana di dalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang 
bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum (non 
legal atau extralegal).

39 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 6. 

40 Ibid, hlm. 7. 
41 Ibid, hlm. 8. 
42 K.C. Wheare, Modern Constitutions, London: Oxford University Press, 1975, hlm. 

67. 
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b. Digunakan dalam arti sempit, yaitu sekumpulan peraturan yang 
legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat 
dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu 
sama lain. 

Lebih lanjut, berkaitan dengan perkembangan muatan yang 
dapat dicantumkan, nyatanya banyak hal baru yang dipandang dapat 
dimasukkan dalam konstitusi, salah satunya ialah muatan mengenai 
Directive Principles and State Policy (DPSP). Pada pokoknya, DPSP 
dipandang sebagai sebuah kebaruan dalam muatan konstitusi yang 
ditujukan untuk menjelaskan serta memberi arah secara konkrit dari 
jaminan hak asasi manusia serta arah negara yang dapat dijadikan dasar 
oleh para penyelenggara negara untuk mengeksekusinya.43 Adapun 
yang menjadi menarik ialah meskipun DPSP memang lebih dikenal 
untuk ditempatkan di konstitusi - dikarenakan awal mulanya memang 
merupakan muatan konstitusi, tetapi dalam prakteknya banyak 
negara pula yang menempatkannya di berbagai tempat, misalnya di 
Afrika Selatan yang menaruh muatan DPSP nya pada preamble nya. 
Sehingga, diskursus mengenai DPSP menjadi sebuah hal yang penting 
untuk mulai dibahas di berbagai negara. 

Selain itu, Hukum Dasar yang merupakan aturan-aturan dasar 
dalam penyelenggaraan negara, dapat dimaknai pula ke dalam arti 
luas dan arti sempit. Hukum Dasar dalam arti luas mencakup Hukum 
Dasar tertulis dan Hukum Dasar, tidak tertulis. Hukum Dasar tertulis 
adalah aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara, dan 
hal ini juga dibagi ke dalam 2 (dua) spektrum, yaitu dalam arti luas 
yang mencakup aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan 
negara dalam bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-
undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif, 
misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang bermuatan 
konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan 
Pemerintah, hingga peraturan kebijakan sekalipun. Sedangkan Hukum 
Dasar tertulis dalam arti sempit hanya mencakup Undang-Undang 
Dasar.44

43 Tarunabh Khaitan, Directive Principles and The Expressive Accommodation of 
Ideological Dissenters, Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 396.

44 Astim Riyanto, “Notifikasi Hukum Konstitusi melalui Pendidikan”, Jurnal Hukum 
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Selanjutnya, Hukum Dasar tidak tertulis adalah aturan-aturan 
dasar tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara atau “aturan-aturan 
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan 
negara meskipun tidak tertulis”, misalnya peraturan kebiasaan (usages), 
peraturan kesepahaman/kesepakatan (understandings), peraturan adat 
istiadat (customs), dan peraturan konvensi (conventions) terutama 
dalam lapangan ketatanegaraan.45 

Adapun menurut Josep Raz, konstitusi merupakan hukum 
yang menetapkan dan mengatur organ-organ utama pemerintahan, 
kewenangan, dan kekuasaan. Raz menyatakan bahwa dalam setiap 
sistem hukum, konstitusi akan memiliki atribut seperti berikut:46

a. Konstitusi bersifat konstitutif (memiliki kekuasaan untuk 
menetapkan atau menyusun dengan cara yang sistematis 
dalam hal menentukan keberadaan organ-organ utama 
negara dan kekuasaannya). Konstitusi berisikan baik norma 
substantif dan prosedural sebagaimana fungsinya konstitusi 
dalam pengertian sempit.

b. Konstitusi ditujukan untuk stabil. Konstitusi memang dapat 
diubah, tetapi konstitusi memang ditujukan dan tersaji dalam 
kerangka kestabilan institusi politik dan hukum sebuah 
negara.

c. Konstitusi memiliki rumusan formal atau resmi (canonical 
formulation) yang pada umumnya ditempatkan pada tempat 
yang layak sebagai objek terhormat dalam satu atau sejumlah 
kecil dokumen tertulis.

d. Konstitusi adalah hukum tertinggi (superior law). Hukum 
biasa yang bertentangan dengan konstitusi bersifat tidak dapat 
diaplikasikan (inapplicable) dan tidak dapat diberlakukan 
atau dipertahankan (invalid).

e. Konstitusi merupakan objek dari pengadilan (justiciable), 
yang berarti bahwa ada prosedur yudisial di mana kesesuaian 
hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan 

dan Pembangunan, No. 1, 2008, hlm. 76. 
45 Ibid, hlm. 77. 
46 Pail Craig, “Constitutions, Constitutionalism, and the European Union”, European 

Law Journal, Vol. 7, No. 2, 2001, hlm. 126-127.
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konstitusi dapat diuji, sedangkan yang tidak kompatibel 
dapat dinyatakan tidak berlaku

f. Konstitusi berurat akar dan sulit untuk diubah (entrenched). 
Konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur khusus 
yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan biasa 
atau berbeda dengan agenda politik biasa. Norma yang 
diletakkan dalam konstitusi tertulis tidak dapat secara tiba-
tiba dengan mudah diubah oleh pihak-pihak, yang dilakukan 
untuk mengontrol agenda legislatif biasa pada saat ini. Ini 
bukan berarti konstitusi tidak dapat diubah, melainkan 
berarti bahwa konstitusi tidak dapat secara sederhana diubah 
layaknya peraturan perundang-undangan biasa.

Konstitusi mengekspresikan common ideology, yang berisi 
tentang masalah demokrasi, federalisme, hak sipil dan politik yang 
memperlihatkan keyakinan umum dari masyarakat tentang bagaimana 
cara masyarakat harus diperintah.

2. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdaya 
guna, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentunya. 
Oleh karenanya, membicarakan sistem pemerintahan, maka 
lekat dengan pembahasan hubungan antara lembaga-lembaga 
negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam 
rangka menjalankan kepentingan rakyat.47 Adapun dalam cakupan 
sempit, Alan R. Ball dan B. Guy Peters menjelaskan bahwa sistem 
pemerintahan adalah pola hubungan antara kekuasaan eksekutif 
dengan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan.48 Memahami pola 
hubungan ini menjadi penting, terlebih dalam keterikatannya dengan 
rencana pengimplementasian PPHN yang bisa memperkuat sistem 
presidensial itu sendiri, karena nyatanya terdapat beragam bentuk 
sistem pemerintahan yang ada. 

47 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
1980, hlm. 85. 

48 Alan R. Ball dan B. Guy Peters, Modern Politics and Government, New York: 
Palgrave Publisher Ltd., 2000, hlm. 63. 
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Bila merujuk pada pandangan C.F. Strong, ia menggolongkan 
sistem pemerintahan ke dalam kategori parliamentary executive 
dan non-parliamentary executive atau fixed executive.49 Adapun 
Giovanni Sartori turut mengklasifikasi sistem pemerintahan menjadi 
3 (tiga) kategori, yaitu presidentialism, parliamentary system, dan 
semi-presidentialism.50 Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie,51 
Sri Soemantri,52 dan Arend Lijphart53 setidaknya terdapat 3 
(tiga) bentuk dari sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintah 
presidensial (presidential system), sistem pemerintahan parlementer 
(parliamentary system), dan sistem campuran (mixed system atau 
hybrid system). Namun dari beragamnya pengklasifikasian bentuk 
sistem pemerintahan tersebut, tetapi bila ditelisik dari pengadopsian 
sistem pemerintahan oleh negara-negara, maka sistem pemerintahan 
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial saja yang populer 
dan memberikan signifikansi, mengingat sistem pemerintahan 
campuran hanya kombinasi dari kedua sistem pemerintahan tersebut. 

Dengan demikian untuk memudahkan analisanya, terdapat ciri 
khusus sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial. Menurut 
Mahfud MD, sistem parlementer mempunyai ciri sebagai berikut:54 i) 
Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena 
lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa); ii) Pemerintahan 
dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana 
Menteri; iii) Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat 
dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya; serta iv) 
Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen, karena 
itu dirinya bergantung pada parlemen. Karena posisi kabinet yang 
lemah, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta 

49 C.F. Strong, A History of Modern Political Constitutions: An Introduction to the 
Comparative Study of Their History and Existing Form, New York: G.P. Putnam’s 
Sons, 1963, hlm. 209-244. 

50 Ibid.
51 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Op.cit., hlm. 331. 
52 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta: CV 

Rajawali, 1981, hlm. 76-80.
53 Arend Lijphart, Pattern of Democracy: Government Form and Performances in 

Thirty-Six Countries, New Haven and London: Yale University Press, 1999, hlm. 116-
124.

54 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII 
Press, 1993, hlm. 74. 
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kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen 
dinilai tidak representatif. Sehingga bila itu terjadi, maka dalam waktu 
yang relatif pendek, kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk 
membentuk parlemen baru.

Lebih lanjut, Djokosoetono pun mengamini hal tersebut 
dengan menjelaskan bahwa sistem parlementer merupakan sistem 
yang ministeriele verantwoordelijk-heid (menteri bertanggung 
jawab pada parlemen) ditambah dengan overwicht (kekuasaan lebih) 
kepada parlemen.55 Oleh karenanya dalam sistem pemerintahan ini, 
parlemen merupakan kekuasaan tertinggi (parliament is sovereign).56 
Berbeda dengan sistem presidensial, dimana sistem pemerintahan ini 
mendudukan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus 
pusat kekuasaan negara, sehingga presiden berperan sebagai kepala 
pemerintahan (chief of executive) serta kepala negara (chief of state). 
Adapun Jimly Assiddiqie mengemukakan 9 (sembilan) karaker 
pemerintahan presidensil, yaitu:57

a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dan legislatif;

b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil 
presiden saja;

c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara 
atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala 
pemerintahan;

d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;

e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif 
dan demikian pula sebaliknya;

f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;

55 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer 
dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 28. 

56 Ibid. 
57 Mawardi dikutip dari skripsi, Presidential Threshold dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk Penguatan Sistem Presidensial, FH UII, 
Yogyakarta, 2017, hlm. 55. 
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g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah 
eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;

h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat; dan

i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat. Salah satu karakter 
sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden 
memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus 
kepala pemerintahan.

Sejalan dengan ciri tersebut, Bagir Manan juga menjelaskan 
ciri lembaga kepresidenan dalam model Amerika Serikat sebagai 
stelsel sistem pemerintahan presidensial murni, sebagai berikut:

a. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal;

b. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan 
yang bertanggung jawab di samping berbagai wewenang 
konstitusional yang bersifat prerogative yang lazim melekat 
pada jabatan kepala negara (head of state);

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan 
Rakyat (Congress), karena itu tidak dapat dikenal mosi tidak 
percaya oleh Congress;

d. Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh Congress, dalam 
praktik langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih 
oleh badan pemilih (Electoral College);

e. Presiden memangku jabatan empat tahun (fixed), dan hanya 
dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 
tahun);

f. Presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui 
“impeachment” karena alasan tersangkut “treason, bribery, 
or other high crime and misdemanors” (melakukan 
pengkhianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan 
yang serius).58

Dengan demikian, bila ditarik kesimpulan dari berbagai 
karakteristik yang dimiliki oleh sistem presidensial, maka terlihat jelas 
bahwa dalam sistem ini menginginkan adanya keterpisahan antara 

58 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 49-50.
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eksekutif dan legislatif (executive is not dependent on legislative) 
dan baik presiden (kepala eksekutif) maupun anggota legislatif.59 
Dari karakteristik tersebut, menurut Linz sejatinya menimbulkan 
setidaknya 3 (tiga) masalah bawaan yang disebut sebagai fenomena 
“the perils of presidentialism”,60 pertama mengenai dual legitimacy 
– hal ini dikarenakan keduanya sama-sama dipilih rakyat, maka 
baik presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat. 
Anggota legislatif misalnya tidak dapat meng-klaim sebagai lebih 
mewakili rakyat dibanding presiden. Bila ada konflik diantara kedua 
lembaga ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan. Kedua, 
rigidity. Baik legislatif maupun presiden memiliki masa jabatan yang 
tetap. Kecuali karena alasan-alasan seperti kriminal atau penghianatan 
terhadap konstitusi, seorang presiden tidak dapat dijatuhkan ditengah 
jalan. Maka bila ada ketidakpuasan terhadap presiden misalnya tidak 
ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan 
presiden. Ketiga, majoritarian tendency. Ketika seorang presiden 
memiliki kecenderungan mengabaikan legislatif (imperial president) 
atau ketika presiden merasa menghadapi legislatif yang tidak 
bersahabat (legislatif dikuasai oposisi atau divided government), maka 
dia dapat atau akan mencari celah-celah konstitusional dan politik 
untuk memperluas kekuasaannya. Ini dapat berujung pada makin 
lemahnya legislatif dan rezim politik menjadi otoritarian. Salah satu 
alasan inilah yang membuat para ahli seperti Linz beranggapan bahwa 
sistem presidensial lebih rawan mengalami kejatuhan demokrasi 
(democratic breakdown).

Oleh karenanya, menjadi penting pula untuk memerhatikan 
hubungan antara legislatif dengan eksekutif supaya tidak menimbulkan 
kejatuhan demokrasi itu sendiri. Adapun untuk menghindari hal-
hal tersebut, maka kekuasaan presiden harus diimbangi dengan 
mekanisme check and balances antara Pemerintah dengan lembaga 
lainnya (terlebih, parlemen) yang akan berlangsung secara konstruktif 
dan efektif.61 

59 Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, 
Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, diakses di https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/
uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf.

60 J.J. Linz, “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, 1990, hlm. 51.
61 Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis 

terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pelita, Vol 
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Artinya dalam hal ini menekankan terhadap hubungan antara 
badan eksekutif dengan badan legislatif dalam konstruksi sistem 
presidensial. Pertama, diperlukan adanya check and balances adalah 
prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antarcabang kekuasaan.62 
Lebih lanjut, prinsip check and balances berakar pada teori pemisahan 
kekuasaan, dimana ditujukan supaya dalam pemisahan kekuasaan 
tidak terjadi kebuntungan hubungan antarcabang kekuasaan.63 Selain 
itu, prinsip ini menjadi begitu penting untuk dilaksanakan supaya 
menghindari pemusatan kekuasaan hanya ada di satu cabang kekuasaan 
saja, yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak gesekan negatif 
dan otoriterisme, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. 
Bahkan menurut N. Krisch, “check and balances are the essence of 
constitutionalism”.64 

Adapun praktik check and balances dalam negara yang 
menganut sistem pemerintahan presidensil ditemukan berbagai 
macam, misalnya di Amerika dikatakan bahwa “the President was 
given the power to apply for and hold a special session in Congress 
and some judicial power such as forgiveness (pardon), also He has 
the power of veto which represents the chief executive to reject a 
bill that is not approved to become law. But on the other hand, the 
Congress has the power to balance the power of the veto by a 2/3 
voting members of Congress. In addition, the Senate granted executive 
power and judicial power.”65

2, 2019, hlm. 186.
62 Lebih lanjut “Checks and balances are combined conception of power that wants the 

three branches of state power to limit each other. Checks are function to control the 
power with other powers and functions which is useful to create a balance against 
other powers. Principles of the doctrine gives the constitutional power to offset 
the power functions with one another. Mutual monitoring and balancing function 
integrated in the legislative, executive, and judiciary, which then provides three power 
offset three other powers that serve to dominate one another.” Lihat dalam Ibnu Sina 
Chandranegara, “Architecture of Indonesia’s Check and Balances”, Constitutional 
Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 276. 

63 Sulardi dan Irmayadi Sastra, “Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna 
Menata Pemerintahan yang Baik (Good Government), Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, 
No. 2, 2017, 189.

64 Nico Krisch, Beyond Constitutionalism Beyond Constitutionalism: The Pluralist 
Structure of Postnational Law, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 103.

65 Ibnu Sina Chandranegara, “Architecture of Indonesia’s Check and Balances”, op.cit. 
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Kedua, apabila hubungan antara eksekutif dengan legislatif 
berjalan dengan seimbang, maka pemimpin eksekutif – dalam hal 
ini Presiden maka akan menjadi pusat perhatian, mengingat dalam 
sistem presidensial bahwa Presiden mempunyai kedudukan yang 
kuat menjadikan dirinya sebagai penentu akan hubungannya dengan 
legislatif. Pengaruh eksekutif terhadap legislatif menurut Mainwaring 
dan Shugart terhadap dua jenis kuasa kepresidenan, yakni secara 
konstitusional dan secara partisan. Kuasa konstitusional pada presiden 
yakni presiden bisa menggunakan wewenangnya seperti hak veto, 
dekrit. Kuasa partisan pada presiden yakni presiden mendapat bantuan 
dukungan dari partai koalisi di legislatif. Kuasa partisan terdapat dua 
fragmentasi yakni sistem kepartaian dan sikap solidaritas. Kuasa 
partisan juga menjadi penentu hubungan antara eksekutif dengan 
legislatif. Jika jumlah partai politik semakin banyak, kemungkinan 
satu partai politik dapat meraih mayoritas kursi di parlemen kecil. 
Sikap solidaritas juga berpengaruh terhadap hubungan antara eksekutif 
dengan legislatif karena semakin solidnya partai politik, maka semakin 
solid juga anggota partai politik untuk satu suara.66

Jika eksekutif mempunyai kekuatan untuk memengaruhi 
legislatif, maka legislatif juga dapat melakukan hal yang serupa. 
Model legislatif menurut Cox dan Morgenstern dalam sistem 
presidensial adalah faktor penting yang menjadi penentu hubungan 
antara eksekutif dengan legislatif. Model legislatif terbagi dalam tiga 
macam yakni:67

1) Originatif: melantik dan memberhentikan eksekutif.

2) Proaktif: membuat dan meloloskan usulan yang berasal dari 
legislatif itu sendiri.

3) Reaktif: menggunakan hak veto terhadap usulan yang diajukan 
oleh eksekutif. 

Ciri-ciri di atas tersebut kebanyakan digunakan dalam negara-
negara yang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer di negara-

66 Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari 
Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, Bandung: 
Mizan, 2014, hlm. 46.

67 Ibid, hlm. 50.
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negara Eropa. Menurut Figuerido dan Limongi, hal yang utama dalam 
hubungan eksekutif dengan legislatif adalah kekuasaan legislatif 
presiden dan pengorganisasian lembaga legislatif. Maksudnya, 
presiden dapat mendesak legislatif untuk dapat bekerja sama dan tidak 
berkonflik meskipun eksekutif hanya minoritas di legislatif.

Institusi juga berpengaruh dalam proses hubungan antara 
eksekutif dengan legislatif. Thelen dan Steinmo mendefinisikan 
institusi sebagai aturan yang formal, prosedur kepatuhan, dan prosedur 
operasi standar yang menstrukturkan hubungan antar individu di 
berbagai unit pemerintahan dan bidang ekonomi pun juga termasuk 
dalam institusi. Kekuasaan konstitusional presiden dalam sistem 
presidensial akan selalu sejajar dengan kekuasaan legislatif dan begitu 
juga dalam proses terlahirnya sebuah undang-undang dalam sistem 
presidensial. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif bersifat 
check and balances dan hasil dari proses di masing-masing institusi 
lalu kemudian dikirim ke masing-masing pihak terkait.

3. Teori Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan berbeda dengan Presiden. Lembaga 
kepresidenan berhubungan dengan lingkungan jabatan, sedangkan 
Presiden berkaitan dengan pemangku jabatan.68 Jimly Asshiddiqie 
menyatakan bahwa cabang kekuasaan eksekutif merupakan pemegang 
kewenangan tertinggi pada administrasi pemerintahan negara.69 Hal ini 
dapat dipahami karena Presiden berbeda dengan jabatan legislatif dan 
yudikatif yang terdiri atas beberapa keanggotaan, sedangkan Presiden 
merupakan jabatan tunggal yang diisi oleh satu orang pejabat. Konsep 
ini, menjadikan Presiden mempunyai kedudukan strategis serta 
menjadikannya sebagai figur nasional yang berpengaruh. Dikarenakan, 
kokohnya legitimasi Presiden dalam pemilu. Berkaitan dengan posisi 
Presiden sebagai institusi tertinggi, tidak ada lagi institusi yang 
melebihinya kecuali Konstitusi.  Maka dapat dipahami bahwa secara 
politik, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat sedangkan secara 
hukum bertanggung jawab terhadap Konstitusi.70 

68 Andryan, Lembaga Kepresidenan, Sejarah dan Dinamika dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 16.

69 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT.Grafindo 
Persada, 2018, hlm. 323.

70 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam 
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Hal ini berkonsekuensi pada tiadanya wewenang kepala negara 
untuk membubarkan parlemen. Sebagai administrator tertinggi, kabinet 
bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan 
pemerintahan. Disebut berbentuk presidensial juga disebabkan oleh 
kedudukan kepala negara yang tidak terpisahkan dengan jabatannya 
sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan Presiden 
berperan strategis dalam sistem presidensial karena yang dikenal 
hanya presiden dan wakil presiden dengan hak dan kewajiban yang 
melekat pada tugas dan kewenangannya masing-masing. Presiden 
dalam sistem presidensial, menurut elaborasi Jimly Asshiddiqie 
dan Ball & Peters dimaknai sebagai eksekutif tunggal karena tidak 
terbagi hanya Presiden dan Wakil Presiden saja.71 Adapun kekuasaan 
Presiden terbagi secara sektoral dalam berbagai bidang, sebagaimana 
dinyatakan Ismail Suny sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

Kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau 
eksekutif dijalankan berdasarkan konstitusi. Sehingga, seluruh 
kegiatan pemerintahan oleh Presiden harus berdasarkan perintah 
undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini berimplikasi pada sempitnya discretionary 
power yang dijalankan Presiden.72 Kekuasaan ini tampak pada 
kuasanya untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam 
jabatan-jabatan kenegaraan dan administrasi negara. Seperti 
pada pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri. Pada 
sistem presidensial, kedudukan Menteri menjadi indikator untuk 
menilai apakah sistem presidensial dianut dengan baik atau 
tidak. Sederhananya, pengangkatan dan pemberhentian Menteri 
merupakan ranah Presiden sebagai kepala eksekutif. Seperti 
dikatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa hendaknya dalam sistem 
presidensial, pemikiran didasarkan pada wewenang Presiden untuk 
mengangkat dan memberhentikan menteri dalam rangka mendulang 
keefektifan kinerja pemerintahan demi melayani kepentingan 

UUD 1945 dalam Jajim Hamidi dan Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, 
Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm. 75.

71 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Op.cit.,  hlm. 316.
72 Andryan, op.cit, hlm. 17.
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rakyat.73 Maka dari itu, susunan, kedudukan, dan eksistensi 
Menteri memang sepatutnya berada di tangan presiden karena, 
jika tidak kewenangan presiden untuk melakukan pengawasan dan 
pengendalian di pemerintahan bisa hilang. 

Kewenangan tersebut juga berimplikasi pada kuatnya 
posisi presiden karena dapat mengontrol dan melaksanakan 
pemerintahan selaras dengan visi-misi yang dipegangnya. 
Kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara berkaitan pula 
dengan kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan urusan publik. 
Menurut Bagir Manan terdapat 4 (empat) bidang kelompok terkait 
tugas dan wewenang tindakan administrasi negara yakni;74 (i) 
bidang keamanan dan ketertiban umum; (ii) penyelenggaraan tata 
usaha pemerintahan dari persuratan hingga dokumentasi dan lain-
lain; (iii) pelayanan umum; dan (iv) penyelenggaraan kesejahteraan 
umum. Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa Presiden 
memegang kekuasaan murni eksekutif untuk bisa mengintervensi 
penyelenggaraan administrasi negara yang tidak bisa dilakukan 
oleh lembaga lainnya baik legislatif ataupun yudikatif. Kekuasaan 
ini juga ditujukan agar pelaksanaan pemerintahan bisa berlangsung 
stabil karena presiden bisa mengendalikan proses berjalannya 
administrasi negara.

b. Bidang Legislatif

Presiden juga memiliki kekuasaan di bidang legislatif atau 
untuk mengatur kepentingan umum (to regulate public affair based 
on the law and the constitution). Pada sistem pemisahan kekuasaan, 
kekuasaan legislatif diletakkan pada lembaga perwakilan bukan 
eksekutif.75 Sedangkan, apabila lembaga eksekutif hendak mengatur 
maka kekuasaannya merupakan turunan dari kewenangan legislatif. 
Sehingga peraturan yang ditetapkan Presiden tidak bersifat mandiri. 
Kekuasaan tersebut diantaranya:

1) Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat; sebagai lembaga eksekutif, 

73 Jimly Asshddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 173.

74 Bagir Manan, Op.cit.,  hlm. 123-125.
75 Andryan, op.cit, hlm. 17.
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Presiden memiliki kekuasaan legislatif. Keterlibatan Presiden 
yang dilegitimasi kekuasaannya untuk bisa mengintervensi 
kekuasaan di bidang legislasi merupakan modifikasi atas 
konsep Trias Politica sekaligus upaya untuk mewujudkan 
mekanisme check and balances.76 Kewenangan ini 
menyangkut fungsi anggaran yang dimiliki Presiden dalam 
mejalankan kekuasaannya di bidang legislasi.

2) Hak Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu). Presiden memiliki wewenang untuk 
menetapkan Perppu. Secara substansi Perppu memiliki 
muatan yang sama dengan materi muatan undang-undang, 
sehingga Perppu juga disebut sebagai wet in materiele 
zin atau undang-undang dalam arti materil yang sifatnya 
sementara.77 Penetapan Perppu oleh Presiden ditetapkan 
apabila terjadi kegentingan yang memaksa. Menurut Jimly 
Asshieddiqie, penafsiran kegentingan yang memaksa 
merujuk pada pandangan subjektif presiden akibat kebutuhan 
pemerintah atas undang-undang sebagai tempat menuangkan 
kebijakan yang mendesak dan vital bagi negara. Akan tetapi, 
kesempatan maupun waktu untuk memperoleh persetujuan 
dari DPR tidak memungkinkan sehingga ditetapkanlah 
Perppu sebagai respon atas keadaan demikian.78 

3) Hak Menetapkan Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah 
merupakan delegated legislation karena penetapan peraturan 
pemerintah oleh Presiden dilakukan untuk melaksanakan 
undang-undang. Jadi tidak mungkin presiden menetapkan 
peraturan pemerintah apabila undang-undangnya sendiri 
tidak ada.79 Peraturan Pemerintah sebagai delegated 
legislation merupakan bentuk pelaksanaan Presiden untuk 
menjalankan wewenang yang didelegasikan dari Principal 
Legislator, selaku kepala pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang tersebut.

76 Sulardi, “Mewujudkan Checks and Balances dalam Penyusunan Undang-Undang”, 
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No.2, 2013, hlm. 287-288.

77 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, opcit, hlm. 169.
78 Jimly Asshiddiqie, loc.cit.
79 Jimly Asshiddiqie, ibid, hlm. 173.
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4) Hak Membuat Peraturan Presiden; Sebagai salah satu 
peraturan yang bersifat mandiri, kekuasaan legislatif presiden 
dalam membuat Peraturan Presiden termasuk termasuk 
pula pada kekuasaannya untuk melakukan evaluasi. Jika 
dikontekstualkan dengan pembangunan negara, kekuasaan 
tersebut merupakan upaya agar Presiden melalui kekuasaan 
legislatifnya dapat menciptakan keharmonisan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
termasuk keselarasannya dengan perkembangan hukum dan 
regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan/
atau selaras dengan prioritas agenda pembangunan nasional 
yang telah ditetapkan oleh Presiden. Mengingat, Peraturan 
Presiden merupakan materi yang diperintahkan oleh 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau materi untuk 
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. 
Walau berwenang menetapkan peraturan presiden, penetapan 
ini memiliki batasan jika materi yang harus diatur hanya 
boleh ada dalam undang-undang.80 Apabila suatu perintah 
tercantum secara tegas dalam undang-undang maka bentuk 
peraturan yang ditetapkan oleh presiden harus sebagaimana 
yang diperintahkan secara tegas dalam undang-undang 
tersebut. Sedangkan jika undang-undang tersebut tidak 
mencantumkan perintahnya dengan tegas bahkan sama sekali 
tidak memuat perintah maka, Presiden dapat mengeluarkan 
diskresi (discretionary power) dengan berlandaskan prinsip 
freiesermessen atau bleidsvrijheid. Kewenangan diskresi ini 
memiliki batasan karena harus dilakukan secara rasional, 
objektif, reasonable/wajar maupun sewajarnya atau 
proporsional.81

c. Bidang Yudikatif

Di bidang Yudikatif, Presiden berkuasa untuk memberi 
ampunan (The pardon power of Head of State) melalui grasi, 
rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Kekuasaan ini dalam rangka 
pemulihan keadilan terhadap putusan pengadilan. Tujuannya 
adalah untuk mengurangi hukuman, memberi ampunan, atau 

80 Jimly Asshiddiqie, ibid, hlm. 176.
81 Jimly Asshiddiqie, ibid, hlm. 177.
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menghapuskan tuntutan yang berkaitan erat dengan wewenang 
Pengadilan.82 Kekuasaan tersebut menjadi hak prerogatif dan hak 
tertinggi yang diberikan undang-undang dasar kepada Presiden. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak prerogatif merupakan 
padanan 2 (dua) kata yakni “hak” sebagai kewenangan atau 
kekuasaan dan “prerogatif” sebagai hak istimewa seorang kepala 
negara terkait hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan 
perwakilan.83 Grasi dapat dipahami sebagai ampunan dari presiden 
melalui perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan 
pelaksanaan putusan kepada terpidana. Rehabilitasi dapat dipahami 
sebagai tindakan presiden untuk memulihkan kembali nama baik 
seseorang sebagai bentuk pemberian nilai kehormatan. Amnesti 
merupakan pernyataan umum yang bertujuan mencabut seluruh 
akibat dari pemidanaan atas perbuatan pidana tertentu atau dalam 
satu kelompok perbuatan pidana. Sedangkan abolisi, merupakan 
hak yang menghapuskan keseluruhan akibat penjatuhan putusan 
atau penghapusan tuntutan pidana. Melalui abolisi, seseorang yang 
sedang menjalani putusan dapat dihentikan.

Grasi dan rehabilitasi diberikan kepada individu yang 
telah mengalami proses melalui pertimbangan Mahkamah 
Agung. Sebelumnya, secara historis grasi sudah lama diketahui 
dan menjadi praktik para raja dan kaisar di era monarki absolut. 
Akan tetapi, mengalami perkembangan dan disangkutpautkan 
dengan keputusan hakim pasca memutus suatu perkara. Perubahan 
paradigma ini tidak terlepas dari pengaruh ahli hukum di Eropa 
seperti John Locke, Montesquieu, J.J Rousseau dan Thomas 
Hobbes.84 Sebelum perubahan ini, keberadaan grasi dianggap 
sebagai anugerah raja (vorstelijke gunst) kepada yang dihukum. 
Sedangkan, amnesti dan abolisi diberikan atas pertimbangan DPR 
yang bersifat lebih politik. Amnesti dan abolisi berbeda dengan grasi 
atau rehabilitasi karena umumnya diberikan secara masal bukan 
individual. Namun, menurut Bagir Manan, pemberian amnesti dan 

82 Andryan, op.cit, hlm. 17.
83 Andryan, Dinamika Konstitusionalitas Hak Prerogatif Preside,  dalam Solly Lubis, 

Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Medan: Enam Media, 2020, hlm. 301.
84 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, sebagaimana dikutip dalam Untung 

Dwi, “Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945”, Masalah-
Masalah Hukum, Jilid 42, No. 2, 2013, hlm. 189.



35Universitas Padjajaran

abolisi tidak hanya terkait politik, sebab yang dibutuhkan Presiden 
adalah pertimbangan hukum sebagai landasan yuridisnya.85 Hal 
yang menjadi pembenaran atas kekuasaan hak prerogatif, tidak 
terlepas dari awal mula hak istimewa raja atas Teori teokrasi yang 
menganggap raja sebagai sumber keadilan di dunia dan teori Lex 
Regia yang digagas Ulpianus di era Romawi, bahwa raja merupakan 
wakil tuhan di dunia atas persetujuan rakyat.86

d. Bidang Militer

Di bidang militer atau keamanan, kekuasaan presiden 
berkaitan dengan wewenangnya untuk mengatur polisi dan angkatan 
bersenjata, penyelenggaraan perang, pertahanan dan keamanan 
dalam negeri.87 Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap 
angkatan bersenjata mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
dan Angkatan Udara. Kekuasaan ini berimplikasi pada kemampuan 
presiden untuk mengerahkan segala kekuatan angkatan bersenjata 
di negaranya terkait pertahanan dan keamanan negara. Menurut 
Bagir Manan, kekuasaan presiden memiliki sifat yang aktif tidak 
seperti parlementer yang hanya sekedar simbolis. Lebih jelas, Bagir 
Manan menyatakan bahwa presiden bisa mengerahkan sendiri 
Angkatan perang dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana 
dilakukan Presiden Amerika yang mengerahkan angkatan perang 
atas perintahnya ke Vietnam sebagai bentuk kuasanya selaku 
presiden tanpa persetujuan kongres.88

e. Bidang Diplomatik

Presiden berkuasa menyelenggarakan hubungan luar 
negeri (diplomatic power). Kekuasaan ini adalah kekuasaan 
murni eksekutif karena hanya Presiden yang bisa melakukannya 
untuk menjalankan hubungan dengan negara lain atau subjek 
hukum internasional baik dalam keadaan damai dan perang.89 
Sebagaimana dikatakan Bagir Manan bahwa diplomatic power 
merupakan original power of executive untuk membentuk dan 
menginisiasi hubungan dengan negara lain. Termasuk menyatakan 

85 Untung Dwi, Ibid, hlm. 187.
86 Untung Dwi, Loc.cit.
87 Andryan, Op.cit, hlm. 18.
88 Bagir Manan, Op.cit, hlm. 120.
89 Andryan, op.cit, hlm. 17.
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perang maupun mengadakan perdamaian dengan luar negeri.90 
Oleh karena itu, kekuasaan ini nampak pada hubungan diplomatik, 
membuat perjanjian internasional, menerima dan mengangkat duta 
beserta konsuler dari negara lain. Adapun persetujuan dari lembaga 
legislatif dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan 
mekanisme check and balances.

4.    Teori Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan merupakan penjelmaan dari kedaulatan 
rakyat, yang mana sebenarnya kedaulatan tetap ada pada tangan 
rakyat namun terhadap fungsinya terdapat sebuah sistem perwakilan 
yang ditunjuk langsung oleh rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat, 
adanya pemerintah yang berdaulat bukan berarti kedaulatan tersebut 
dimiliki pemerintah melainkan rakyat yang memberikan kuasa 
untuk menyalurkan aspirasi dan kehendak rakyat. Bahkan Rousseau, 
mengemukakan tentang Volonte Generale atau General Will bahwa 
“Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu 
kemauan”.91 Hal ini menurut Sri Soemantri dapat diartikan sebagai 
demokrasi dalam arti formal yaitu adanya demokrasi perwakilan.92 
Dalam perkembangannya, lembaga perwakilan mempunyai beberapa 
jenis, antara lain:

a. Jenis Lembaga Perwakilan Berdasarkan Sistem Perwakilan

1) Sistem Perwakilan Politik

Sistem ini menghasilkan wakil-wakil politik yang diusung  
dari partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum, dalam 
konteks Indonesia perwakilan politik direfleksikan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR).93

2) Sistem Perwakilan Daerah
90 Bagir Manan, ibid, hlm. 162.
91 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia,Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013, hlm. 

173.
92 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 3.
93 Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, 

Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018, hlm. 14 
sebagaimana dikutip dari  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1, Jakarta: 
Sekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 40.
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Sistem ini menghasilkan wakil-wakil daerah  dalam urusan 
pusat. Dalam konteks Indonesia, direfleksikan oleh Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) anggotanya merupakan perwakilan 
tiap provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang 
bersangkutan. 94

3) Sistem Perwakilan Fungsional

Sistem ini menghasilkan wakil-wakil dari golongan, yang pada 
awalnya dikaitkan dengan unsur golongan ekonomi. Dalam 
konteks Indonesia, pada masa orde baru, terdapat utusan 
golongan yang terdapat  dalam Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai perwakilan fungsional.95

b. Jenis Lembaga Perwakilan Berdasarkan Sistem Kamar

1) Sistem Perwakilan Satu Kamar/Unikmeral

Terdapat satu kamar lembaga legislatif, dalam sistem ini 
tidak dikenal adanya kamar (chamber) yang terpisah berupa 
Majelis Rendah (Lower House) dan Majelis Tinggi (Upper 
House). Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip Saldi 
Isra, menyimpulkan bahwa majelis legislatif dalam sistem 
unikameral hanya terpusat pada satu badan legislatif tertinggi 
dalam struktur negara.96

2) Sistem Perwakilan Dua Kamar/Bikameral

Terdapat dua kamar97 yaitu majelis tinggi (upper house) 
dan majelis rendah (lower house). Pengertian tinggi dan 
rendah dalam kamar bukan merupakan identifikasi tetapi 
adanya hubungan berdasarkan tata hirarki. Majelis umum 
pada umumnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok 
fungsional, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan 
rakyat. Pemilihan anggota majelis tinggi dipilih atau diangkat 

94 Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, 
Ibid.

95 Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, 
Ibid.

96 Saldi Isra, Op.cit., hlm. 201.
97 Dahlan Thaib, 2002, Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan 

UUD 1945, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, 
hlm. 9.
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berdasarkan dasar pertimbangan selain proporsi politik 
penduduk. Pemilihan anggota majelis rendah ditentukan 
berdasarkan jumlah atau proporsi politik penduduk. Di dalam 
sistem parlemen dua kamar menggunakan checks and balances 
tidak hanya antar cabang-cabang kekuasaan (legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif) tetapi juga saling mengawasi dalam 
kekuasaan legislatif itu sendiri.

3) Sistem Perwakilan Tiga Kamar/Trikameral 

Terdapat tiga kamar dalam sistem legislatif dimana masing-
masing kekuasaan sebagai sebuah sistem perwakilan.98 
Menurut Jimly Asshiddiqie, di Indonesia sendiri terdapat 
MPR, DPR, dan DPD yang menjadi ciri dianutnya sistem 
trikameral.99

5. Teori Fungsi Lembaga Perwakilan

a. Fungsi Legislasi

Sebagai fungsi membentuk undang-undang, dalam legislasi 
ditekankan sebuah proses (legislation as a process)100 dan diperkuat 
dengan pernyataan Jeremy Bentham dan John Austin yang 
berpendapat bahwa legislasi sebagai any form of law making.101  
Dalam materi muatannya, terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus 
diatur oleh lembaga legislatif sebagai wadah fungsi legislasi, 
yaitu:102 i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan 
warga negara; ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan 
warga negara; iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran 
oleh penyelenggaraan negara. 

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif 
yaitu:103 i) kontrol atas pemerintahan (control of executive); 

98 Saldi Isra, “Model Pengkamaran: Catatan untuk DPD Indonesia”, Jurnal Media 
Hukum, Vol.14 No. 2, Desember 2007, hlm. 123.

99 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1,Op.cit.
100 S.A Walkland, The Legislative Process in Great Britain, New York-Washington: 

Frederick A. Praeger Publisher,   1968, hlm.10 dalam Saldi Isra, Op.cit, hlm. 79.  
101  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Op.cit., hlm. 31-32.
102  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Op.cit., hlm. 32.
103  Ibid. hlm. 36.
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ii) kontrol atas pengeluaran (control of expenditure); serta iii) 
kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation). Jika dilihat 
secara teoritis, pengawasan oleh lembaga legislatif melingkupi 
pengawasan terhadap penentuan kebijakan, pengawasan 
penganggaran dan belanja negara hingga pelaksanaannya, 
pengawasan kinerja pemerintahan serta sampai kepada pengawasan 
terhadap pengangkatan pejabat publik.

Parlemen sebagai badan legislatif harus mengawasi proses 
perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan. Dimana setiap 
kebijakan yang dimaksud, baik menyangkut bentuk penuangan, isi 
sampai kepada pelaksanaannya harus diawasi.104 Demikian juga 
dengan fungsi anggaran dan pelaksanaannya tidak terlepas dari 
fungsi pengawasan. Pengawasan oleh parlemen, berkaitan juga 
dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tertentu yang 
memerlukan pertimbangan politis. Hal ini dikarenakan semua 
pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka dipilih 
oleh lembaga perwakilan rakyat.

c. Fungsi Anggaran

Hak budget parlemen merupakan hak konstitusional 
yang dimiliki lembaga legislatif untuk menentukan pendapatan, 
pembelanjaan negara dan perpajakan serta melakukan pengawasan 
umum terhadap anggaran belanja negara.105 Fungsi anggaran 
terkait erat dengan fungsi legislasi dan pengawasan. Menurut Jimly 
Asshiddiqie, fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang akan 
dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran, 
sedangkan fungsi pengawasan bertindak mengawasi kualitas 
pelaksanaan anggaran di lapangan.

Parlemen sebagai badan legislatif harus mengawasi proses 
perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan. Dimana setiap 
kebijakan yang dimaksud, baik menyangkut bentuk penuangan, isi 
sampai kepada pelaksanaannya harus diawasi.106 Demikian juga 
dengan fungsi anggaran dan pelaksanaannya tidak terlepas dari 

104  Ibid. hlm. 37.
105  Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 

31.
106  Ibid., hlm. 37.
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fungsi pengawasan. Pengawasan oleh parlemen, berkaitan juga 
dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tertentu yang 
memerlukan pertimbangan politis. Hal ini dikarenakan semua 
pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka 
dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat.Fungsi Anggaran, adanya 
hak budget parlemen merupakan hak konstitusional yang dimiliki 
lembaga legislatif untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan 
negara dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum 
terhadap anggaran belanja negara.107 Fungsi anggaran terkait 
erat dengan fungsi legislasi dan pengawasan. Menurut Jimly 
Asshiddiqie, fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang akan 
dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran, 
sedangkan fungsi pengawasan bertindak mengawasi kualitas 
pelaksanaan anggaran di lapangan.

6. Teori Perluasan Lembaga Negara dengan Implied Powers

Teori pemaknaan kekuasaan bersumber dari pemahaman yang 
dikemukakan Hector S. De Leon bahwa pada dasarnya setiap lembaga 
negara memiliki kekuasaan selain yang diatur secara tegas dalam 
konstitusi yang diperoleh sebagai atribut kedaulatan.108 Salah satu 
pengelompokkan kekuasaan adalah Implied powers bahwa lembaga 
negara memiliki hak untuk menjalankan otoritasnya yang diatur secara 
implisit di dalam konstitusi.109 Kekuasaan tersebut mungkin tersirat 
(inferred) dari kekuasaan-kekuasaan yang secara tegas disebutkan 
dalam konstitusi.110 Adapun sebagai perbandingan, di India aplikasi 
dari implied powers ke dalam dua cabang yaitu:111

a. Cabang substantif

Adanya pemberian otoritas bagi lembaga negara untuk membentuk 
peraturan yang merupakan interpretasi konstitusi India, yang 

107  Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia, Op.cit.,  hlm. 31.
108  Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, 

Opcit., hlm. 27.
109  Anonim, diakses pada http://www.barren.k12.ky.us/userfiles/1796/classes/10043/

ch04.pdf,  diakses 7 juni 2021.
110  Michael Genovese, Encyclopedia of The American Presidency, Revised Edi On, New 

York: Fact On File, 2010, hlm. 10-13.  
111  Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, 

Opcit., hlm. 28.
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dipraktikkan dalam berbagai kasus dan diputus oleh Mahkamah 
Agung India.

b. Cabang prosedural

Adanya pembuatan produk aturan baru mengenai kewenangan 
lembaga negara di india yang tidak diatur secara jelas di dalam 
konstitusi India. Mahkamah Agung India menyebutkan lebih 
lanjut dalam kasus Jagannath Baks Shingh v. State of U.P bahwa 
menjadi hal yang wajar ketika badan legislatif diberikan kebebasan 
untuk menginterpretasikan konstitusi lebih lanjut ke dalam produk 
peraturan yang baru dengan menggunakan liberal construction 
yang melekat di dalam diri mereka untuk melahirkan perubahan 
dan solusi atau permasalahan ketatanegaraan yang ada.

7. Teori Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penaataan kewenangan MPR sebagai perwujudan lembaga 
perwakilan paling utuh, perlu diberikan untuk mengupayakan peran 
yang optimal sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. 
Salah satunya dengan menjadi lembaga yang memprakarsai rencana 
pembangunan nasional. Adanya pembangunan nasional harus 
dipahami sebagai usaha dalam menjalankan amanat konstitusi, 
yakni kesejahteran rakyat.112 perencanaan pembangunan didasarkan 
kepada kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang 
tersistematis dan terarah. Perencanaan pembangunan menurut Bagir 
Manan, mempunyai beberapa manfaat seperti:113

a. Sebagai cara mewujudkan partisipasi demokratik dalam 
penyelenggaraan negara atau pemerintahan, terutama yang 
bertalian dengan pembangunan nasional.

b. Sebagai cara menjamin agar penyelenggaraan negara atau 
pemerintahan terutama pembangunan nasional dijalankan 
sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

112  Yess Anggraini (et.al.), Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum 
dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Lampung: Fiat Justisia Ilmu 
Hukum Volume 9 Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm.74-88.  

113  Bagir Manan, ‘Mewujudkan Masyarakat Madani dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia’, Makalah, 2016, hlm.1-2., dalam Susi Dwi Harijanti, Merumuskan 
Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Makalah dipresentasikan pada Workshop 
Ketatanegaraan Kerjasama MPR dan FH Unpad, Bandung, 2016, hlm. 282.  
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c. Sebagai cara menjaga efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan cq pembangunan nasional. Hal ini 
sangat perlu dalam keadaan sumber-sumber (resources) yang 
terbatas agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Pembangunan adalah amanat konstitusi, yaitu sebagai alat 
untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini bermakna 
bahwa tujuan ideal pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan 
oleh UUD NRI Tahun 1945, bukan keinginan politis sekelompok 
orang atau golongan tertentu saja. Rencana pembangunan merupakan 
pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup, 
sebagai berikut:114

a. Haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;

b. Haluan negara yang tertuang dalam ketetapan-ketetapan 
MPR/S;

c. Haluan negara dalam pengertian program kerja sebagaimana 
tertuang dalam GBHN yang ditetapkan dalam bentuk 
Ketetapan MPR yang tersendiri;

d. Haluan negara yang tertuang dalam bentuk undang-undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dapat dikatakan, bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan 
yang mengikat untuk umum juga berisi haluan, pedoman dan pegangan 
normative yang harus dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan 
negara.115

8. Teori Hukum Pembangunan

Apabila ditinjau dari sisi sejarahnya, awalnya Mochtar dalam 
teori Hukum Pembangunan tidak bermaksud membuat sebuah 
“teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi 
dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social 
engineering” yang berkembang di Amerika Serikat, jika dijabarkan 
lebih lanjut maka secara teoritis teori hukum pembangunan dari 
Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. 
Laswell dan Myres S. Mc Dougal (policy approach) ditambah dengan 
teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). 

114  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, 2016, hlm. 18.  
115  Ibid, hlm. 19-20.
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Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada 
kondisi Indonesia. 

Pada intinya, teori hukum pembangunan dimaksudkan sebagai 
haluan dalam pembinaan hukum nasional yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa pembangunan negara harus dilakukan melalui 
hukum yang menjamin ketertiban masyarakat (social order) agar 
terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Namun tuntutan untuk 
menciptakan sebuah ketertiban itu tidak serta-merta menghapuskan 
kenyataan bahwa hukum merupakan kaidah sosial yang hidup di 
masyarakat misal oleh kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, adat, 
dan kaidah sosial lain (mazhab sejarah). Kemudian pemikiran 
tersebut memberikan sebuah gebrakan baru dalam pemikiran hukum 
di Indonesia yang sebelumnya sangat normatif dan cenderung 
lamban dalam membaca dinamika masyarakat menjadi hukum yang 
ditengarai oleh gejala sosial-budaya masyarakat. Positivisme hukum 
di Indonesia bergeser menjadi sebuah sistem norma yang lebih peka 
pada gejala kemasyarakatan. Kompleksitas masyarakat kemudian 
dijadikan sebuah tengarai untuk membentuk sebuah sistem hukum 
untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

Dari paparan singkat tersebut, maka dapat dipastikan arah 
Mochtar adalah ingin menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat 
(tool) tetapi juga sebagai sarana (instrument) untuk membangun 
masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian 
hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena: 

a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses 
pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan 
dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada 
tempat lebih penting.

b. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak 
jauh dengan penerapan legisme sebagaimana pernah diadakan 
pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang 
menunjukan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan 
konsep seperti itu.

c. Apabila hukum disini termasuk juga hukum internasional, maka 
konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah 
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diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai 
landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail, Mochtar Koesoemaatmadja mengatakan bahwa 
“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 
masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah 
konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan 
apa yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap 
masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-
hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, 
masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita 
berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup 
memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses 
perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang 
menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, 
dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa 
hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses 
pembaharuan.”

Berdasarkan uraian tersebut, konsep hukum pembangunan 
versi Mochtar dimaksudkan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum 
dalam masyarakat yang tengah membangun. Dalam arti, hukum harus 
dapat menjadi penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke 
arah pembaharuan.  Oleh karenanya, untuk mendukung pembangunan 
nasional, hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa 
itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana 
proyeksinya. Proyeksi itu juga tidak sebatas pada pemilihan bidang 
hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, melainkan 
pula penyiapan sumber daya yang menjelaskannya. 

Diskursus mengenai hukum pembangunan juga berlanjut 
tatkala muncul berbagai pendapat yang bertolak belakang dengan 
tujuan dari hukum pembangunan, yaitu dengan adanya anggapan 
apakah hukum mengarahkan pembangunan atau mengabdi pada 
pembangunan. Hal ini disebabkan oleh determinasi politik yang 
tinggi terhadap hukum, sehingga hukum nantinya malah dapat leluasa 
digunakan oleh penguasa untuk memuaskan hasrat-hasrat politiknya. 
Oleh karenanya, Shidarta mengatakan agar konsisten dengan ide 
hukum untuk mengarahkan pembangunan, hukum pembangunan 
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mensyaratkan adanya iklim politik yang sehat, yang mampu memberi 
ruang diskursus publik yang leluasa dan cukup bernas untuk ikut 
mengoreksi kualitas hukum (undang-undang) yang dibentuk penguasa. 
Tanpa syarat ini, ia akan muda terjerat dalam lingkaran permainan 
kekuasaan yang merugikan masyarakat luas.

9. Teori Perencanaan Pembangunan Nasional dan Haluan Negara

Pada dasarnya, pembangunan nasional merupakan usaha 
pemerintah dalam menjalankan amanat sebagaimana yang terkandung 
pada konstitusi untuk kesejahteraan rakyatnya.116 Pembangunan 
nasional pun dilakukan melalui tahapan perencanaan berupa proses 
pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan 
standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.117 Dengan demikian 
perencanaan pembangunan nasional digunakan agar kegiatan 
pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dapat berjalan 
secara sistematis dan terarah. 

Menurut Bintoro Tjokromidjojo, perencanaan pembangunan 
adalah pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan 
(termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai 
tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara 
lebih efisien dan efektif. Lebih lanjut, bahwa suatu perencanaan 
pembangunan adalah suatu usaha untuk:118

a. Melahirkan rencana untuk mencapai perkembangan sosial 
ekonomi yang tetap;

b. Melahirkan rencana untuk meningkatkan pendapatan per-
kapita;

c. Melakukan perubahan demi terciptanya keseimbangan struktur 
ekonomi;

d. Meluaskan kesempatan kerja;
116  Yess Anggraini (et.al.), Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum 

dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Lampung: Fiat Justisia Ilmu 
Hukum Volume 9 Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm.74-88.

117  Hadari Nawawi, Managemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetisif, 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, hlm. 23.

118  Stepanus Henryk, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan 
Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu 
Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013, hlm. 616.
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e. Meratakan hasil pembangunan ke segala arah;

f. Membina lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih 
menunjang kegiatan pembangunan;

g. Meningkatkan kemampuan membangun secara bertahap yang 
didasarkan pada kemampuan nasional;

h. Menjaga kestabilan ekonomi.

Adapun kemudian, menurut Bagir Manan mengenai manfaat 
dari suatu sistem perencanaan, dapat dipahami dengan 3 hal yaitu:119 
Pertama, sebagai cara mewujudkan partisipasi demokratik dalam 
penyelenggaraan negara atau pemerintahan, terutama yang bertalian 
dengan pembangunan nasional. Kedua, sebagai cara menjamin agar 
penyelenggaraan negara atau pemerintahan terutama pembangunan 
nasional dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. Ketiga, 
sebagai cara menjaga efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara 
dan pemerintahan cq pembangunan nasional. Hal ini sangat perlu 
dalam keadaan sumber-sumber yang terbatas agar dapat dipergunakan 
secara efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan nasional harus 
mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara. 
Dalam konteksnya yang luas, pembangunan nasional pun didasarkan 
pada lima ide pokok, yaitu:120

a. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan 
dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara 
dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.

b. Pembangunan ialah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu 
negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif 
maupun secara kualitatif.

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar 
dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan 
oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan 
akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, 
apalagi secara kebetulan.

119  Bagir Manan, “Mewujudkan Masyarakat Madani dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”, Op.cit. hlm. 282.

120  Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, 
Jakarta:UI Press, 1966,hlm.157.
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d. Pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan 
secara sadar, konotasinya ialah pembangunan itu didasarkan 
pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu 
kurun waktu tertentu.

e. Pembangunan bermuara kepada suatu titik akhir tertentu, yang 
untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir 
dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Membahas terkait dengan pencapaian tujuan dan cita cita 
Negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyatnya, apabila dikaitkan pada suatu perencanaan pembangunan 
nasional, menurut James C. Scott, dikatakan bahwa diperlukan suatu 
alat atau pedoman khusus untuk mentransformasikan masyarakat 
menuju masa depan yang lebih baik, hal ini sering diistilahkan 
sebagai ideology of high modernism. Dengan keberadaan pedoman 
pembangunan ini, negara bisa melakukan rekayasa sosial (social 
engineering) atas kondisi masyarakat kini menuju ke masa depan 
dengan lebih baik.121 Adapun dengan demikian, Jimly Asshiddiqie 
berpandangan bahwa “haluan” berarti “arah atau pedoman”, sehingga 
“haluan negara” berarti “policy atau kebijakan” sebagai pedoman arah 
bagi penyelenggaraan negara, baik berupa haluan politik, haluan di 
bidang ekonomi, kebudayaan ataupun hukum.122

Menelaah kembali pada UUD NRI 1945, konstitusi Indonesia 
senantiasa telah mengamanatkan pembangunan demi tercapainya cita-
cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maka perencanaan pembangunan 
idealnya dilaksanakan secara sistemik, yakni dilakukan dengan 
suatu perencanaan dan pengimplementasian serta evaluasi kinerja 
secara keseluruhan mengenai capaian-capaian pembangunan, 
yang merupakan penjabaran secara esensial dari amanat konstitusi. 
Dengan demikian, tujuan ideal pembangunan merupakan tujuan 
yang diinginkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan bukan merupakan 
keinginan politis untuk segelintir kelompok atau golongan tertentu 
saja. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan 
bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-
undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. Adapun 

121 Sri Nurhayati, “Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan 
Nasional”, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, 2018, hlm. 53.

122  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.,Cit, hlm. 18.
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kemudian, pemahaman mengenai “haluan negara” tidak dapat 
dilepaskan dari keberadaan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan 
adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat”.  Menurut Bagir Manan, konsepsi pasal-
pasal tersebut dikatakan bahwa penciptaan sistem garis-garis besar 
haluan negara oleh para pendiri negara dan penyusun UUD adalah 
untuk menciptakan dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang 
terarah dan terbimbing. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang 
terarah dan terbimbing.123

a. Justifikasi Waktu Perencanaan Pembangunan

Pada dasarnya, perencanaan membutuhkan waktu untuk 
dapat membangun basis untuk menangani perubahan yang 
terjadi sesuai dengan sasaran yang dijadikan tujuan. Menilik 
pada justifikasi waktu perencanaan pembangunan, maka dapat 
dikategorikan sebagai berikut:124

1) Perencanaan jangka panjang (long-term planning), 
merupakan perencanaan yang berjangka waktu 10 tahun 
keatas dan bersifat prospektif, idealis, dan serta belum 
menampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kualitatif. 

2) Perencanaan jangka menengah (medium-term planning) 
merupakan perencanaan yang berjangka waktu 3 sampai 8 
tahun dan berisikan penjabaran dan uraian dari perencanaan 
jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah ini 
telah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara 
kuantitatif, meskipun sasarannya masih bersifat umum. 

3) Perencanaan jangka pendek (short-term planning) merupakan 
perencanaan yang berjangka 1 tahunan (annual plan) atau 
perencanaan operasional tahunan (annual operational 
planning).

Berdasarkan studi analisis yang dikeluarkan oleh Andrew S. 
Downes di Karibia, dapat dipahami bahwa pemberian justifikasi waktu 
pada saat perencanaan merupakan bentuk pemberian peluang untuk 

123  Susi Dwi Harijanti, Loc.cit.
124  Hafid Setiadi, “Dasar-Dasar Teori Perencanaan” diakses dari http://repository.ut.ac.

id/4330/2/PWKL4308-M1.pdf pada 7 Juni 2021.
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visi jangka panjang. Dimana, baik itu perencanaan jangka panjang, 
menengah maupun pendek, ketiganya merupakan sebuah tahapan 
yang harus dilalui untuk menuju sasaran dari pembangunan.125 

Seperti hal nya perencanaan pembangunan yang terjadi di 
Karabia, dimana persiapan rencana pembangunan ditargetkan 
berlangsung selama tahun 1950-1970-an, sehingga termasuk ke 
dalam kategori perencanaan jangka panjang. Namun, pada akhirnya 
fokus perencanaan pembangunan harus kembali terlebih dahulu 
kepada tahap perencanaan jangka menengah melalui penyusunan 
kerangka kebijakan yang dilengkapi dengan langkah-langkah 
kebijakan anggaran tahunan. Hal tersebut disebabkan karena 
adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1970-an, sehingga 
berdampak pada perubahan fokus justifikasi waktu perencanaan 
dan pada awal 1980-an Karabia mengarah pada fokus stabilisasi 
ekonomi jangka pendek.126 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
sejatinya justifikasi waktu perencanaan dalam sebuah pembangunan 
bukan lah suatu hal yang secara spesifik perlu dipilih salah satunya. 
Melainkan, ketiganya merupakan kesatuan yang perlu dipersiapkan 
dalam misi jangka panjang untuk dapat saling melengkapi demi 
menuju sasaran utama dari perencanaan pembangunan.

b. Bentuk Bentuk Haluan Negara

Menurut Atma Suganda, haluan negara memiliki fungsi 
penting dalam mewujudkan konsepsi negara hukum berkedaulatan 
rakyat dan negara hukum kesejahteraan. Berisikan pedoman-
pedoman dasar (guiding principles) dan prinsip-prinsip pengarah 
(Directive Principles) yang memandu arah dan lajunya negara 
dan pemerintahan dalam rangka menuju dan mencapai tujuan 
nasional kesejahteraan rakyat.127 Dalam praktik ketatanegaraan, 
pemberlakuan prinsip-prinsip haluan negara bukan lagi menjadi 
hal asing. Haluan negara dapat berupa:

1) Pedoman-pedoman dasar (Guiding Principles) yang 
125  Andrew S. Downes, Long-term planning: institutional action and restructuring in the 

Caribbean, Santiago: ILPES, 2000, Hlm. 23.
126  Ibid, hlm. 17-20.
127  Atma Suganda, “Lembaga Negara Yang Berwenang Menetapkan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN)”, Proseding Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR 
dan FH Unpad, Bandung, 2016, Hlm. 268.
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merupakan seperangkat nilai moral yang membentuk 
kerangka atau pedoman perilaku kerja yang diharapkan dan 
pengambilan keputusan.

2) Prinsip-prinsip arahan penyelenggaran negara (Directive 
Principles) merupakan panduan untuk mengarahkan 
haluan kebijakan negara bagi pemerintah pusat dan daerah 
sebagai pegangan kerangka kerja dalam merumuskan 
materi perundang-undangan dan program-program 
pemerintahan.128 Directive Principles tidak selalu berkaitan 
dengan perencanaan pembangunan atau Pola Umum 
Pembangunan Nasional sebagaimana tercermin sejak 
GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1999, yang identik 
dengan pola perencanaan pembangunan. Namun, Directive 
Principles mengatur secara lebih luas, tidak hanya berkaitan 
dengan perencanaan pembangunan dan ekonomi. 

3) Kebijakan negara (state policy), menurut Jimly Asshiddiqie 
merupakan kebijakan-kebijakan petunjuk (guidelines) 
bagi orientasi negara.129 Menurut penulis, terminologi 
kebijakan negara dapat disangkutkan dengan kebijakan 
publik karena akan menyangkut apapun pilihan pemerintah 
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu130 
yang selanjutnya menjadi kunci untuk menentukan kemana 
negara ini akan dijalankan.131 

Lebih lanjut, segala bentuk peraturan perundang-undangan 
yang mengikat untuk umum dapat dikatakan berisi haluan-haluan, 
pedoman, dan pegangan normatif yang harus dijadikan acuan dalam 
proses penyelenggaraan kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif. Dengan demikian, semua haluan negara, 
politik, atau kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pembangunan 
dapat dijadikan pegangan yang mengikat untuk umum sepanjang 
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. 
Semua materi kebijakan yang dimuat atau dituangkan dalam bentuk 

128  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, op.cit., hlm.22.
129  Ibid.
130  Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik, Malang: Penerbit Universitas Negeri 

Malang, 2011, hlm. 37.
131  Ibid.
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peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya merupakan haluan-
haluan negara atau kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan di 
bidangnya masing-masing.132

10. Teori Partisipasi

Diskursus mengenai kedaulatan rakyat berakar dari pandangan 
bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat melalui pemerintah 
demokratis yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja 
semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan 
hakikat dari demokrasi itu sendiri, yang menurut Plato ialah bentuk 
ideal atau the ideal form dari pemerintahan negara yang merujuk 
pada perkataan demos yang artinya rakyat dan cratein yang artinya 
memerintah.133 

Ciri khas demokratis merupakan unsur esensial dalam 
kedaulatan rakyat. Menurut M. Durverger dalam bukunya les Regimes 
Politiques, arti demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan di mana 
golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah 
sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan 
negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak 
sama untuk memerintah dan juga diperintah.134 Hal ini berbeda dengan 
cara pemerintahan “autocratie” dan “oligarchie” yakni pemerintahan 
yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap 
dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan 
segala kekuasaan di atas segenap rakyat.135

Oleh karenanya, konsep demokrasi yang tepat untuk menopang 
kedaulatan rakyat adalah konsep demokrasi partisipatif. Jhon Dewey 
dalam pandangannya mengatakan bahwa tanda-tanda dari demokrasi 
partisipatif adalah adanya suatu masyarakat yang terbuka, suatu 
keadaan dimana pilihan manusia merupakan pimpinan utama, yang 
didasarkan atas dasar kebebasan, persamaan dan partisipasi politik. 
Untuk mencapai demokrasi partisipasi memerlukan perubahan 
kesadaran rakyat, yang tadinya memandang mereka sebagai penerima 
pasif, atas segala sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan menjadi 

132  Atma Suganda,  Op.cit., hlm. 19-20.
133  Sjahran Basah, Ilmu Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 118.
134  Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Bandung: Eresco, 1987), hal. 6
135  Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3.
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agen-agen perubahan sosial yang aktif melalui bentuk partisipasi 
yang positif dalam proses pengambilan keputusan oleh negara. Dan 
pengurangan secara besar-besarna segala ketimpangan yang ada.136

Dengan adanya konteks demokrasi partisipatif yang cocok 
untuk menopang kedaulatan rakyat, tingkat partisipasi rakyat menjadi 
hal penting yang dapat mengukur substansi dari adanya demokrasi 
partisipasi. Sherry R. Arnstein membagi partisipasi ke dalam beberapa 
jenjang, yakni terhadap masyarakat dalam program pembangunan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 (delapan) tingkat 
partisipasi masyarakat (lihat Gambar 1) yang sangat terkenal di mana 
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 1.  
Partisipasi Tangga Arnstein

Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai 
berikut:137

1) Manipulation merupakan partisipasi pada tingkatan yang paling 
rendah yakni masyarakat hanya digunakan sebagai elemen 
formalitas. Terdapat kegiatan untuk memanipulasi informasi 
agar dapat diperoleh dukungan publik dan menjanjikan 
keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

136  SP. Varma, Teori Politik Moderen, (Kakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 218-225
137  Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Lingkungan Permukiman”, ComTech, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 27-28.
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2) Therapy merupakan partisipasi dimana pemegang kekuasaan 
memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan 
masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih 
pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan 
masukan dari masyarakat itu sendiri.

3) Informing merupakan partisipasi dimana pemegang kekuasaan 
hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait 
proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk 
mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung 
jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik 
atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi 
diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat 
hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi 
rencana yang telah disusun.

4) Consultation merupakan partisipasi dimana masyarakat 
tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi 
pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang  
dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei 
tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan 
masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan 
masyarakat; 

5) Placation merupakan partisipasi dimana pemerintah perlu 
menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang 
dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, 
yang mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses 
pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya 
usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif 
rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari 
pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.

6) Partnership merupakan partisipasi masyarakat berhak 
berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas 
kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat 
dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling 
membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian 
keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah 
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yang dihadapi; 

7) Delegated power merupakan partisipasi pada tingkatan ini 
masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat 
keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan 
permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan 
masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan 
masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan 
pemerintah.

8) Citizen control merupakan partisipasi pada masyarakat yang 
mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. 
Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk 
mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan 
kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat 
mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak 
melakukan perubahan.

Dari tipologi yang diajukan oleh Arnstein dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) kelompok besar (lihat Gambar 1), yaitu tidak ada 
partisipasi sama sekali non participation (meliputi manipulation 
dan therapy), partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima 
beberapa ketentuan degrees of tokenism (meliputi informing, 
consultation, dan placation) dan partisipasi masyarakat dalam 
bentuk mempunyai kekuasaan degrees of citizen power (partnership, 
delegated power dan citizen control).138 

11. Teori Hierarki Norma

Peristilahan norma memiliki berbagai padanan yang merujuk 
pada pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. 
Dalam perkembangannya, norma didefinisikan sebagai ukuran atau 
patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam 
masyarakat. Jadi, norma adalah suatu peraturan yang harus dipatuhi.139 
Menurut Maria Farida, uraian tersebut menunjukan bahwa:140

1) Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar 
pembentukan norma lebih tinggi daripada norma yang 
dibentuk seterusnya sampai pada norma yang paling rinci;

138  Ibid, hlm. 28-29.
139  Maria Farida Indrati S, Op.cit.,  hlm. 6.
140  Ibid.
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2) Dalam kehidupan bernegara dimulai dari konstitusi, 
kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi, 
selanjutnya hukum substantif atau materil dan seterusnya.

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk 
dari norma dasar yang membentuknya tidak boleh bertentangan 
dengan norma dasar pembentuknya. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Hans Kelsen, bahwa terdapat suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum, 
dimana hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu 
norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang 
lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma 
yang lainnya itu.141 Hal ini menunjukan secara tidak langsung norma 
itu sendiri memiliki tatanan hierarki yang akan menjamin terjaganya 
asas hukum yang mengatur norma yang dibentuk dari norma dasar 
yang membentuknya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar 
pembentuknya.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki pondasi hukum yang 
mengatur tingkatan norma dalam suatu struktur hierarki.142 Struktur 
hierarki memiliki variasi yang bisa saja berbeda antara satu negara 
dengan negara yang lain, hal ini tergantung pada bentuk pemerintahan 
negara yang bersangkutan.143 Dalam perkembangannya juga, hierarki 
norma dalam suatu negara tidak terlepas dari konstruksi teori para 
ahli mengenai susunan norma, beberapa teori yang menyangkut hal 
tersebut antara lain:

a. Stufentheorie Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis 
dalam suatu susunan hierarki, bahwa norma hukum yang dibawah 
berlaku, bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. 
Norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar dari norma yang 
lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada norma 
tertinggi yang disebut sebagai norma dasar.144 Selain itu, Kelsen 

141  Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006., hlm. 110.

142  Michael Clegg et.al, The Hierarchy of Laws: Understanding and Implementing the 
Legal Frameworks that Governs, Arlington: International Foundation for Electoral 
System, 2016., hlm. 1.

143  Ibid.
144  Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 
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berpendapat bahwa hukum menjadi berjenjang-jenjang dan 
berlapis-lapis membentuk hierarki karena hukum selalu dibentuk 
dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang 
membentuknya berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga 
norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang 
lebih tinggi.145

Hans Kelsen mengkonstruksikan stufentheorie karena 
terpengaruh oleh pandangannya mengenai tertib yuridis. Dengan 
menggunakan konsep stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut 
eselon), ia menentukan jenjang-jenjang perundang-undangan yang 
mempunyai struktur piramidal yang terdiri dari grundnorm atau 
ursprungnorm yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat 
abstrak, umum dan hipotesis.146 Kemudian generallenorm yang 
merupakan kaidah umum, lalu dipositifkan menjadi concrettenorm 
(norma yang nyata).147 Ni’matul Huda menambahkan bahwa norma 
nyata lebih bersifat individual, oleh karenanya terdapat norma 
positif yang merupakan perantara dari norma dasar dengan norma 
individual yang disebut norma antara (tussennorm).148

Hukum Empirik-Deskriptif, alih bahasa Soemardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm. 
126.

145  Ibid.
146  Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan 

Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, Jurnal 
Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014., hlm. 8.

147  I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, 
Bandung: Alumni, 1990, hlm. 36.

148  Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-
undangan”, Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, 2006., hlm.  30.
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Gambar 2. 
Hierarki Norma Berdasarkan Stufentheorie-Hans Kelsen

 

b. Stufentheorie Hans Nawiasky

Hans Nawiasky—murid Hans Kelsen—mengembangkan 
teori tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu 
negara. Ia berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan 
berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok.149 
pengelompokan norma hukum itu terdiri atas empat kelompok 
besar yaitu staatsfundamentalnorm, staatsgrundgesetz, formell 
gesetz, dan verordnung & autonome satzung.150 

1) Staatsfundamentalnorm 

Staatsfundamentalnorm merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
(staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu 
staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat berlakunya 
suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu 
dari konstitusi suatu negara.151

2) Staatsgrundgesetz 

Staatsgrundgesetz merupakan kelompok norma 
hukum dibawah norma fundamental negara, norma-norma  

149  Jimly Asshiddiqie dan Ali Sa’faat, op.cit hlm. 170.
150  Maria Farida Indrati, op.cit hlm. 44.
151  Jimly Asshiddiqie dan Ali Sa’faat, loc.cit.
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dari aturan dasar atau pokok negara merupakan aturan yang 
bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang 
masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma 
tungga dan belum disertai norma sekunder.152

3) Formell gesetz 

Formell gesetz (undang-undang) merupakan 
kelompok norma di bawah aturan dasar atau pokok negara. 
Norma yang berada dalam suatu formell gesetz adalah norma 
konkret, terinci, serta dapat langsung berlaku dalam suatu 
masyarakat. Norma ini tidak hanya bersifat tunggal, tetapi 
dilengkapi norma sekunder disamping norma primernya, 
sehingga suatu formell gesetz sudah dapat mencantumkan 
norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun 
sanksi pemaksa.153

4) Verordnung dan Autonome satzung

Verordnung (peraturan pelaksana) dan Autonome 
satzung (peraturan otonom) merupakan peraturan dibawah 
formell gesetz yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan 
dalam undang-undang. Peraturan pelaksana bersumber 
dari kewenangan delegasi, sementara peraturan otonom 
bersumber pada kewenangan atribusi.154

152  Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan 
Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 
3, September 2016., hlm. 670.

153  Ibid.
154  Ibid.
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Gambar 3.  
Hierarki Norma Berdasarkan Stufentheorie-Hans Nawiasky

12. Teori Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi

Dengan adanya hierarki norma yang dijadikan pegangan oleh 
negara-negara modern, membentuk suatu konsekuensi bahwa tidak 
boleh ada pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma 
yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini selaras dengan apa yang 
dikatakan oleh Hans Kelsen, bahwa terdapat suatu kekhasan lebih 
lanjut dari hukum, dimana hukum mengatur pembentukannya sendiri 
karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma 
hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari 
norma yang lainnya itu.155 Hal ini menunjukan secara tidak langsung 
norma itu sendiri memiliki suatu tatanan hierarki yang akan menjamin 
terjaganya asas hukum yang mengatur norma yang dibentuk dari 
norma dasar yang membentuknya tidak boleh bertentangan dengan 
norma dasar pembentuknya.

Dari praktik berbagai negara menunjukkan bahwa pemuncak 
hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah 
konstitusi. Menurut John N. Moore, hal ini disebabkan oleh karena 
konstitusi merupakan pernyataan mendasar tentang apa yang oleh 
sekelompok orang yang menyatukan dirinya sebagai warga negara 
dari suatu bangsa dianggap sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai 

155  Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 110.
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dasariah yang kepadanya mereka berbagi dan kepadanya pula mereka 
sepakat untuk terikat.156 Konsekuensinya, konstitusi harus bekerja 
sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) 
serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya.157

Konsekuensi tersebut membuat suatu rangkaian pemikiran 
logis tentang supremasi konstitusi, di mana konstitusi akan menjadi 
dokumen utama yang mengatur cara main suatu negara juga akan 
memaksa para organ-organ yang merepresentasikan kekuasaan negara 
untuk tunduk padanya, termasuk organ negara yang membentuk 
undang-undang. Untuk mewujudkan hal ini, Alec Stone Sweet 
berpendapat untuk diperlukan adanya suatu organ independen yang 
akan mempertahankan superioritas norma konstitusi dalam tata 
hierarki norma.158

Hal ini sejalan dengan pendapat Alexander Hamilton yang 
dikutip oleh John Marshall dalam putusan yang sangat monumental 
di kasus Marbury v. Madison. Pernyataan Hamilton yang merujuk 
pada siapa organ yang pantas mengemban tugas menjaga superioritas 
norma konstitusi adalah pengadilan. Hamilton menjelaskan 
bahwa konstitusi adalah hukum fundamental dan tugas hakim atau 
pengadilanlah yang memberi penafsiran terhadap pengertian yang 
terkandung dalam konstitusi itu. Demikian pula pengertian yang 
terkandung dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. 
Jika terdapat pertentangan di antara keduanya, maka konstitusi yang 
harus diutamakan.159

Kemudian, John Marshall berargumen dengan menyebutkan 
bahwa konstitusi itu merupakan hukum yang memiliki sifat 
fundamental dan tertinggi. Oleh karena itu, dalam teori sistem 
pemerintahan manapun yang didasarkan pada pemikiran demikian, 
maka undang-undang yang dibuat oleh legislatif yang bertentangan 
dengan konstitusi adalah batal. John Marshal lalu memantapkan 

156  Alec Stone Sweet, “Constitutional Courts” dalam Micel Rosenfeld dan Andras Sajo 
(ed), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford: Oxford 
University Press, 2012, hlm. 817.

157  I D.G. Palguna, Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan 
Perbandingan dengan Negara Lain, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm.36.

158  Ibid.
159  Ibid.



61Universitas Padjajaran

argumennya bahwa yang berhak dan berwenang dalam hal tersebut 
adalah lembaga peradilan.160 

Selain untuk menjaga supremasi konstitusi. Ditempatkannya 
kewenangan pengujian konstitusional kepada lembaga peradilan 
adalah dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia yang 
fundamental dan untuk menjaga keseimbangan antara eksekutif 
dan legislatif. Hal ini didasarkan ada pendapat bahwa Mahkamah 
Konstitusi adalah lembaga mempertahankan superioritas konstitusi 
yang secara substansial berkenaan dengan persoalan melindungi 
kemerdekaan (preserving liberty), sehingga menurut John Hart Ely, 
alasan itulah yang menyebabkan konstitusi layak diperjuangkan dan 
dipertahankan.161

Dalam perkembangannya, kewenangan untuk melakukan 
pengujian konstitusionalitas juga tidak hanya dimiliki oleh lembaga 
peradilan saja, melainkan juga oleh lembaga-lembaga lainnya. Hal 
ini juga tergantung atas peristilahan apa yang digunakan. Bicara 
mengenai pengujian konstitusionalitas, maka yang akan diuji adalah 
konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap konstitusi yang bisa 
dilakukan oleh lembaga apa saja, walaupun dalam perkembangannya 
dilakukan oleh lembaga khusus yang dinamakan Mahkamah 
Konstitusi.162 Bilamana melihat model-model yang berkembang dalam 
pengujian konstitusionalitas, maka terdapat beberapa model, yaitu163

a. Model Austria atau Model Kontinental

Model ini menerapkan sistem terpusat dimana suatu mahkamah 
konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol 

160  Ibid.
161  John Hart Ely, Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review, London: 

Harvard University Press, 1980, hlm. 100.
162  Selain Constitusional Review, ada juga peristilahan Judicial Review. Bila merujuk 

pada Kamus Black, Judicial Review merupakan kewenangan pengadilan untuk 
menguji undang-undang terhadap konstitusi, menguji atau menilai tindakan 
pemerintahan (eksekutif) dan legislative dan kalau bertentangan dengan konstitusi 
akan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat. Hal ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang melakukannya hanyalah lembaga yudikatif atau peradilan semata dan 
objeknya juga meliputi tindakan pemerintah. Berbeda dengan constitusional review 
yang dapat dilakukan oleh lembaga manapun dan objeknya hanya konstitusionalitas 
norma.

163  I D. G. Palguna, op.cit hlm. 4. 
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konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

b. Model Jerman

Model ini menerapkan sistem terpusat dimana Mahkamah Konstitusi 
dibentuk dengan wewenang eksklusif menyatakan undang-undang 
dan tindakan atau aktivitas bertentangan dengan konstitusi, namun 
semua pengadilan (lain) dapat mengesampingkan undang-undang 
yang bertentangan dengan konstitusi.

c. Model Perancis

Model ini menerapkan sistem terpusat dimana Dewan Konstitusi 
hanya memiliki wewenang secara preventif atau sering disebut 
sebagai apriori abstract review/ex ante review, yaitu memeriksa 
konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang yang telah 
disahkan namun belum diundangkan oleh Parlemen. Hal ini 
membuatnya berbeda dengan model lain yang menguji undang-
undang, bukan rancangannya. Conseil Constitutionnel atau Dewan 
Konstitusi adalah badan yang terdiri dari Presiden Republik, 
Perdana Menteri, salah satu ketua dari kedua kamar parlemen 
(Majelis Nasional dan Senat). Lembaga ini merupakan lembaga 
politik164 yang menjalankan fungsi yudisial di luar lembaga 
yudikatif sehingga dapat disebut sebagai lembaga kuasi yudisial.165

d. Model Amerika

Sering juga disebut sebagai decentralized system, di mana 
para hakim bertugas untuk menguji apakah peraturan yang 
dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan 
dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut 

164  Ada tiga alasan kenapa Dewan Konstitusi Perancis disebut Lembaga Politis (kuasi 
yudisial); (1) Pengaturan mengenai Dewan Konstitusi berdasarkan Konstitusi 
Perancis diletakkan dalam bab tersendiri di luar bab yag mengatur tentang kekuasaan 
kehakiman; (2) anggota Dewan Konstitusi bukan hakim dan tidak pula dipersyaratkan 
harus berpendidikan hukum; (3) Secara historis, Dewan Konstitusi merupakan  
kompromi dari arus pemikiran supremasi parlemen serta ketidakpercayaan terhadap 
lembaga peradilan dan  kebutuhan akan penegakan hukum dasar yang tertuang 
dalam konstitusi serta penerapan check and balances terhadap kekuasaan parlemen. 
Lihat lebih lanjut Desy Wulandari, “EX ANTE REVIEW dalam Mewujudkan 
Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Indonesian State 
Law Review Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 43.

165  Ibid.
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dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara 
konkret, maka sistem ini disebut sistem desentralisasi dan metode 
pengujiannya disebut incidenter terhadap putusan hakim di tingkat 
yang lebih rendah dapat dimintakan banding sampai ke pengadilan 
tertinggi di negara tersebut.166

Selain model-model pengujian konstitusionalitas, terdapat dua 
model pengujian peraturan-perundang-undangan yang lazim 
dikenal dalam konstelasi hukum modern, yaitu executive review dan 
legislative review. Executive review adalah pengujian yang dilakukan 
oleh pihak eksekutif secara kelembagaan dan kewenangan yang 
bersifat hierarkis. Dalam konteks ini juga dikenal dengan istilah 
“control internal” yang dilakukan terhadap produk ekekutif yang 
dikeluarkannya sendiri baik yang berbentuk pengaturan (regeling) 
maupun keputusan (beschikking).167 Sementara itu, legislative 
review adalah pengujian produk hukum yang dikeluarkan lembaga 
legislatif oleh lembaga legislatif itu sendiri.168

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Praktik Empiris Sistem Pemerintahan Presidensial dan 
Pengaruhnya terhadap Kewenangan Presiden

a. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 
hal yang berpengaruh terhadap sistem presidensial di Indonesia itu 
sendiri. Mengingat bahwa mekanisme pemerintahan presidensial 
tentu tidak terlepas dari teori pemisahan kekuasaan (separations 
of power), maka pasca-amandemen juga menimbulkan hubungan 
baru antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif.  Sebab, 
saat ini posisi keduanya dalam konstitusi adalah sejajar. Hal ini 
terlihat sebagaimana dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung oleh rakyat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban 
politik Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

166  Eddy Djunaedi, “Judicial Review di Beberapa Negara, Suatu Kajian Perbandingan”, 
Jurnal Varia Peradilan, No. 172, 2000, hlm. 102-103.

167  H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: 
Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 187.

168  Ibid.
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yang kemudian diperkuat dengan dihapuskannya Penjelasan UUD 
1945 secara implisit, sehingga peran Presiden sebagai mandataris 
MPR juga tidak berlaku lagi.169 

Oleh karena itu, di Indonesia, Presiden bertanggung 
jawab kepada Konstitusi melalui prosedur impeachment, 
selain bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan 
umum berikutnya. Impeachment dilakukan atas dasar tuntutan 
pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum (konstitusi) yang 
berbeda dengan pelaksanaan pengawasan politik kepada eksekutif 
sehari-hari dalam jabatannya.170 Sehingga, impeachment oleh 
badan perwakilan tidak berarti Presiden bertanggung jawab kepada 
badan perwakilan tersebut. Adapun alasan untuk memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya hanya 
terbatas apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:171

1) Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; 
atau

2) Perbuatan tercela; maupun

3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.

Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban politik dalam 
sistem presidensial, sejatinya eksekutif tetap bertanggung jawab 
secara langsung kepada pemilihnya.172 Pandangan ini didukung 
dengan pernyataan Herbert J. Spiro bahwa, “anyone who exercises 
delegated responsibility should be accountable to the sources 
from which he derives his causal capacity… in the case of the 
President of the United States, it means accountability to the source 

169  Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulfikar, “Reafirmasi Sistem Pemerintahan 
Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 
1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 
3, No. 2, 2016, hlm. 286. 

170  Ibid, hlm. 302. 
171  Lihat Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945.
172  “The executive is directly responsible to the electorate”, Lihat lebih lanjut dalam 

Herbert J. 
 Spiro, Responsibility  in Government: Theory and Practice, New York: Van Nostrand 

Reinhold Company, 1969, hlm. 4. 
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of his delegated responsibility, the national electorate.”173 Oleh 
karenanya, kekuasaan Presiden sejatinya dalam sistem pemerintahan 
presidensial berasal dari rakyat yang memilihnya, maka secara 
mutatis mutandis Presiden turut bertanggung jawab secara politik 
kepada rakyat.

Namun meskipun demikian, dikarenakan Indonesia menganut 
teori pemisahan kekuasaan terbatas dari segi formalnya saja,174 hal 
ini tentu mempunyai konsekuensi dimana dalam menjalankan sistem 
pemerintahan presidensialnya masih dimungkinkan kerja sama 
antara lembaga negara. Artinya, sistem presidensil yang diterapkan 
di Indonesia bukanlah sistem presidensial murni – atau betul-betul 
menerapkan teori pemisahan secara utuh, karena terlihat baik dalam 
desain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945) serta praktiknya, antara lembaga eksekutif 
dan legislatif mempunyai hubungan kerja sama.175 Artinya, dalam 
sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia tetap 
mengharapkan penguatan kewenangan Presiden, tetapi juga tetap 
membatasi (limited government), dengan cara check and balances 
untuk menghasilkan stabilitas pemerintahan.

Hubungan tersebut terlihat dalam beberapa pasal UUD 
NRI 1945, misalnya dalam bidang kekuasaan legislasi (membuat 
undang-undang), pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat.” Serta di Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan 
Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Bila dikaji lebih 

173  Ibid, hlm. 142. 
174   Menurut Ivor Jenings dalam bukunya “The Law and The Constitution” menyatakan 

bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:
1) Material, yaitu pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam 

tugas-tugas ketatanegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan 
kekuasaan 

 dalam 3 (tiga) bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
2) Formal, yaitu apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas.
 Lihat lebih jauh dalam M. Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

Jakarta: Sinar Bakti, 1993, hlm. 66. 
175  Marthin Simangunsong, “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan 

Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan)”, Lembaga Penelitian Universitas HKBP 
Nommensen Medan, 2007, hlm. 40. 
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lanjut, kedua pasal ini mensuratkan adanya pengurangan kekuasaan 
legislasi Presiden, dimana Presiden dikembalikan ke posisi sebagai 
pelaksana Undang-undang, bukan pembentuk Undang-undang.176 

Lebih lanjut dalam kekuasaan administratif dan kelembagaan, 
dapat dilihat pada Pasal 7A dan Pasal 7C yang menekankan bahwa 
posisi Presiden/Wakil Presiden nyatanya tetap dikontrol oleh DPR 
melalui mekanisme pemakzulan (impeachment process) yang dapat 
diartikan bahwa DPR sama kuatnya dengan Presiden. Maksudnya, 
dengan diberikannya ruang kepada DPR untuk melakukan sistem 
kontrol, maka dapat tercerminkan adanya pengimplementasian dari 
prinsip saling awas (checks). 

Adapun dalam Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945, yang 
menjelaskan “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, yang lebih lanjut dalam 
ayat (3)-nya, bahwa “Presiden menerima penempatan duta negara 
lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, nyatanya memperlihatkan 
adanya hubungan saling imbang (balances) antara DPR selaku badan 
legislatif dengan Presiden sebagai eksekutif, yang terpampang dari 
kata “memperhatikan” itu sendiri. 

Dengan demikian dari uraian di atas, adanya hubungan, 
baik pengawasan ataupun kerja sama antara DPR dengan Presiden 
merupakan salah satu bagian dari praktik ketatanegaraan yang tidak 
dapat dihilangkan. Adapun model yang dipakai di Indonesia tersebut 
– atau dalam kata lain pemakaian teori separation of powers bukan 
dalam bentuk yang kaku, sejatinya berkaca pada Amerika Serikat 
yang juga mengedepankan “check and balances” atau “checking 
power with power”. Merujuk pada pandangan Louis Fisher yang 
menyatakan bahwa:

“… Madison as presenting separation of powers not in 
its rigid form”. Adalah tidak mungkin melaksanakan teori trias 
politica secara murni yang dimaksudkan oleh Montesquieu karena 
praktik ketatanegaraan akhir-akhir ini menunjukkan beberapa 

176  Bandingkan dengan Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen: “Presiden memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.” 
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pembuatan Undang-undang seharusnya merupakan tugas legislatif 
saja, namun eksekutif juga telah diikutsertakan.”177

Oleh karenanya di Amerika Serikat, meskipun konstitusinya 
dianggap yang paling banyak mencerminkan trias politica dalam 
konsep asli, namun dalam praktiknya asas tersebut tidak dilakukan 
secara konsekuen – atau dalam hal ini tidak murni. Misalnya dalam 
kewenangan Presiden di Amerika Serikat juga mempunyai kekuasaan 
legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, dimana setiap 
RUU harus ditandatangani/disahkan oleh Presiden terlebih dahulu 
sebelum menjadi undang-undang. Adapun Presiden dapat menolak 
menandatangani (memveto) suatu RUU, seperti dalam kasus Presiden 
Ronald menolak RUU Proteksionisme yang terkenal dengan Jenkin’s 
Bill.178 Namun, meskipun Presiden dalam kedudukannya di sistem 
presidensial mempunyai kewenangan yang lebih besar, nyatanya tidak 
membuat kedudukannya lebih tinggi daripada badan legislatifnya, 
terbukti misalnya dalam perihal tidak terdapat persetujuan antara 
Kongres dan Presiden mengenai National Budget, maka diadakan 
“continuing resolution” atau mempergunakan kembali anggaran 
lama, bahkan Kongres juga dapat melakukan impeachment jika 
Presiden melakukan penyelewengan.

b. Kewenangan Presiden

Berdasarkan uraian di atas, pemilihan sistem pemerintahan 
presidensial untuk kembali diterapkan di Indonesia sebagai hasil 
dari pasca-amandemen UUD 1945, membawa pengaruh terhadap 
kewenangan Presiden. Sebab, dalam tatanan sistem pemerintahan 
presidensial, Presiden merupakan lembaga eksekutif tunggal 
yang memiliki kekuasaan eksekutif sekaligus kekuasaan negara. 
Sebagaimana tercermin dalam kedudukannya selaku kepala 
pemerintahan dan kepala negara. Di Indonesia, kekuasaan ini 
nampak pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.” Menurut Bagir Manan, 
kekuasaan pemerintahan pada pasal tersebut merupakan kekuasaan 
eksekutif yang semakin memperjelas kekuasaan presiden sebagai 

177  M. Kusnardi, op.cit., hlm. 67. 
178  Marthin Simangunsong, op.cit., hlm. 50. 
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lembaga dengan dua kekuasaan sekaligus. Seperti digaungkan 
Rett R. Ludwikowski bahwa Presiden merupakan eksekutif 
tunggal mencakup kekuasaannya sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan.179 Sebagai kepala negara, kekuasaan Presiden 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijabarkan sebagai 
berikut:

1) Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi 
Angkatan Bersenjata

Presiden memiliki wewenang tertinggi terhadap Angkatan 
bersenjata yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial 
sebab memegang kendali secara aktif pada Angkatan 
bersenjata. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 10 UUD NRI 
1945 bahwa “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi 
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.” 
Kemudian, jika merujuk pada Pasal 30 Ayat (3) UUD NRI 1945 
berbunyi “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan 
Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara 
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 
keutuhan dan kedaulatan negara.” Tugas Angkatan bersenjata 
ini mencakup kepanjangan tangan Presiden yang memiliki 
kekuasaan terhadap penyelenggaraan keamanan negara. 

Di bidang kesejahteraan sosial, berkaitan dengan tanggung 
jawab negara untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi rakyat 
seperti diejawantahkan Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945 
bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 
layak.” Sehingga, Presiden berwenang untuk mengerahkan 
angkatan bersenjata, tidak hanya untuk perdamaian dunia 
melainkan untuk kepentingan selain militer. Kewenangan 
ini diejawantahkan kembali pada Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa 
Presiden berwenang sekaligus bertanggung jawab terhadap 
pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).180 

179  Rett R. Ludwikowski, “Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States 
Presidentialism in The Civil Law Melting Pot”, International Law Journal, 29, 2003, 
hlm. 34.

180  Lihat Pasal 14 Ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
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Kewenangannya untuk mengerahkan kekuatan TNI 
dalam hal adanya ancaman bersenjata harus memperoleh 
persetujuan dari DPR181 akan tetapi jika ancaman bersenjata 
terjadi pada keadaan memaksa, Presiden berwenang untuk 
mengerahkannya secara langsung182 dan selambat-lambatnya 
dalam tempo waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam, 
Presiden harus mengajukan persetujuan kepada DPR.183 Jika 
DPR tidak memberikan persetujuannya terhadap pengerahan 
tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan 
operasi militer.184

2) Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan untuk Memberi 
Ampunan

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan untuk 
memberi pengampunan berupa grasi, rehabilitasi, amnesti dan 
abolisi. Pengejawantahan kekuasaan ini tercantum pada Pasal 
14 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “(1) Presiden memberi 
grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung.” Grasi diberikan kepada terpidana yang 
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan meniadakan, 
mengubah atau mengurangi hukuman pidananya. Sedangkan 
rehabilitasi adalah pengampunan yang mengembalikan 
kedudukan seorang ke keadaan semula baik sebelum atau 
sesudah orang tersebut dijatuhi pidana. Pemberian grasi dan 
rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. 

Pemberian amnesti dan abolisi tercantum pada Pasal 14 Ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Presiden memberi 
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat.” Pemberian amnesti dimaksudkan 
untuk meniadakan sifat pidana atas perbuatan pidana yang 
dilakukan individu atau sekelompok orang. Sedangkan, abolisi 
diberikan untuk meniadakan penuntutan. Pemberian amnesti 
dan abolisi dilakukan dengan pertimbangan DPR. Keterlibatan 

181  Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
182  Lihat Pasal 14 Ayat (3) Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
183  Lihat Pasal 14 Ayat (4) Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
184  Lihat Pasal 14 Ayat (5) Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
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MA dan DPR terhadap masing-masing hak prerogatif Presiden 
dimaksudkan hanya sebagai pertimbangan bukan persetujuan 
sehingga sekalipun kedua lembaga ini memberikan penolakan 
dalam pertimbangannya, Presiden tetap memiliki kuasa untuk 
memberikan pengampunannya.

3) Kewenangan Presiden di bidang Legislatif.

a) Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat; sebagai lembaga eksekutif, 
Presiden memiliki kekuasaan legislatif sebagaimana 
disebut Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa 
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal ini 
menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif tidak semata-
mata dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
yang kewenangannya diatur di Pasal 20 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945.

b) Hak Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu). Presiden memiliki 
wewenang untuk menetapkan Perppu yang tercantum 
pada Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Dalam 
hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 
undang-undang”. 

c) Hak Menetapkan Peraturan Pemerintah; kewenangan ini 
tercantum pada Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa 
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” 
Dipahami bahwa penetapan peraturan pemerintah 
adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-
undang sebab peraturan pemerintah tidak bisa ditetapkan 
jika undang-undang tidak memerintahkan secara tegas 
penetapan peraturan pemerintah oleh pemerintah.185

d) Hak Membuat Peraturan Presiden. Peraturan Presiden 
merupakan aturan pelaksana yang ditetapkan oleh 
Presiden untuk melaksanakan peraturan lebih lanjut 

185  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, opcit, hlm. 173-174.
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perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, 
baik secara tegas ataupun tidak.186 Mengingat, dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan 
Peraturan Presiden berada di bawah Undang-Undang/
Perppu dan Peraturan Pemerintah.187 UUD NRI 1945 
tidak memasukkan peraturan Presiden sebagai salah 
satu bentuk peraturan dalam konstitusi, akan tetapi 
keberadaannya dalam hierarki dapat dipahami sebagai 
atribusi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 
terkait penyelenggaraan pemerintahan. Merujuk pada 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
materi muatan Peraturan Presiden bersubstansikan 
perintah Undang-Undang, materi untuk melaksanakan 
Peraturan Pemerintah, atau materi dalam melaksanakan 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

4) Kewenangan Presiden untuk Mengangkat dan 
Memberhentikan Menteri

Presiden dalam menjalankan kekuasaan di bidang 
pemerintahan memiliki cakupan yang luas, sehingga dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Presiden dibantu oleh 
Menteri-menteri sebagaimana diejawantahkan Pasal 17 UUD 
NRI 1945 bahwa “(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri 
negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan.” Sehingga dapat dipahami bahwa 
keberadaan menteri adalah sebagai pembantu atau pelaksana 
Presiden untuk menjalankan tindakan yang sifatnya recht 
handeling atau feitelijk handeling.

Adanya ketentuan tersebut, berkonsekuensi terhadap legitimasi 
Presiden untuk mengangkat maupun memberhentikan Menteri. 
Kekuasaan ini termasuk hak Presiden untuk memperoleh 
pertanggungjawaban dari Menteri terkait urusan tertentu 

186  Lihat Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

187  Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
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di pemerintahan. Kemudian sebagai penjalanan amanat 
Konstitusi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara semakin memperjelas 
tugas Menteri-menteri negara, bahwa penyelenggaraan 
urusan tertentu di pemerintahan Menteri-menteri membantu 
Presiden.188

5) Kewenangan Presiden sebagai Penyelenggara 
Administrasi Negara

Kekuasaan Presiden sebagai penyelenggara administrasi 
negara tercermin dari ejawantahan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 
1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia 
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar.” Presiden sebagai kepala pemerintahan bermakna 
terhadap kekuasaannya untuk menjalankan undang-undang, 
kekuasaannya ini tak terbatas untuk membuat peraturan 
pemerintah tetapi juga implementasinya dalam mewujudkan 
tujuan negara. Sebagaimana diejawantahkan pada alinea ke-4 
UUD NRI 1945 yakni 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. Tujuan 
negara selain menjadi tanggung jawab seluruh lembaga negara, 
secara riil juga menjadi kewajiban Presiden sebagai lembaga 
eksekutif dimana sistem presidensial yang kian memperkukuh 
kewajibannya untuk mewujudkan tujuan negara.

Kewenangan ini merujuk pada kekuasaannya untuk 
mengendalikan pelaksanaan administrasi negara oleh masing-
masing Menteri sesuai dengan tupoksinya di pemerintahan. 
Pada dasarnya, UUD NRI 1945 telah menuangkan kewenangan 
ini pada beberapa ketentuan terkait keamanan dan ketertiban 
umum, tata usaha di pemerintahan, pelayanan umum hingga 
kesejahteraan umum. Kewenangan Presiden terhadap 
keamanan negara nampak pada kewenangannya sebagai 
panglima tertinggi Angkatan bersenjata dalam pengerahannya.

188  Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
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6) Kewenangan Presiden sebagai Penyelenggara Hubungan 
Luar Negeri

UUD NRI 1945 mengejawantahkan secara jelas dan tegas 
terkait kekuasaan Presiden dalam melakukan hubungan luar 
negeri. Pasal 11 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain.” Diperlukannya persetujuan DPR dalam 
pernyataan perang, membuat perdamaian maupun perjanjian 
dengan negara lain adalah suatu kewajiban, artinya keberadaan 
DPR bukan hanya menjadi persyaratan untuk memberi 
pertimbangan melainkan memberikan persetujuannya. Oleh 
karena itu, persetujuan DPR terhadap pernyataan perang, 
perdamaian, dan perjanjian negara lain oleh Presiden 
merupakan suatu hal mutlak. Keterlibatan DPR dalam 
hubungan luar negeri semakin diperjelas pada Pasal 11 Ayat 
(2) bahwa “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.”

Bunyi ayat tersebut memperlihatkan peran vital lembaga 
legislatif dalam hubungannya dengan kekuasaan lembaga 
eksekutif yang meskipun menjadi kekuasaan murni Presiden, 
tetapi tetap memperoleh batasan tertentu. Hal ini dapat 
dipahami, sebab dalam sistem presidensil, korelasi kedua 
lembaga tersebut adalah upaya mewujudkan mekanisme check 
and balances. Kemudian, secara khusus, ketentuan lebih lanjut 
mengenai perjanjian internasional diatur dengan undang-
undang189 yang saat ini berpedoman pada Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
Kekuasaan dalam hubungan luar negeri juga mencakup untuk 
mengangkat duta dan konsul sebagaimana Pasal 13 Ayat 
(1) UUD NRI 1945 bahwa “Presiden mengangkat duta dan 
konsul.” 

189  Lihat Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
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Dalam pengangkatan ini, DPR tetap dilibatkan sebagai 
pertimbangan bagi Presiden dalam mengangkat duta dan 
konsul.190 Keterlibatan ini juga kembali disebut pada Pasal 13 
Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Presiden menerima penempatan 
duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat.” Dengan demikian, pada praktiknya 
Presiden sebagai “sentral” dalam pemerintahan presidensial 
tetap memperoleh “intervensi” dari lembaga negara lain untuk 
menyeimbangkan kekuasaan Presiden agar tidak berlaku 
secara absolut dan berdampak pada roda pemerintahan.

2. Praktik Empiris Hak-Hak Legislatif

a. Hak-Hak Legislatif

Lembaga legislatif yang dominan direpresentasikan oleh 
Dewan perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang, dalam 
menjalankan fungsi legislasi diberikan suatu hak untuk menjalankan 
fungsi tersebut dengan optimal. Untuk itu, pemberian hak inisiatif 
merupakan hal yang perlu dilakukan agar DPR dapat mengadakan 
amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun 
pemerintah dan hak budget. Sedangkan dalam rangka mendukung 
fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga legislatif diberikan 
beberapa keistimewaan untuk mengontrol jalannya lembaga 
eksekutif dalam arti menjaga supaya tindakan eksekutif dapat 
sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pengawasan tersebut 
dilakukan dengan kontrol secara khusus dengan menggunakan 
hak-hak, yaitu:191

1) Hak untuk Bertanya

Anggota legislatif berhak mengajukan pertanyaan pada 
pemerintah mengenai suatu hal. Jika melihat praktik di Inggris 
dan india terdapat mekanisme “Question Hour” (jam bertanya) 
yaitu pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum 
dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang Perdana 
Menteri menjawabnya secara lisan. Di Inggris, jam bertanya 
berasal dari sistem Westminster  yang merupakan jenis sistem 
pemerintahan parlementer yang menggabungan serangkaian 

190  Lihat Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
191  Sahya Anggara, op.cit., hlm. 178-179.
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prosedur untuk menjalankan legislatif pertama kali yang 
dijalankan di Inggris. Dalam praktiknya, Question hour di 
House of Commons Inggris berlangsung dengan pertanyaan 
yang diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri 
yang bersangkutan akan menjawabnya secara lisan. Adapun 
question hour ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri 
membahas kebijakan pemerintah dengan baik. Dengan 
demikian, suara parlemen di Inggris memiliki kedudukan yang 
kuat dengan adanya pemberian kesempatan yang baik untuk 
didengar dan mendengar penjelasan kebijakan langsung dari 
pemerintah.192

Sementara di India, Question Hour diatur secara 
ketat dan selama satu jam, anggota Parlemen akan 
mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan meminta 
pertanggungjawabannya atas fungsi kementerian mereka. 
Pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen dirancang 
agar bisa menghasilkan informasi dan memicu lahirnya 
tindakan yang perlu dilakukan oleh kementerian. Dalam 70 
tahun terakhir, Question Hour telah berhasil mengekspos 
penyelewengan keuangan serta membawa data dan informasi 
menyangkut fungsi pemerintah ke domain publik.193 Sehingga 
Question Hour telah menjadi salah satu aspek paling terlihat 
dari fungsi parlemen dengan aturannya yang komprehensif 
diantaranya aturan mengenai pertanyaan yang diberikan 
harus dibatasi maksimal 150 kata. Hal tersebut dimaksudkan 
agar pertanyaannya tepat dan bukan pertanyaan yang umum. 
Pertanyaan yang diberikan juga harus terkait dengan tanggung 
jawab Pemerintah India dan tidak boleh mencari informasi 
mengenai hal yang sifatnya rahasia atau berada di bawah 
ajudikasi pengadilan.194 Di Indonesia, dalam perkembangan 
DPR sebagai lembaga legislatif memiliki hak bertanya kecuali 
DPR-GR pada masa Demokrasi Terpimpin. Pertanyaan dapat 

192  House of Commons Information Office, “Parliamentary Questions” diakses dari https://web.
archive.org/web/20061016215929/http://www.parliament.uk/documents/upload/p01.pdf

193  Chakshu Roy, “An Expert Explains: What are Question Hour and Zero Hour, and why do they 
matter?”, Indian Express, diakses dari https://indianexpress.com/article/explained/an-expert-
explains-what-are-question-hour-zero-hour-parliament-session-6580747/ pada 7 Juni 2021.

194  ibid.
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diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh 
departemen yang bersangkutan.

2) Hak Interpelasi

Hak ini berfungsi untuk meminta keterangan pada 
pemerintah mengenai kebijakannya di suatu bidang. 
Misalnya di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Jika 
hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan 
tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaannya 
diragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif 
dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan 
untuk diajukannya mosi tidak percaya.  Di Indonesia semua 
badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-
Royong pada masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak 
interpelasi.

3)  Hak Angket

Hak ini merupakan hak anggota legislatif untuk 
mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini 
dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil 
penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, 
yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal 
ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Di 
Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong-Royong pada masa Demokrasi Terpimpin, 
mempunyai hak angket.

3. Praktik Empiris Keberadaan MPR sebagai Permanent Body 
dalam Kekuasaan Legislatif

C.F Strong, mengemukakan terdapat beberapa kriteria 
untuk menentukan kategorisasi struktur parlemen, yaitu fungsi 
lembaga perwakilan, keanggotaan lembaga perwakilan, dan proses 
pembentukan undang-undang di lembaga perwakilan.195 Artinya, 
suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai sebuah struktur parlemen 
adalah ketika memiliki fungsi kekuasaan legislatif dan berperan 

195  C.F. Strong, Modern Political Constitution; an Introduction to the Comparative 
Study of Theory History and Existing Form, London: Sidwick & Jackson Limited, 
1996, hlm. 194.
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sebagai badan berwenang untuk menjalankan kekuasaan tersebut 
dalam menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.

Di Indonesia, MPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif 
yang menjadi awal diskursus sistem perwakilan kamar di Indonesia. 
Sri Soemantri memiliki pendapat yang berbeda. Ia menyatakan bahwa 
struktur parlemen di Indonesia merupakan bikameral, lebih khususnya 
adalah soft bicameral. Hal ini disebabkan oleh fungsi DPD yang lebih 
lemah dibandingkan dengan DPR.196 Pendapat lain juga disampaikan 
Abd Rahman yang menyatakan jika dilihat dari perspektif lembaga 
pembuat UU justru menyebut sistem perwakilan Indonesia adalah satu 
kamar atau unicameral yang dipegang oleh DPR. Hal ini dikarenakan 
kekuasaan membentuk UU hanya pada DPR sebagaimana ditegaskan 
dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan DPD 
hanyalah pelengkap terhadap fungsi DPR.197

Sedangkan, Fatmawati198 menyatakan bahwa sistem 
perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan tiga kamar atau 
trikameral. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu (1) MPR 
merupakan sebuah lembaga sendiri, bukan sebagai sidang gabungan 
(joint session) antara DPR dan DPD; (2) MPR menurut UUD 1945 
hasil perubahan masih mempunyai kewenangan tersendiri; (3) MPR 
mempunyai pimpinan dan memiliki Sekretariat Jenderal sendiri, 
terpisah dari DPR dan DPD.199

Adapun perbedaan pendapat tersebut menandakan belum 
terdapatnya identitas dari struktur parlemen. Sedangkan bila 
diperhatikan kepada sistem perwakilan, adanya pengkamaran 
merupakan ciri dari lembaga. Maka, kamar dapat diartikan sebagai 
sebuah lembaga. Di Indonesia, adanya MPR, DPR dan DPD sebagai 
lembaga legislatif merupakan refleksi dari adanya 3 lembaga negara 
atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatmawati bahwa sistem 
perwakilan di Indonesia merupakan sistem kamar trikameral.

Jadi, MPR tidak terbatas pada pengertian joint session dari DPR 
196  Bambang Ariyanto, Op.cit, hlm. 144.
197  Ibid.
198   Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, Jakarta: UI 

Press, 2010, hlm. 34.
199  Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam 

UUD 1945, Op.cit., hlm. 13.
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da DPD ketika mengadakan Sidang Tahunan, namun MPR sebagai 
permanent body. Pengelompokkannya kepada lembaga legislatif, 
selain karena MPR berperan dalam membentuk dan mengubah UUD 
NRI Tahun 1945, yakni karena MPR mempunya fungsi lembaga 
perwakilan baik secara politik maupun territorial. MPR juga menjadi 
lembaga yang berwenang untuk memegang dan mewujudkan cita-cita 
bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
yaitu sebagai lembaga yang berwenang membentuk pengaturan terkait 
haluan perencanaan pembangunan.

4. Praktik Empiris Kewenangan MPR untuk Membentuk 
Ketetapan MPR yang Mengatur terkait Haluan Perencanaan 
Pembangunan Negara

Kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN terdapat pada 
Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. namun nyatanya 
hingga tahun 1960 tidak ada satu dokumen pun yang mengarah 
kepada GBHN. Dokumen GBHN pertama kali baru ditetapkan 
oleh Presiden Soekarno melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang 
Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara yang diperkuat melalui 
Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang “Manifesto Politik Republik 
Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara”. 
Sebagai rincian dari ketetapan ini, Dewan Perancang Nasional 
(Depernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana Delapan Tahun 1961-1969 yang ditetapkan oleh MPRS 
sebagai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap MPRS No.II/
MPRS/1960.Dokumen GBHN yang terakhir dihasilkan pada era 
demokrasi terpimpin ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.IV/
MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar 
Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.200

Kemudian, dalam kurun 1969-1998 berhasil menyusun 
rencana pembangunan nasional melalui lima tahapan. Tahapan 
pembangunan yang disusun dalam masa itu telah berhasil 

200  Imam Sukbhan, “GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia”, 
Jurnal Aspirasi Vol 5, 2014, hlm. 135. Dalam Badan Pengkajian MPR RI dan 
Universitas Padjadajran, op.cit, hlm. 60.
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meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dalam 
indikator ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan 
konsolidasi negara melalui berbagai proyek pembangunan 
yang mereka jalankan seperti pembangunan waduk dan irigasi, 
pembangunan infrastruktur jalan, penataan pranata sosial, hingga 
pengaturan media.

Pasca runtuhnya rezim Soeharto melalui momentum 
reformasi, paradigma dari GBHN dievaluasi sehingga mencabut 
kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto dalam Tap MPR No. II/
MPR/1998. Hal ini sebagai upaya untuk segera menghilangkan 
pengaruh-pengaruh serta pandangan politik Presiden Soeharto yang 
kental dengan sistem GBHN. GBHN pada masa Presiden Soeharto 
malah dianggap sebagai alat yang melanggengkan otoritarianisme 
dan melegitimasi lamanya masa jabatan Presiden Soeharto. Selain 
itu, tuntutan reformasi hukum yang hendak meluruskan arah 
sistem presidensil yang dirasa menyimpang membuat MPR pada 
saat itu membentuk dua ketetapan baru sebagai tindak lanjut dari 
diturunkannya Presiden Soeharto.201 Ketetapan MPR mengenai 
GBHN dalam masa reformasi tidak berjalan dengan purna setelah 
dipotong oleh hasil rangkaian amendemen UUD NRI Tahun 1945.

5. Praktik Empiris Sidang Tahunan MPR dan Pengambilan 
Putusannya

Sidang Tahunan MPR sudah dikenal dalam praktik 
ketatanegaraan dan dilaksanakan sejak masa reformasi dengan 
agenda yang sidang pertama berdasarkan Tap MPR No. II/MPR 
Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Pelaksanaan Sidang 
Tahunan MPR dibagi ke dalam masa awal reformasi (2000-2003) 
dan masa sekarang (periode 2014-2019) serta (periode 2019-2024). 
Dalam perjalanannya, terlebih dalam periode tahun 2000-2003, 
banyak hal mendasar yang terjadi dimana dalam kondisi sebelum 
perubahan UUD 1945, presiden harus melaksanakan laporan 
pertanggungjawaban kepada MPR pada setiap akhir periode, hal 
ini merupakan konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai lembaga 
tertinggi negara. Oleh karenanya, untuk memenuhi hal tersebut, 
dibentuklah mekanisme Sidang Tahunan MPR mulai 1999-2003, 

201   Ibid.
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dimana setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada MPR. Atas laporan tersebut, MPR 
nantinya membentuk Ketetapan MPR tentang Penerimaan atas 
Laporan Pertanggungjawaban Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 
Selain terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban lembaga 
tinggi negara, Sidang Tahunan MPR di awal reformasi juga diperlukan 
terkait dengan proses perubahan UUD 1945 yang dimulai pada tahun 
1999 dan terdapat kesepakatan awal akan dilakukan secara bertahap 
dan berkesinambungan.

Namun, dikarenakan telah terjadi perubahan UUD 1945 yang 
mengakibatkan bahwa MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi 
negara, maka konsekuensinya adalah lembaga-lembaga negara lain 
tidak perlu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada 
MPR lagi. Artinya tidak ada lagi hubungan vertical hierarkis antara 
MPR dengan lembaga negara lain. Oleh karenanya, mekanisme yang 
mewadahi pertanggungjawaban tersebut dalam sidang tahunan juga 
ditiadakan hingga tahun 2014. 

Adapun diselenggarakannya lagi Sidang Tahunan MPR 
kembali didasarkan atas beberapa hal penting, yakni:202

1) Untuk memenuhi ketentuan ketentuan dalam Peraturan MPR 
RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, pelaksanaan 
Sidang Tahunan MPR ini juga tidak dilepaskan dari kerangka 
rekomendasi MPR periode sebelumnya. Artinya, kendati posisi 
MPR setara dengan lembaga negara lainnya, namun konstitusi 
menyatakan bahwa MPR merupakan satu-satunya lembaga 
yang memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan 
norma fundamental negara hingga melantik Presiden dan 
Wakil Presiden RI yang menunjukkan keistimewaan MPR 
sebagai lembaga negara.

2) Sidang Tahunan MPR akan menjadi konvensi baru dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Sidang tahunan juga 
diharapkan mampu menciptakan kebersamaan, keterbukaan, 
dan akuntabilitas lembaga negara yang kemudian berujung 
pada idealnya sebuah pemerintahan.

202  Sri Wahyuni Tanshzil, Urgensi Sidang Tahunan MPR-RI, Makalah Dipresentasikan pada 
Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR dan FH Unpad, Bandung, 2016, hlm. 165. 
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3) Dengan adanya Sidang Tahunan MPR dapat menjadi forum 
komunikasi politik terkait penyampaian laporan tentang apa 
yang telah lembaga negara laksanakan sepanjang satu tahun 
terakhir. Rakyat tentunya juga harus mengetahui bagaimana 
kinerja seluruh lembaga tinggi negara yang tercantum dalam 
konstitusi. Hadirnya lembaga-lembaga negara menyampaikan 
laporan kinerjanya di forum Sidang Tahunan MPR akan 
berdampak terhadap pembentukan persepsi rakyat terhadap 
lembaga negara itu sendiri.

4) Melalui Sidang Tahunan MPR ini, MPR diharapkan mampu 
menjalankan perannya dalam pelaksana check and balances 
lembaga-lembaga negara yang menjalankan cabang-
cabang kekuasaan negara. Peran tersebut dilakukan dengan 
menyediakan wadah bagi penyampaian laporan kinerja setiap 
tahun lembaga-lembaga negara yang keberadaan, wewenang, 
tugas serta fungsinya ditentukan konstitusi.

Oleh karena itu, dalam periode 2015-2017, Sidang Tahunan 
MPR tentunya mempunyai makna serta konsekuensi hukum yang 
berbeda, yaitu:203

Pertama Sidang Tahunan MPR 2015 adalah semata-mata forum 
formal untuk penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara 
sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat. Sidang Tahunan 
MPR memberikan media formal prosedural bagi transparansi dan 
akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi negara.

Kedua, Sidang Tahunan ini tidak akan mengambil keputusan 
terkait laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara yang akan 
disampaikan oleh Presiden selaku kepala negara. Bahkan, dalam 
rangka menjaga hubungan antar lembaga negara, dalam forum 
SIdang Tahunan MPR tidak diperkenankan untuk adanya pertanyaan, 
apalagi interupsi dari anggota MPR. Hal ini semata-mata untuk 
menjaga agar eksistensi Sidang Tahunan MPR tidak mengubah 
konstruksi kelembagaan negara.

Namun sayangnya, pelaporan kinerja lembaga negara dalam 
Sidang Tahunan tanpa pertanyaan dari anggota MPR yang didasarkan 

203  Jefri Kore, Makalah Seminar: Konsep Lembaga Negara dan Sidang Tahunan MPR RI 
(Akuntabilitas dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara), 2015, hlm. 5. 
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pada kekhawatiran konsep “pertanggungjawaban” kepada dirinya 
tentunya menyisakan konsep seremonial belaka saja. Hal ini misalnya 
ditemukan dalam pelaporan kinerja Mahkamah Agung oleh Presiden 
Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2017, yaitu:

“Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam 
penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh 
lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan 
pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan 
konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja penanganan 
perkara di MA terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, MA 
juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan 
informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap 
pencari keadilan.”

Pidato tersebut banyak dikritik karena hanya terkesan basa-basi 
saja. Dimana, masyarakat tidak melihat adanya progress reformasi di 
Mahkamah Agung sejak tahun 1998. Padahal yang menjadi tuntutan 
adalah pemberantasan mafia hukum, namun Mahkamah Agung 
tidak menaruh hal ini sebagai prioritas utama yang harus dilaporkan 
ke publik. Artinya, permasalahan tersebut sangat memprihantikan 
karena terlihat bahwa tidak terintegrasi serta hilangnya tujuan 
perencanaan yang sudah sedari lama dicita-citakan oleh masyarakat.

Maka daripada itu, menjadi penting untuk mereformulasikan 
Sidang Tahunan MPR yang kembali dimaknai sebagai forum 
komunikasi politik bagi setiap lembaga negara untuk melaporkan 
program kerja masing-masing selama satu tahun periode terhadap 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam reformulasi Sidang 
Tahunan MPR, maka sejatinya forum ini akan mengutamakan 
peningkatan kualitas demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, 
dan partisipasi publik yang disokong oleh tiga faktor utama, yakni 
1) penyampaian kinerja pelaksanaan kewenangan konstitusional 
lembaga-lembaga negara dan PPHN disertai dengan permasalahan 
dan tantangan yang dihadapi oleh setiap lembaga negara; 2) 
diperlukannya peran media untuk dapat membantu pendistribusian 
laporan kepada rakyat; 3) respon masyarakat yang dapat diwakili 
oleh kelompok-kelompok kritis. Selain itu yang perlu dipertegas ialah 
hadirnya komunikasi antar lembaga negara dalam Sidang Tahunan 
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MPR bukan berarti menandakan hubungan vertikal, melainkan 
justru harus dimaknai sebagai pelaksanaan check and balances antar 
lembaganya. 

6. Praktik Empiris Teori Hukum Pembangunan dikaitkan dengan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Haluan Negara

Menelaah kondisi Indonesia sebelum hingga sesudah 
amandemen UUD NRI 1945, Indonesia mengenal dua model 
perencanaan pembangunan nasional yang didaulat sebagai penerapan 
dari teori hukum pembangunan yang berisi pedoman pembangunan, 
yakni dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
Apabila menilik kepada UUD NRI 1945 sebelum perubahan, dapat 
ditemukan ketentuan mengenai presiden menjalankan program 
pembangunan berdasarkan GBHN yang dimuat Ketetapan MPR 
(TAP MPR). Hal tersebut dilandaskan pada pemahaman bahwa MPR 
dianggap sebagai suatu miniatur dari masyarakat Indonesia dalam 
melakukan proses kedaulatan rakyat. Hingga pada akhirnya setelah 
amandemen UUD NRI 1945 (1999-2002) model RPJPN hadir dan 
dianggap sebagai pengganti GBHN.

Model perencanaan pembangunan nasional sepanjang sejarah 
ketatanegaraan Indonesia, baik GBHN maupun RPJPN didalamnya 
memuat materi-materi pembangunan pada segala bidang kehidupan 
nasional termasuk didalamnya pembangunan nasional bidang 
hukum. Sebagai panduan pembangunan kehidupan masyarakat oleh 
penyelenggara negara, maka kebijakan tersebut harus dibuat dalam 
kerangka Indonesia sebagai negara hukum, bahwa dua kebijakan 
pembangunan nasional tersebut dibuat atau disusun dalam bentuk 
atau format yuridis yang jelas. Misalnya GBHN pada sepanjang 
pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru ditetapkan dalam bentuk 
Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN di era pemerintahan 
reformasi yang dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk 
undang-undang.204

204  Syafruddin Muhtamar, Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan 
Amanat Konstitusi (Studi tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan 
Hukum dalam GBHN dan RPJPN), diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/
files/7a74ea5c40fc1ccb031db59eeb68b70e.pdf
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Salah satu perubahan yang signifikan dalam Amandemen UUD 
NRI 1945 (1999-2002) adalah berada pada kewenangan lembaga 
MPR yang tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN. Namun 
dihapuskannya GBHN tidak membuat pembangunan nasional 
seakan tidak memiliki perencanaan, karena muncul rumusan Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai model lain dari GBHN 
sebagai perencanaan pembangunan nasional. Rumusan dari pada 
model perencanaan pembangunan nasional tersebut dituangkan 
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang mengatur 
adanya RPJP, RPJM, dan RKP. 

RPJP Nasional merupakan penjabaran tujuan dibentuknya 
pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD NRI 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah 
pembangunan Nasional. Rencana pembangunan jangka panjang ini 
mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat 
beserta strategi untuk mencapainya. Oleh karenanya, rencana 
pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen 
bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, 
organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. Adapun, istilah 
RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program 
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, 
yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, 
program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, 
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
Sedangkan, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, 
memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/
Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan, MPR memiliki 
kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN. GBHN pada saat 
itu dibentuk oleh MPR dalam Tap MPR. Namun, harus dipahami 
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bahwa saat ini MPR tidak memiliki kewenangan lagi untuk 
membentuk Tap MPR, dan masuknya Tap MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan hanya terbatas untuk Tap MPR 
yang masih berlaku sesuai dengan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 
tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. 
GBHN sebelum reformasi, merupakan pedoman bagi Presiden dalam 
menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau 
melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden.205 
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga negara tertinggi.

Model GBHN (sebelum reformasi) pada dasarnya dianggap 
bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia 
saat ini karena konsep GBHN yang dipahami secara umum saat ini 
masih merupakan konsep GBHN lama yang mana penerapannya 
akan menimbulkan sebuah mekanisme pertanggungjawaban politik 
karena presiden dipilih oleh MPR dan dapat diberhentikan pada 
masa jabatannya dengan alasan tidak sesuainya kebijakan presiden 
dengan GBHN. Sementara setelah amandemen UUD NRI Tahun 
1945 seharusnya sudah tidak dikenal lagi pertanggungjawaban atas 
dasar kebijakan, akan tetapi seharusnya secara teoritis berdasarkan 
salah satu karakteristik sistem presidensial yang dikemukakan oleh 
Verney dalam bukunya “Parliamentary Government and Presidential 
Government” adalah Presiden dan Wakil Presiden (pemerintah) 
bertanggung jawab secara langsung kepada pihak yang memilihnya 
(electorates).206 Maka untuk menghidupkan kembali GBHN di 
Indonesia, perlu beberapa penyesuaian dan perubahan, yang dapat 
diadopsi dari praktek- praktek di negara lain. Selain Indonesia, 
negara-negara lain juga mempraktikan adanya haluan negara, 

205  Mudiyati Rahmatunnisa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia: Reformulasi Model GBHN: Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi MPR 
RI dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kerjasama MPR dengan 
Universitas Padjadjaran, Cihampelas, Kamis 25 April 2013.

206  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer 
dalam Sistem Presidensial Indonesia,Op.cit., hlm. 82-83.
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sebagaimana berikut:

a. Praktik Haluan Negara di Irlandia

Menilik dalam praktik ketatanegaraan, dimana 
pemberlakuan prinsip-prinsip haluan negara bukan lagi menjadi 
hal yang asing. Dikenal istilah Directive Principles sebagai prinsip 
yang menjadi panduan dalam mengarahkan haluan kebijakan 
negara bagi pemerintah pusat dan daerah yang dijadikan pegangan 
sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-
undangan dan program-program pemerintahan.207 Salah satu 
pelopor pemberlakuan haluan negara dalam bentuk Directive 
Principles adalah Irlandia. Dalam Konstitusi Republik Irlandia 
Tahun 1937, dikenal ketentuan Directive Principles of State Policy 
(DPSP) atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah GBHN.208 

Directive Principles dalam Konstitusi Republik Irlandia 
Tahun 1937, berisi prinsip-prinsip yang harus dijadikan rujukan 
bagi setiap penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan 
kenegaraan dan pemerintahan yang bersifat operasional. 
Perumusan DPSP sejatinya dibentuk sebagai pedoman moral 
konstitusi untuk kepentingan menjaga, agar kebijakan negara 
dan pemerintahan berjalan dibawah rujukan konstitusi.209 DPSP 
diarahkan untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi 
dengan mana kehidupan warga negara dapat diarahkan mencapai 
cita-cita bersama. Tujuannya mewujudkan demokrasi sosial dan 
ekonomi melalui gagasan Negara Kesejahteraan. Norma-yang 
terkandung dalam DPSP memang tidak dianggap mengikat di 
pengadilan. Namun, kedudukan DPSP ini sangat penting dalam 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.  Sebab, telah 
menjadi tugas penyelenggara negara untuk menerapkan prinsip-
prinsip pengarah dan pembimbing kebijakan itu dalam membuat 
undang-undang. 

Adapun pada praktiknya, semua cabang kekuasaan eksekutif 
diharuskan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan 
tugasnya. Bahkan cabang kekuasaan yudikatif diharuskan 

207  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.cit., hlm.22 .
208  Saldi Isra, Op.cit., hlm. 22.
209  Ibid., hlm. 103.
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menjadikannya acuan berpikir dalam setiap kali memeriksa dan 
memutus suatu perkara. Artinya, di zaman sekarang, doktrin yang 
menyatakan bahwa DPSP itu tidak dapat ditegakkan di pengadilan, 
sudah tidak lagi dianut secara mutlak. Penerapannya di lapangan 
diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan, khususnya MK atau 
MA yang berperan sebagai the guardian of the constitution. 
Penting untuk diperhatikan bahwa tradisi DPSP ini merupakan 
variasi yang bisa dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang 
tidak menganut paham sosialis-komunis seperti di Eropa Timur, 
dimana sejak awal merumuskan ketentuan mengenai kebijakan 
ekonomi dan sosial.

Biasanya, konstitusi ekonomi di negara-negara Eropa Timur 
merumuskan ketentuan tentang kebijakan perekonomian itu dalam 
empat kategori. Pertama, ketentuan mengenai hak asasi manusia 
dan hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, dan budaya; 
Kedua, ketentuan mengenai tanggung jawab asasi setiap orang 
dan setiap warga negara untuk menjamin dan memenuhi hak-hak 
sesama warga dan kewajiban-kewajiban terhadap negara; Ketiga, 
ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab dasar pemerintahan 
negara untuk melindungi dan memenuhi hak sosial, ekonomi, dan 
kebudayaan warga tersebut secara kolektif; Keempat, ketentuan 
yang bersifat memberikan panduan atau arahan kebijakan ekonomi 
pemerintahan, seperti prinsip perencanaan dan sentralisasi 
ekonomi, prinsip penguasaan oleh negara atas semua kekayaan 
sumber daya alam yang ada, dan lain sebagainya.210

Dewasa ini, pola perumusan konstitusi ekonomi seperti 
yang pernah dipraktikkan di semua negara komunis Eropa 
Timur, masih dapat kita lihat di negara-negara komunis di Asia 
dan Amerika Selatan, seperti RRC, Vietnam, dan Kuba. Dengan 
perkataan lain, dalam perkembangan sejarah kontemporer telah 
terjadi konvergensi, yaitu di kalangan negara-negara komunis 
terjadinya proses liberalisasi atau dekonstitusionalisasi kebijakan 
ekonomi, sedangkan di negara-negara liberal terjadi proses 
konstitusionalisasi kebijakan ekonomi.Di Eropa Barat, negara-
negara yang memuat ketentuan yang memuat ketentuan DPSP itu, 
bukanlah tergolong negara komunis. Misalnya, Irlandia, Portugal, 

210  Ibid,  hlm. 29
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dan Spanyol bukanlah negara komunis, akan tetapi konstitusinya 
memuat ketentuan yang disebut DPSP. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa baik di lingkungan negara-negara sosialis-
komunis di Timur maupun Barat yang non-komunis, kecenderungan 
untuk mencantumkan ketentuan mengenai perekonomian dalam 
konstitusi sudah menjadi suatu kelaziman umum. Dengan istilah 
lain, gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi saat ini sudah 
menjadi sesuatu hal yang lazim di dunia.  Terdapat perbedaan 
konseptual di antara pencantuman DPSP di negara komunis dan 
negara sosialis barat. Di negara komunis, kebijakan ekonomi itu 
bertitik tolak dari pilihan ideologis yang mengutamakan peran 
negara daripada pasar. Sedangkan, dalam cara pandang negara 
sosialis barat, yang lebih diutamakan adalah keperluan praktis 
untuk memberikan bimbingan dan panduan arah agar kebijakan 
operasional di bidang-bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan 
budaya tidak bertentangan dengan cita-cita yang terkandung dalam 
konstitusi sebagai hukum tertinggi.211

Sesudah berlakunya Konstitusi Irlandia 1937 ini, banyak 
negara yang mendapatkan inspirasi untuk mengikuti atau 
mencontoh pola perumusan tentang prinsip-prinsip haluan negara 
ini, diantaranya yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Nepal, dan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Eropa.212 Praktik-
praktik berbagai negara tersebut menunjukkan beberapa perbedaan 
tergantung pada kebutuhan masing- masing negara. Maka, bukan 
tidak mungkin Indonesia mentransplantasi haluan negara dalam 
bentuk Directive Principles, yang disesuaikan dengan kondisi 
hukum, politik dan ekonomi masyarakat. 

b. Praktik Haluan Negara di Filipina

Negara Filipina mengatur haluan negara sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dalam konstitusi Filiphina.Hal ini dapat 
dilihat dalam Article II dengan judul Declaration of Principles 
and State Policies. Dalam konstitusi Filipina, dibedakan antara 
principles dan policy. Principle merupakan aturan yang mengikat 
(binding rules) bagi pemerintah dalam setiap tindakannya termasuk 

211  Ibid, hlm. 27
212  Ibid, hlm. 104
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pembentukan aturan. Sementara itu policy atau kebijakan-kebijakan 
merupakan petunjuk (guidelines) bagi orientas negara.213

Dalam Konstitusi 1987, terdapat enam prinsip yang diatur 
Sedangkan 22 kebijakan (policies) diatur dalam Article II Section 
7- 28.  Adapun prinsip tersebut adalah:

1) The Philippines is a democratic and republican State. 
Sovereignty resides in the people and all government authority 
emanates from them;

2) The Philippines renounces war as an instrument of national 
policy, adopts the generally accepted principles of international 
law as part of the law of the land and adheres to the policy of 
peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with 
all nations;

3) Civilian authority is, at all times, supreme over the military. 
The Armed Forces of the Philippines is the protector of the 
people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the 
State and the integrity of the national territory;

4) The prime duty of the Government is to serve and protect the 
people. The Government may call upon the people to defend 
the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be 
required, under conditions provided by law, to render personal, 
military or civil service;

5) The maintenance of peace and order, the protection of life, 
liberty, and property, and promotion of the general welfare are 
essential for the enjoyment by all the people of the blessings 
of democracy;

6) The separation of Church and State shall be inviolable.

Selain itu, State Policies juga diatur dalam Pasal XII, 
mulai dari Section 1 sampai dengan Section 22. Misalnya, dalam 
section 1 pasal XII ditentukan bahwa tujuan perekonomian 
nasional adalah i) distribusi kesempatan, pendapatan, dan 
kekayaan yang lebih adil; ii) peningkatan yang berkelanjutan 
dalam barang dan jasa yang diproduksi oleh bangsa untuk seluruh 

213  Mei Susanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil 
Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 430.
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rakyat; iii) meningkatkan pembagian yang adil dengan sekurang-
kurangnya 60 persen kepemilikan saham warga negara Filipina 
dalam berbagai perusahaan, joint ventures, perjanjian bagi hasil 
atau dalam berbagai korporasi dan asosiasi. Selanjutnya, dalam 
Section 3 diamanatkan bahwa, tanah dan ranah publik dibagi 
menjadi i) tanah pertanian, ii) tanah hutan, iii) tanah sumber 
daya, iv) taman nasional.

Menurut Joaquin G. Barnas, declaration of principles 
and state policies ini, dapat juga dikatakan sebagai ‘political 
creed of the nation’, atau pernyataan kesepahaman politik 
dari suatu negara, yang memuat kebijakan yang mengikat dan 
harus dipatuhi oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut 
menetapkan kewajiban dasar dari pemerintah, khususnya 
lembaga legislatif dan eksekutif sebagai lembaga yang membuat 
berbagai kebijakan. Secara tidak langsung, beberapa prinsip ini 
dapat membantu peradilan dalam menentukan validitas undang-
undang atau tindakan eksekutif dalam ‘justiciable cases’. 
Lebih lanjut, Barnas menyatakan bahwa tujuannya, tidak lain 
merupakan sebagai tempat untuk menemukan sumber hak-hak 
yang sejalan dengan declaration of principles. Namun hak-hak 
tersebut akan tetapi hak tersebut akan tergantung pada keadaan 
dan pertanyaan yang terlibat dalam setiap kasus.214

c. Praktik Haluan di Brazil

Menilik negara Brazil, negara ini merupakan salah satu 
negara berkembang dengan sistem pemerintahan presidensial 
yang menerapkan haluan negara dalam konstitusinya. Dimana, 
berdasarkan Konstitusi Brazil 1988 dan perubahannya, satu-
satunya badan legislatif mereka yang bersistem bikameral, memiliki 
kewenangan dengan persetujuan/dukungan Presiden, dalam hal “...
ii – pluriannual plan, budgetary directives, annual budget, credit 
transactions, public debt and issuance of currency;....iv–national, 
regional and sectorial plans and programmes of development;....”

Menilik pada ketentuan diatas, pluriannual plan dimaksud 
adalah rencana multi tahun yang diajukan Presiden terpilih dalam 

214  Joaquin G. Barnas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: A 
Commentary, Rex Book Store, Manila, 1996, hlm 31.
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jangka waktu empat tahun, yang juga diposisikan sebagai dokumen 
penganggaran bersama dengan rencana anggaran tahunan (annual 
budget), dan budgetary directive (peraturan pelaksana anggaran). 
Selaras dengan Indonesia, Pluriannual plan ini memiliki kemiripan 
seperti dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia, 
yaitu RPJMN dengan substansi penjabaran visi dan misi/ janji 
kampanye Presiden terpilih. Perbedaannya, terletak dari pihak 
yang membuatnya. Di Brazil, Pluriannual Plan diajukan oleh 
Presiden terpilih, namun tetap membutuhkan persetujuan Kongres, 
sementara di Indonesia, RPJMN hanya ditetapkan dengan Presiden, 
yang artinya, tidak perlu persetujuan DPR, DPD atau bahkan 
MPR.”215

7. Praktik Empiris Hierarki Norma

Teori Hans Nawiasky menjadi dasar yang berlaku di 
berbagai negara sebagai landasan mengenai hierarki peraturan 
perundang-undangan, termasuk di Indonesia. Bilamana 
mengkontekstualisasikannya dalam bentuk konkrit peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dapat diketahui:

e. Staatsfundamentalnorm: Menurut Notonagoro, Pancasila 
merupakan staatsfundamentalnorm di Indonesia, dikarenakan 
Pancasila merupakan cita hukum yang berfungsi sebagai 
bintang pemandu yang mengharuskan pembentukan hukum 
positif untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila.216

f. Staatsgrundgesetz: Dalam konteks Indonesia, 
staatsgrundgesetz dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945 
sebagai konstitusi Bangsa Indonesia dan Ketetapan MPR yang 
merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang yang 
berada di bawah staatsgrundgesetz.217

g. Formell Gesetz: karena sifatnya yang konkret, terinci, serta 
215  Bilal Dewansyah, Menempatkan GBHN dalam Setting Presidensial Indonesia: 

Alternatif dan Konsekuensinya, Makalah Dipresentasikan Pada Workshop 
Ketatanegaraan Kerjasama MPR dan FH Unpad, Bandung, 2016, hlm. 251

216  Fais Yonas Bo’a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, 
Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1, Maret 2017., hlm. 31

217  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: 
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Depok: 
RajaGrafindo Persada, 2014., hlm. 388
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dapat langsung berlaku di masyarakat, formell gesetz dapat 
diketahui dalam bentuk undang-undang.218

h. Verordnung & Autonome Satzung: sebagai peraturan pelaksana 
dan otonomi, maka secara hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, bentuk ini terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, 
Peraturan Bupati/Walikota, hingga Peraturan Desa.219

Pasca kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa ketentuan 
yang mengatur normatisasi tata urutan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, UU 
Nomor 10 Tahun 2004, dan UU Nomor 12 Tahun 2012. Hadirnya 
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dilatarbelakangi oleh 
adanya kerancuan-kerancuan dari sumber tertib hukum di Indonesia. 
Menurut Sri Soemantri, diajukannya hierarki peraturan perundang-
undangan dalam Ketetapan a quo dilatarbelakangi oleh adanya Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang telah dijadikan dasar hukum bagi penetapan 
presiden yang sejajar dengan undang-undang.220 Tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dalam Ketetapan a quo meliputi:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Ketetapan MPRS

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang

4) Peraturan Pemerintah

5) Keputusan Presiden

6) Peraturan Menteri

7) Peraturan pelaksana lainnya

Kendati sudah diatur, namun nyatanya normatisasi Ketetapan 
a quo masih menimbulkan masalah. Permasalahan mendasar dalam 
Ketetapan a quo menunjukan secara tersirat susunan kekuasaan 

218  Maria Farida Indrati., op.cit hlm. 41-42
219  Ibid.
220  Rini Nazriyah, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2007., hlm. 69.
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dalam Republik Indonesia yang semuanya bersumber pada Presiden 
RI (executive heavy).221 Selain itu, Maria Farida juga menyebutkan 
beberapa permasalahan yuridis dalam Ketetapan a quo, yaitu222

1) Keputusan Presiden tidak tepat dimasukan dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-undangan dalam Tap MPRS/XX/1966 
apabila keputusan presiden yang dimaksud adalah bersifat khusus 
(einmalig). Dalam keputusan presiden yang bersifat khusus, 
normanya individual, konkret, dan sekali selesai sehingga bersifat 
beschikking. Padahal, norma dari suatu peraturan perundang-
undangan harusnya bersifat umum, abstrak, dan terus menerus

2) Dimasukkannya instruksi menteri dianggap tidak tepat meskipun 
sebagai peraturan pelaksana. Hal ini disebabkan instruksi selalu 
bersifat individual dan konkrit serta harus terdapat hubungan 
atasan dengan bawahan secara organisatoris

3) Tidak dimasukkannya peraturan daerah dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan

Pasca reformasi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR 
Nomor III/MPR/2000 yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk 
menertibkan dan menyelesaikan permasalahan yuridis perundang-
undangan yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh dorongan yang 
besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi 
yang lebih luas.223 Adapun hierarki peraturan perundang-undangan 
dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Ketetapan MPR

3) Undang-undang

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

5) Peraturan Pemerintah

6) Keputusan Presiden

221  Ibid.
222  Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018., hlm. 85.
223  Ibid.
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7) Peraturan Daerah

Adanya upaya pembenahan hierarki peraturan perundang-
undangan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 juga tidak 
lepas dari permasalahan yang mengikutinya. Laporan Kompendium 
Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh 
Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2008 menyebutkan ada dua 
permasalahan mendasar dari Ketetapan a quo, yaitu224

1) Posisi Perppu yang terletak di bawah UU, termasuk di dalamnya 
perbedaan materi muatan antara Perppu dan UU yang membuat 
Perppu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang secara 
hierarki vertikal norma. Menurut Yusril Ihza Mahendra, dengan 
meletakan Perppu di bawah UU memiliki konsekuensi, Perppu 
tidak boleh bertentangan dengan UU. Hal ini akan menimbulkan 
kesulitan bagi pemerintah dalam mengatasi keadaan genting yang 
menghendaki pemerintah agar menunda/mencabut berlakunya 
suatu UU.

2) Penyebutan Perda yang terletak di bawah keputusan presiden dan 
dihapuskannya keputusan menteri dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Perda dalam 
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dianggap terlalu luas karena 
tidak dibedakan antara Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, atau 
Peraturan Desa.

Permasalahan tersebut kemudian direspon oleh pembentukan 
UU Nomor 10 tahun 2004 yang didapuk sebagai perbaikan dan 
penyempurnaan tata urutan perundang-undangan. Diaturnya tata 
urutan perundang-undangan dalam UU juga merupakan implikasi 
dari berubahnya kewenangan MPR yang tidak diperkenankan untuk 
mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Dalam UU a 
quo tata urutan perundang-undangan meliputi:

1) UUD NRI 1945

2) UU/Perppu

3) Peraturan Pemerintah

224  Maria Farida Indrati et.al, “Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan 
Perundang-Undangan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum 
Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 4.
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4) Peraturan Presiden

5) Peraturan Daerah 

6) Perda Provinsi

7) Perda Kabupaten/Kota

8) Peraturan Desa/yang setingkat

Kendati didapuk sebagai penyempurnaan, masalah baru juga 
tak lepas dari UU Nomor 10 Tahun 2004. Beberapa masalah yang 
tercatat dalam UU a quo adalah225

1) Keberadaan Perpres yang materi muatannya hampir sama dengan 
PP. Perdebatan ini muncul sejak Rapat Panitia Khusus, dimana 
hadirnya Perpres berangkat dari pemikiran bahwa presiden 
merupakan pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan 
yang besar di bidang legislatif karena bisa membuat PP dan 
Perpres. Selain itu muatan yang sama juga berpotensi adanya 
penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dalam pembentukan 
Perpres.

2) UU Nomor 10 Tahun 2004 dipandang memiliki ketidakjelasan dan 
ketidakpastian hukum dengan adanya rumusan pasal 7 ayat (4) yang 
menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain 
yang diatur dalam ayat (1), diakui keberadaannya dan memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi

Kelemahan-kelemahan dalam UU No. 10 Tahun 2004 kemudian 
kembali diperbaiki dan disempurnakan dengan dikeluarkannya UU 
Nomor 12 Tahun 2011. Adapun hierarki perundang-undangan dalam 
UU a quo meliputi:

1) UUD NRI 1945

2) Ketetapan MPR

3) UU/Perppu

4) Peraturan Pemerintah

5) Peraturan Presiden

225  Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, op.cit hlm. 86.
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6) Perda Provinsi

7) Perda Kabupaten/Kota

Walaupun dianggap penyempurnaan kembali hierarki peraturan 
perundang-undangan, nyatanya masih terdapat permasalahan dalam 
UU Nomor 12 Tahun 2011, meliputi:226

1) Pengembalian kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan. Hal ini menimbulkan potensi MPR untuk 
mengeluarkan kembali Ketetapan yang bersifat mengatur, padahal 
perubahan UUD 1945 telah menegaskan MPR tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur. 
Selain itu tidak ada pelaku kekuasaan kehakiman (MA dan MK) 
yang diberikan kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR.

2) Adanya peraturan lain yang diakui oleh UU Nomor 12 Tahun 
2011, namun tidak memiliki kedudukan secara pasti dalam hierarki 
peraturan perundang-undang Peraturan menteri tidak termasuk 
dalam hierarki, namun diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini 
menimbulkan kerancuan yang dalam praktiknya masih terdapat 
banyak pengabaian terhadap peraturan menteri

3) Kedudukan Perda Kabupaten/Kota di bawah Perda Provinsi dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan pertanyaan 
yuridis apakah pembentukan Perda Kabupaten/Kota harus 
didahului oleh adanya Perda Provinsi atau tidak.

4) Tidak diakuinya Peraturan Desa dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, padahal Desa memiliki kewenangan 
berdasarkan UU Desa untuk menyusun peraturan desa. 

Dengan demikian, hierarki norma pada dasarnya menjadi praktik 
yang lazim digunakan berbagai negara untuk memunculkan adanya 
suatu tertib hukum yang menunjukan bahwa hukum itu berjenjang 
bahkan berkelompok. Hal ini menegaskan bahwa seluruh bagian dalam 
hierarki norma adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan 
tidak bertentangan antara satu sama lain yang bentuk tata urutannya 

226  Ibid.
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akan berkaitan dengan kebutuhan dari negara yang bersangkutan.227

8. Praktik Empiris Pengujian Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia

Secara konstruksi teoritis, pengujian peraturan perundang-
undangan bila dimaknai secara luas dapat mencakup pengujian yang 
dilakukan oleh lembaga yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. 
Diskursus pengujian peraturan perundang-undangan oleh tiga cabang 
kekuasaan merupakan suatu hal yang lazim ada di Indonesia. Bila 
ditinjau secara praktik, Indonesia merupakan negara yang juga pernah 
menggunakan ketiga macam bentuk pengujian. Kendati sekarang telah 
dilakukan penataan terhadapnya.

a. Pengujian oleh Lembaga Yudikatif

Gagasan pengujian peraturan perundang-undangan oleh 
lembaga yudikatif telah dikemukakan sejak Rapat Besar Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
tanggal 15 Juli 1945. Mohammad Yamin merupakan penggagas 
ide tersebut yang mengusulkan agar terdapat suatu mekanisme 
pengujian keabsahan isi undang-undang terhadap konstitusi, adat, 
dan syariah oleh lembaga tertinggi kehakiman. Akan tetapi, usulan 
tersebut dibantah oleh Soepomo yang berpendapat bahwa belum 
pernah ada konsensus di antara ahli-ahli tata negara tentang judicial 
review, di samping para ahli hukum Indonesia belum memiliki 
pengalaman mengenai proses judicial review.228

Gagasan Mohammad Yamin baru diimplementasikan 
setelah kemerdekaan dengan berlakunya UUD 1945 periode 
pertama (1945-1949), masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(KRIS) (1949-1950), masa berlakunya UUDS 1950 (1950-
1959), masa UUD 1945 periode 1959-1966 (Orde Lama), dan 
periode 1966-1998 (Orde Baru), walaupun tindak lanjut tersebut 
sebatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
UU terhadap UU (di bawah UUDS 1950 dan UUD 1945) dan 
pengujian peraturan perundang-undangan negara/daerah bagian 

227  Hasanuddin Hasim, “Hierarki Perundang-undangan Negara Republik Indonesia 
sebagai Suatu Sistem”, Madani Legal Review, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 124.

228  Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 71.
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terhadap konstitusi di bawah KRI 1949. Lembaga pengujinya pun 
Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi.229

Pengujian UU terhadap UUD 1945 juga menjadi diskursus 
panas dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Jika ditilik 
pada KRIS 1949 dan UUDS 1950, terdapat larangan tegas bahwa 
UU tidak dapat diganggu gugat. Artinya, tidak boleh diuji terhadap 
UUD 1945. Namun praktek pengujian UU terhadap UUD 1945 
pra amandemen pada masa Orde Lama tidak mengatur secara 
tegas pelarangan pengujian UU terhadap UUD 1945. Dari tidak 
adanya ketentuan ini, maka secara teoritis akademis pengujian 
UU terhadap UUD 1945 dapat dilakukan di bawah naungan UUD 
1945. Alasannya, secara konstitusional pelaksana kedaulatan 
rakyat berada di tangan MPR. Sedangkan pembentuk UU (DPR 
dan Presiden) bukan pelaksana kedaulatan rakyat. Sehingga 
dapat saja UU dapat saja diuji ke UUD 1945. Namun, dengan 
praktik supremasi MPR pada saat itu, maka pengujinya bukan 
pada lembaga yudikatif, melainkan MPR. Hal ini berangkat dari 
kedudukan Mahkamah Agung yang berada di bawah MPR dan 
sederajat dengan DPR dan Presiden sehingga tidak mungkin 
dilakukan pengujian terhadapnya.230

Pada masa Orde Baru, kewenangan untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU 
ditegaskan melalui pembentukan UU Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman231 
yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung.232

Dengan adanya momentum kejatuhan rezim Soeharto yang 
229  Ibid, 
230  Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan 

Perundang-undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 5, Oktober 2010, hlm. 
139.

231  Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi “Mahkamah Agung 
berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat 
yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi).

232  Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi “Mahkamah Agung 
mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-undang”.
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juga diikuti dengan upaya reformasi hukum melalui perubahan 
UUD 1945. Salah satu diskursus yang sangat ditonjolkan adalah 
adanya gagasan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 
1945 melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan langkah 
untuk menegakan cita-cita Indonesia sebagai negara demokrasi 
yang berlandaskan hukum atau constitutional democratic state.233 
Cita-cita ini dapat dilihat sejak rapat-rapat di Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang menghendaki keinginan 
akan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk 
menguji konstitusionalitas pembentukan UU terhadap UUD 1945. 
Keinginan tersebut kemudian diperjelas melalui tim ahli yang  
memberikan pendapat sebagaimana berikut:234

1) Mahkamah Konstitusi dimasukkan dalam bab tentang 
Kekuasaan Kehakiman

2) Bahwa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu adalah 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta badan-
badan peradilan di bawahnya

3) Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk 
mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir untuk menguji 
materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang, memberi putusan atas persengketaan 
antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, 
serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang

4) Disulkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang 
hakim yang dipilih oleh DPR atas usul dari Mahkamah Agung 
berdasarkan usulan masyarakat

Setelah melalui perdebatan panjang, pembentukkan 
Mahkamah Konstitusi akhirnya disepakati dalam rangkaian 
amandemen ketiga UUD 1945.235 Hasil akhirnya adalah baik 

233  I D. G. Palguna, op.cit hlm. 137.
234  Ibid.
235  Setelah melewati perubahan dalam rapat amendemen UUD 1945, kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang disepakati meliputi (1) mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 
1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan 
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Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung punya kewenangan 
untuk menguji peraturan perundang-undangan. Bedanya, 
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji UU terhadap 
UUD 1945 dan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Adapun alasan 
yang menjadi dasar pembagian kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undangan melalui dua lembaga tersebut adalah:236

1) Memberikan keleluasaan dan percepatan proses perkara di 
peradilan.

2) Pengujian yang diserahkan seluruhnya kepada Mahkamah 
Konstitusi akan menyebabkan proses persidangan lebih 
panjang sehingga dapat mengganggu peradilan yang cepat dan 
sederhana.

3) Ada kesulitan di dalam praktek apabila hak uji materiil di 
bawah UU itu dipisahkan dari Mahkamah Agung.

4) Adanya perbedaan di mana pengujian di Mahkamah Agung 
merupakan pengujian legalitas peraturan (judicial review of 
regulation). Sementara Mahkamah Konstitusi adalah pengujian 
konstitusionalitas undang-undang (judicial review of law).237

Selain itu, dalam perkembangannya di kewenangan 
pengujian UU terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi 
juga memperluas kewenangannya untuk melakukan pengujian 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal ini 
dapat dilihat sejak dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 
yang mana menjelaskan bahwa Perppu setidaknya memiliki tiga 
dampak berupa status hukum baru, hubungan hukum baru, dan 
akibat hukum baru. Mahkamah berpendapat bahwa ketika Perppu 
disahkan dan belum mendapat persetujuan DPR, maka Perppu 

umum. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas 
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut UUD 1945.

236  Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung terhadap Peraturan 
Perundang-undangan di bawah Undang-undang”, Jurnal Nestor Magister Hukum, 
Vol. 3, No. 3, 2016., hlm. 8.

237  Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di 
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 
101.
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tersebut tetap sah dan mengikat seperti UU, sehingga Mahkamah 
dapat menguji apakah Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 
1945.

b. Pengujian oleh Lembaga Legislatif

Dengan diberlakukannya supremasi MPR pada masa 
pra amendemen UUD 1945 yang menempatkan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara yang membagi kekuasaannya kepada 
lembaga-lembaga lain di bawahnya, termasuk MA, memberikan 
implikasi berupa pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD 
1945 dilakukan oleh MPR dalam bentuk legislative atau political 
review.238

Hal ini dapat dilihat legitimasinya dalam pasal 5 ayat (1) 
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang berbunyi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat”.

Selain itu, MPR juga dalam beberapa kesempatan 
telah melakukan pengujian ulang terhadap beberapa Ketetapan 
MPR yang pernah dikeluarkannya. Hal ini dibuktikan dengan 
dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang 
Peninjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia 
serta Ketetapan MPR Nomor I /MPR/2003 tentang Peninjauan 
terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Kini, kewenangan legislative review dapat dilihat dalam 
tindakan lembaga legislatif untuk meninjau efektivitas produk 
hukum yang dikeluarkannya, hasilnya adalah apakah ada keputusan 
mengenai perbaikan atau tindak lanjut dari produk hukum yang 
dikeluarkan sebelumnya. Misalnya, sebelum DPR merevisi UU 
Minerba, maka dari badan legislasi dan komisi-komisi akan 
melakukan review terhadap efektifitas UU Minerba sebelumnya.

238  Machmud Aziz, loc.cit.
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c. Pengujian oleh Lembaga Eksekutif

Implementasi executive review dapat dilihat dari 
kewenangan pengawasan represif secara berjenjang yang dimiliki 
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan 
daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan melalui keputusan 
menteri untuk tingkat provinsi dan keputusan gubernur untuk 
tingkat kabupaten/kota.

Dalam perkembangannya, melalui Putusan MK No. 
137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 
menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat untuk 
membatalkan perda provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah 
daerah provinsi untuk membatalkan perda kabupaten/kota. Namun 
untuk perkada, Mahkamah masih memperbolehkan Presiden, 
Menteri, dan Gubernur untuk membatalkannya sesuai dengan 
jenjangnya masing-masing dalam konteks pengawasan.

Selain pembatalan perda salah satu contoh penerapan 
executive review dapat dilihat dari kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota dalam membatalkan peraturan desa (perdes). Hal 
ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 115 huruf E UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Hal ini diperjelas oleh pasal 
87 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksana UU Desa yang 
menjelaskan bahwa perdes dan peraturan kepala desa (perkades) 
yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati/
Walikota.

Selain pengujian yang dilakukan secara post factum, 
pengujian juga dapat dilakukan dilakukan dalam bentuk preview 
atau a priori atau ex ante, di mana suatu akan menguji rancangan 
peraturan yang akan dikeluarkan sebelum dilakukan pengesahan 
terhadap rancangan peraturan tersebut. Di Indonesia, pengujian 
secara preview dapat dilihat dalam proses legislasi DPR, yaitu 
dalam tingkat persiapan dan penulisan Naskah Akademik sebelum 
dituangkan ke dalam rancangan peraturannya agar substansinya 
selaras atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, 
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ketika suatu RUU yang dipersiapkan Presiden/Pemerintah sejak 
tahapan persiapan sampai siap dibahas dengan DPR telah melalui 
proses upaya harmonisasi vertikal maupun horizontal yang pada 
dasarnya juga merupakan proses pengujian secara internal dalam 
lembaga legislatif.239

Bila menilik praktik negara lain, Perancis melalui Dewan 
Konstitusi sebagai lembaga negara yang bersifat kuasi yudisial 
juga memiliki kewenangan untuk menguji rancangan undang-
undang yang telah diterima atau disetujui oleh parlemen namun 
belum diundangkan. Putusan akan diambil secara musyawarah 
mufakat oleh seluruh anggota Dewan Konstitusi, namun bila terjadi 
keadaan seri, maka Ketua Dewan Konstitusi yang akan memegang 
suara kunci untuk menentukan keputusan akhir dalam pemungutan 
suara. Rancangan undang-undang yang dinyatakan oleh Dewan 
Konstitusi tidak dapat diberlakukan maupun diimplementasikan. 
Putusan tersebut juga memiliki kedudukan final dan mengikat 
terhadap seluruh kewenangan administratif dan organ peradilan 
umum.240

Afrika Selatan juga memberikan kewenangan pengujian 
preview atau ex ante kepada Mahkamah Konstitusinya dalam 
memeriksa rancangan perubahan konstitusi mereka. Sebelum 
dilakukan reformasi konstitusi, akan ditetapkan dulu interim 
constitution yang mencantumkan 34 prinsip-prinsip dasar yang 
harus dijadikan patokan penyusunan konstitusi baru. Interim 
constitution menentukan bahwa hasil akhir konstitusi constitutional 
assembly sebelum disahkan menjadi konstitusi harus mendapatkan 
sertifikasi dulu dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 
akan memeriksa apakah konstitusi yang disiapkan constitutional 
assembly bertentangan atau tidak dengan constitutional principles 
yang ada dalam interim constitution.241

239  Ibid.
240  Desy Wulandari, op.cit hlm. 41.
241  Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amendemen Kelima UUD 1945 

melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the 
Constitution”, Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 4, November 2019, hlm. 801.
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C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM 
BARU YANG AKAN DIATUR DALAM KETETAPAN MPR 
TENTANG PPHN OLEH MPR

1. Kewenangan Pembentukan Ketetapan MPR tentang PPHN oleh 
MPR

a. Pengembalian Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki 
Norma di Indonesia

Didudukannya kembali TAP MPR pada hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada UUD NRI 
Tahun 1945 bagian Aturan Tambahan Pasal I. Pada penjelasannya 
dikatakan bahwa: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil 
putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 
2003.”242 Maka dari itu, dapat dipahami bahwa ditambahkannya 
TAP MPR dalam hierarki, sejatinya tak lain dan tak bukan adalah 
untuk memberi pengakuan terhadap TAP MPR yang masih berlaku 
karena secara konstitusional MPR sudah tidak lagi membuat 
instrumen hukum yang sifatnya mengatur.

Dimana, kehadirannya dalam hierarki norma memegang 
posisi sebagai sumber hukum formil dan material.243 Hal tersebut 
berimplikasi pada terjelmanya TAP MPR sebagai salah satu rujukan 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain UUD 
NRI Tahun 1945, termasuk ketika membuat berbagai kebijakan 
publik. Hal tersebut berkonsekuensi pada timbulnya kewajiban 
bagi Pemerintah (Presiden) dan DPR untuk senantiasa memberikan 
atensi terhadap TAP MPR yang masih berlaku. Mengingat, apabila 
dilihat dari segi fungsi, TAP MPR merupakan aturan lebih lanjut 
mengenai berbagai hal yang belum diatur dalam UUD NRI Tahun 
1945 yang bersifat pokok.244 Apalagi, jika merujuk pada Pasal 22A 
UUD NRI Tahun 1945 mengenai amanat pembentukan undang-
undang tentang tata cara pembentukan undang-undang, ketentuan 

242  Lihat Penjelasan Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945.
243  Laurensius Arliman S, “Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 13, No.3, 2016, hlm. 160.
244  ibid, hlm. 162.
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tersebut menjadi proyeksi diderogasinya Tap MPR dengan norma 
organik sehingga menjadi koherensi yang memungkinkan TAP 
MPR sebagai penjabaran materi dari konstitusi. 

Maka dari itu, kehadiran TAP MPR dalam hierarki norma 
tetap diperlukan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai aturan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat pokok tersebut. 
Sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa eksistensi 
Tap MPR/s yang bersifat mengatur sejak sebelumnya memiliki 
kedudukan sebagai hukum konstitusi yang dibuat dan ditetapkan 
oleh lembaga yang sama dengan yang menetapkan UUD NRI 
Tahun 1945. Lebih jelas, Jimly mengatakan bahwa TAP MPR/S 
dipahaminya sebagai penafsiran atas UUD NRI Tahun 1945 
oleh MPR dan suatu elaborasi normatif yang diperlukan dalam 
melengkapi haluan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 yang 
belum lengkap. Atau bahkan sederhananya, TAP MPR diartikan 
sebagai UUD NRI Tahun 1945 dalam bentuk tidak resmi menurut 
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.245

Namun, jika menilik kepada posisi TAP MPR yang berada 
di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas undang-undang 
telah menimbulkan dilematis yang berimplikasi pada lahirnya 
kekosongan hukum dimana TAP MPR tidak bisa diuji oleh lembaga 
negara manapun (Tetraa Incognita). Adanya hal tersebut berakibat 
pada terancamnya kepastian hukum bagi rakyat, karena terdapat 
peraturan perundang-undangan yang tidak bisa diuji sehingga 
mencederai Indonesia sebagai negara hukum. Kekosongan ini 
juga bertabrakan dengan esensi TAP MPR sebagai peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo 
yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 
ciri diantaranya dapat melakukan koreksi dan perbaikan atas dirinya 
sendiri.246 Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi untuk menciptakan 
suatu ketentuan yang bisa mengoreksi atau memperbaiki ketentuan 
dalam TAP MPR agar dapat berjalan sepenuhnya sebagai peraturan 
perundang-undangan yang menjunjung kepastian hukum.

245  Aditya Rahmadhony, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan 
Perundang-undangan Indonesia”, Pakuan Law Review, Vol. 6, No.1, 2020, hlm. 98-99.

246  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 83-84.
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Selama ini, peletakan TAP MPR dalam hierarki belum 
menciptakan kepastian hukum bagi rakyat sehingga berpotensi 
menyangsikan keadilan bahkan melanggar hak konstitusional 
rakyat dalam konstitusi. Dengan demikian, dibutuhkan suatu 
ketentuan bisa menjadi kesinkronan TAP MPR dengan peraturan 
perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan teori hierarki 
yang mengamini terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam 
aturan. Dikarenakan, tidak menutup kemungkinan bahwa masih 
ada TAP MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
karena sebagai peraturan perundang-undangan, TAP MPR tidak 
bisa diuji karena bukan ranah Mahkamah Konstitusi atau pun 
Mahkamah Agung.247

Namun, jika merujuk pada TAPMPR Nomor I/MPR/2003, 
terdapat suatu makna yang menyiratkan kesamaan TAP MPR dengan 
undang-undang yaitu sebagai norma pengganti dari ketentuan 
yang diatur dalam Tap MPR. Hal ini berarti, terdapat celah bagi 
Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Tap 
MPR. Makna tersebut tampak pada bunyi Pasal 4 TAP MPR Nomor 
I/MPR/2003 bahwa “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap 
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang…” Namun, 
tidak dapat ditampik fakta, bahwa jika merujuk pada Lampiran IIA 
TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 TAP MPR Nomor 
III/MPR/2000, dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
kedudukan TAP MPR yang berada di atas undang-undang, tetap 
menjadikan TAP MPR tidak bisa diuji jika didasarkan pada Pasal 
24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak termasuk sebagai 
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang “Menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar..” 

Hal tersebut menjadi proyeksi sukarnya meninjau 
kedudukan TAP MPR dalam hierarki norma karena seakan 
berkedudukan absolut dan bertentangan dengan sistem norma yang 
bisa diuji. Akan tetapi, alih-alih diuji, TAP MPR sebagai norma 

247  Lihat Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
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dasar (staatsgrundgesetz) seperti batang tubuh UUD NRI Tahun 
1945, justru berpotensi untuk dijadikan batu uji bagi peraturan 
perundang-undangan di bawahnya mengingat kategorinya sebagai 
norma dasar. Bahwa, jika dikaitkan dengan pembangunan negara 
yakni PPHN, diejawantahkannya PPHN melalui TAP MPR akan 
berimplikasi pada berubahnya paradigma terhadap konstitusi. 
Mengingat, keberadaan PPHN sebagai DPSP yang tidak dapat 
diuji karena bagian konstitusi yang menjadi batu uji. Dengan 
lain kata, menimbang eksistensi TAP MPR yang nanti mengatur 
PPHN berakibat pada berubahnya makna konstitusi menjadi tidak 
hanya UUD NRI Tahun 1945, melainkan TAP MPR sebagai bagian 
konstitusi secara luasnya.

b. Pengembalian Proses Pembentukan Ketetapan MPR yang 
Harus Partisipatif

Pada dasarnya, kesempatan untuk berpartisipasi dam 
proses pembentukan TAP MPR tidak terlepas dari eksistensi Pasal 
96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang memasukan TAP MPR 
dalam hierarki norma undang-undang a quo. Dimana, pasal a quo 
mengakomodir asas keterbukaan sehingga masyarakat memiliki 
hak untuk memberikan masukannya dalam proses pembentukan 
suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara filosofis, 
yuridis, dan sosiologis, proses pembentukan TAP MPR sejatinya 
merupakan implementasi untuk memajukan kesejahteraan umum, 
sebagaimana disebut pada pembukaan alinea ke IV UUD NRI 
Tahun 1945. Sehingga, dalam proses pembentukannya haruslah 
didasarkan pada tujuan konstitusi yakni “Untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum…”248 Korelasinya tampak bahwa 
TAP MPR sebagai norma merupakan “alat” untuk menciptakan 
kesejahteraan umum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945.

Maka, dalam pembentukan TAP MPR pada prosesnya 
harus dilakukan secara partisipatif sekaligus aspiratif baik dari 

248  Lihat Pembukaan Aline ke IV UUD NRI Tahun 1945.
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segi proses dan substansinya.249 Proses merujuk pada mekanisme 
yang harus transparan, sehingga aspirasi dari masyarakat bisa 
disalurkan melalui masukan sebagai partisipasinya. Sedangkan 
secara substansi, TAP MPR harus ditujukan untuk mewujudkan 
kepentingan masyarakat secara luas sehingga dapat menciptakan 
suatu norma yang partisipatif dan aspiratif dalam pembentukannya. 
Dalam bingkai PPHN, keberadaan partisipasi pada TAP MPR 
diperlukan dalam proses pembentukannya. Maka dari itu, melalui 
partisipasi akan berimplikasi pada penguatan kedudukan TAP 
MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri, 
yaitu:250

1) TAP MPR bersifat umum dan komprehensif, dengan 
demikian merupakan kebaikan dan sifat khusus dan terbatas;

2) TAP MPR bersifat universal, yang secara kontekstual 
dapat menjadi jawaban terhadap tantangan peristiwa 
pembangunan di masa mendatang.

3) TAP MPR memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan 
memperbaiki dirinya sendiri.

Melalui pembentukan yang patisipatif, maka akan 
melahirkan suatu kebijakan yang prosesnya transparan dan 
menghilangkan paradigma bahwa ada sesuatu hal yang 
disembunyikan. Sebaliknya, apabila partisipasi tidak dilibatkan 
dalam proses pembentukan TAP MPR, maka akan bermuara pada 
munculnya kebijakan yang tidak aspiratif dan menimbulkan trust 
issue bagi Pemerintah dengan munculnya stigma “siapa mendapat 
apa”.251 Dengan demikian, diejawantahkannya PPHN melalui 
TAP MPR, haruslah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi 
dari rakyatnya. Mengingat, keberadaan negara sebagai pihak yang 
bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan ekonomi rakyat. 
Sehingga, apabila dalam pembentukan TAP MPR dilakukan 
secara partisipatif maka akan menjadi bentuk realisasi terhadap 
pembentukan norma yang dilakukan secara demokratis.

249  Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan”, Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 160.

250  Lihat Satjipto Raharjo, op.cit, hlm. 83-84.
251  Bivitri Susanti dalam Joko Riskiyono, opcit, hlm. 160-161.
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c. Paradigma Baru konstitusi

Diberikannya lagi kekuasaan untuk membuat PPHN melalui 
TAP MPR kepada MPR, sejatinya membawa konsekuensi terhadap 
kedudukan TAP MPR tentang PPHN itu sendiri di Indonesia. 
Sebab, sejatinya lahirnya PPHN yang berkaca terhadap konsep 
State Policy dari Directive Principle and State Policy (DPSP) – 
dimana konsep ini pada pokoknya lahir sebagai bentuk expressive 
accommodation dari kebutuhan pengaturan yang lebih konkrit dari 
norma konstitusi yang sifatnya lebih abstrak itu sendiri. Adapun 
ciri utama dari bentuk pengaturan DPSP ialah tidak bisa diujikan, 
baik itu melalui judicial review atau pun constitutional review.252 
Hal ini dikarenakan, DPSP dianggap sebagai salah satu gagasan 
baru dalam muatan konstitusi modern, yang membutuhkan adanya 
pengejawantahan lebih lanjut terkait penyelenggaraan negara, 
terlebih dalam proses perencanaan pembangunannya.253  

Oleh karenanya, mengingat DPSP ini akan diletakkan 
pada TAP MPR yang didasarkan atas alasan-alasan di atas,254 
maka secara mutatis mutandis akan terjadi perluasan pemaknaan 
konstitusi di Indonesia, yang tidak hanya akan mencakup UUD 
NRI 1945 saja, melainkan juga mengkonsiderasikan TAP MPR 
tentang MPR sebagai bagiannya.

252  Tarunabh Khaitan, op.cit., hlm. 391. 
253  Ibid. 
254  Pada pokoknya, alasan diletakannya muatan DPSP ini pada Tap MPR hal ini didasarkan kepada 

argumentasi bahwasanya pada beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, sejatinya sudah memuat 
norma yang dapat digolongkan sebagai Directive Principles itu sendiri, yaitu mulai dari Pasal 
29-Pasal 34. Namun, pengaturan mengenai directive principles belumlah cukup bilamana tidak 
menghadirkan pengaturan yang lebih konkrit melalui state policy itu sendiri. Oleh karena itu, 
mengingat bahwa rancangan state policy yang digagas oleh penulis ini dapat lebih fleksibel, 
maka tentunya norma state policy akhirnya tidak dapat ditempatkan dalam UUD NRI 1945, 
karena meskipun UUD NRI 1945 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, namun perubahan 
tersebut ada baiknya untuk tidak sering dilakukan guna memperlihatkan kekokohan dan sifat 
normanya yang menjawab kebutuhan hukum bangsa Indonesia dalam waktu yang lama. 
Sedangkan, state policy yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman sistem perencanaan 
pembangunan, haruslah mempunyai karakter yang lebih mudah untuk dirubah dibandingkan 
dengan UUD NRI 1945, karena berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang mempunyai 
jangka waktu. Dengan demikian, menjadi penting untuk memisahkan antara directive policy 
dengan state policy, dimana pemisahan tersebut dilakukan melalui penempatan state policy di 
Tap MPR tentang PPHN yang kedudukannya lebih baik. 
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2. Implikasi Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Indonesia

a. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebagai Upaya 
Evaluasi Pelaksanaan PPHN

Pada dasarnya dalam rangka melaksanakan PPHN yang 
baik, dibutuhkan adanya sebuah forum yang dapat dijadikan sebagai 
wadah untuk melakukan evaluasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, 
mengingat bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan media bagi 
lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah 
Konstitusi, dan lainnya untuk menyampaikan laporan kinerjanya 
secara transparan kepada rakyat,255 maka menjadi penting MPR 
untuk menyelenggarakan sidang tahunan ini. 

Adapun, bila melihat dalam praktiknya bahwa pelaksanaan 
Sidang Tahunan MPR pasca reformasi memiliki banyak penyesuaian, 
misalnya tidak boleh ada sesi tanya jawab dari MPR kepada 
Presiden dikarenakan khawatir menimbulkan kesalahpahaman 
akan makna “pertanggungjawaban”, maka diperlukan adanya 
reformulasi ketentuan guna memaksimalkan forum ini sebagai 
wadah komunikasi politik baru dalam mewujudkan transparansi, 
akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas kinerja lembaga 
negara dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan 
oleh UUD NRI 1945 dan wacana diberlakukannya PPHN. Artinya, 
yang perlu diperhatikan secara saksama, bahwa implikasi utama 
dari dilaksanakannya Sidang Tahunan MPR ialah perwujudan 
tunduknya lembaga negara terhadap rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan, yang di dalamnya juga membutuhkan komunikasi 
antara lembaga tinggi negara sebagai bentuk dijalankannya fungsi 
check and balances guna tercapainya kinerja yang sinergis sesuai 
dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sebagaimana 
dicantumkan dalam UUD NRI 1945 dan framework PPHN dalam 
hal pembangunan – dimana nantinya komunikasi tersebut hanya 
berbentuk advisory saja, sehingga pendapat yang dikeluarkan 
hanyalah berbentuk rekomendasi yang tidak memiliki otoritas 
secara sah melekat kepada lembaga lain.

255  Koran Jakarta, “Sidang Tahunan jadi Forum Laporan Kinerja Pemerintah”, diakses pada http://
www.koran-jakarta.com/sidang-tahunan-jadi-forum-laporan-kinerja-pemerintah/. 
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b. Implikasi Terhadap Evaluasi Rencana Jangka Menengah dan 
Tahunan

RPJM adalah penjabaran atas visi, misi, dan program Presiden 
yang ia janjikan ketika pemilihan umum dengan perencanaan 
pembangunan nasional dalam periode 5 tahunan. Sehingga, dalam 
praktiknya dapat berimplikasi pada lahirnya ketidaksinambungan 
dalam pembangunan karena bergantinya presiden yang terus 
berbeda dengan presiden sebelumnya. 

Akibatnya, RPJM akan sangat kental dengan selera masing-
masing pemimpin tiap periode dan berpotensi tidak mengindahkan 
RPJPN sebagai panduannya. Disisi yang lain, RPJMN juga tidak 
menciptakan mekanisme check and balances di dalamnya karena 
dalam proses penyusunan dan penetapannya tidak mendapat kontrol 
dari DPR selaku representasi rakyat. Terlebih, pengaturannya juga 
tidak ditetapkan dalam undang-undang melainkan dalam peraturan 
presiden. Padahal jika penetapannya dalam undang-undang, hal 
ini akan menciptakan kontrol dari rakyat melalui representasinya 
yakni DPR.256

Hal tersebut juga berimbas pada luas atau bebasnya substansi 
dalam RPJM karena memungkinkan untuk ditambah atau dikurangi 
dari RPJP karena ketidak adaannya ketentuan yang melarang hal 
tersebut. Sebagai bentuk implementasi atas visi, misi, dan program 
juga dimungkinkan semakin tidak berkesinambungan karena tidak 
ada kewajiban bagi presiden terpilih untuk melanjutkan program 
pembangunan yang sedang atau melanjutkan program sebelumnya.

Lebih jauh, ketidaksinambungan RPJM dalam pembangunan 
negara juga dapat menciptakan jarak antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah ataupun antar pemerintah daerah. 
Sebagai derivatif RPJMN, maka RPJM Daerah juga ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah yang sama halnya dengan 

256  Tohadi, disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Legalitas 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional 
dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN?” iselenggarakan kerjasama antara Departemen 
Kaderisasi Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan 
Pusat Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) diakses dari 
http://eprints.unpam.ac.id/1258/1/Jurnal%20Surya%20kencana%20dua%2C%20
vol%202%20No%202.pdf pada 14 Juni 2021.
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RPJMN, tidak terdapat kontrol dari lembaga perwakilan rakyat di 
daerah, dikarenakan langsung ditentukan sendiri kepala daerah.

Pada tingkatan daerah, RPJMN juga memiliki risiko untuk 
sulit diinterpretasikan karena adanya keterbatasan kapasitas 
sumber daya manusia di tingkat daerah dibanding tingkat pusat 
yang jauh lebih mumpuni. Dalam buku RPJMN juga tidak kohesif 
sebagaimana tampak pada berbedanya penjabaran atau pun 
solusi pada program yang termaktub dalam buku RPJMN. Dalam 
praktiknya, hal ini terjadi misalnya dalam Buku I disebutkan bahwa 
prioritas adalah kedaulatan pangan dan maritim.257 Akan tetapi 
dalam buku berikutnya justru tidak menjelaskan secara rinci terkait 
prioritas dalam buku sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa 
RPJMN, RPJMD, dan RKP pun juga masih memiliki masalah 
menyangkut sasaran kebijakan dan strateginya yang belum sinkron. 

3. Modifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Terhadap Kewenangan Preview PPHN

Menurut Bagir Manan, untuk menjaga agar kaidah-kaidah 
konstitusi yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan peraturan 
perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau 
disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
maupun tindakan-tindakan pemerintah lainnya), maka perlu ada 
badan serta tata cara mengawasinya. Ditinjau dari subjek yang dapat 
melakukan pengujian, maka pengujian dapat dilakukan oleh hakim 
(lembaga yudikatif), lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif.

Setelah momentum reformasi hukum, Indonesia berkomitmen 
bertansformasi menjadi constitutional democratic state dengan 
memegang teguh prinsip supremasi konstitusi dengan membentuk 
Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 
Hans Kelsen bahwa MK merupakan konsekuensi dari supremasi 
konstitusi dan didaulat sebagai penjaga konstitusi dalam bentuk 

257  Mohammad Faisal disampaikan pada “Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 
valuasi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 2010-2014 yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta 
pemantapan kurikulum 2013” sebagaimana dimuat oleh Fidel Ali Permana dalam 
“RPJMN Sulit Diterapkan di Tataran Teknis” diakses dari https://nasional.kompas.
com/read/2015/01/21/17104181/RPJMN.Sulit.Diterapkan.di.Tataran.Teknis pada 16 
Juni 2021.
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pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang 
lebih rendah dengan aturan hukum yang lebih tinggi.258 Kehadiran 
MK menjelma sebagai the sole interpreter of the constitution yang 
akan melakukan penafsiran-penafsiran untuk menjaga konsistensi 
penerapan materi muatan konstitusi dalam produk peraturan 
perundang-undangan di bawah konsitusi, dalam hal ini di Indonesia 
berarti UUD NRI 1945.

Dengan kenyataan demikian, maka peran MK akan sangat 
strategis untuk diberdayagunakan dalam implementasi Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN) agar penerapannya tidak menyimpang oleh 
kekuatan-kekuatan politis dari prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. 
Hal ini merupakan implikasi dari muatan PPHN dalam Ketetapan 
MPR yang berupa state policy sehingga tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah diatur UUD 1945. Selain itu, 
hal ini dimaksudkan agar kehadiran PPHN tidak merusak semangat 
supremasi konstitusi di Indonesia.

Dalam hal ini modifikasi kewenangan MK akan dilakukan 
dengan cara menambah dua kewenangan, yaitu pengujian secara 
preview atau ex ante terhadap rancangan Ketetapan MPR tentang 
PPHN, serta pengujian secara post factum pengujian undang-undang 
terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR tentang PPHN.

Pertama, konstruksi penghidupan kembali Ketetapan MPR 
diatur sebagai baju dari state policy yang sebenarnya juga merupakan 
materi muatan konstitusi di beberapa negara. Politik hukum untuk 
memisahkan state policy ke dalam Ketetapan MPR tidak lain 
sebagai upaya untuk menjaga fleksibilitas perubahan perencanaan 
pembangunan. Dalam hal ini, tim penyusun berupaya untuk tidak 
mengubah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang sangat fleksibel 
untuk diubah, sehingga ditakutkan banyak anasir-anasir politik masuk 
untuk mengubah ketentuan-ketentuan lain di UUD NRI 1945. Dengan 
demikian, proses perubahan hanya akan berada di Ketetapan MPR. 
Untuk menjaga keteguhan perencanaan dalam periode yang sudah 
ditentukan, tim perumus menggagas pengujian konstitusionalitas 
berada di tahap sebelum pengesahan yang akan diajukan oleh lembaga 
pembentuk, artinya pengujian konstitusionalitas akan dilakukan 

258  I D.G. Palguna, op.cit hlm. 141.
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MK pada rancangan Ketetapan MPR tentang PPHN berdasarkan 
pengajuan dari MPR.259 Putusan yang final dan mengikat terhadap 
rancangan tersebut akan menghindari kekhawatiran bahwa Ketetapan 
MPR tentang PPHN akan menyimpangi prinsip-prinsip dasar dalam 
UUD NRI 1945. Sehingga Ketetapan MPR tidak perlu diragukan lagi 
konstitusionalitasnya dan akan menjadi rencana yang pakem, sehingga 
tidak perlu lagi ada penyesuaian-penyesuaian di tengah jalan karena 
pengujian post factum yang berlarut-larut.

Kedua, dengan Ketetapan MPR tentang PPHN yang sudah 
teruji konstitusionalitasnya secara ex ante, serta dikonstruksikan 
sebagai produk hukum yang memiliki muatan staatsgrundgesetz 
dan ketentuan lebih lanjut dari UUD 1945 dalam hal perencanaan 
pembangunan di segala bidang kehidupan,260 maka Ketetapan MPR 
tentang PPHN dapat dijadikan batu uji oleh MK—selain UUD NRI 
1945—untuk melakukan pengujian secara post factum terhadap 
undang-undang. 

Dengan adanya pembagian kewenangan secara proporsional, 
hal ini tentu akan menjaga beban tugas MK yang sudah sangat berat 
untuk menguji banyaknya undang-undang yang akan dikeluarkan 
oleh Pemerintah dan DPR ke depan. Sehingga akan menjaga prinsip 
peradilan yang cepat dan sederhana di Mahkamah Konstitusi. 
Selain itu, hal ini akan mendorong penyempurnaan MK sebagai 
lembaga yang responsif dalam pengawalan konstelasi perencanaan 
pembangunan nasional agar menjamin aspek partisipatif, keterpaduan, 
kesinambungan, keutuhan, dan kebulatan.

4. Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Acuan Proses Penyetujuan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam konstruksi sistem pemerintahan presidensial, salah 
satu implikasinya yaitu terdapat mekanisme penegakan pelanggaran 
PPHN yakni melalui pranata hak budget parlemen. Tepatnya pada 

259  Justifikasi lembaga peradilan, in casu MK, dapat memiliki kewenangan melakukan pengujian 
preview terhadap rancangan Ketetapan MPR tentang PPHN terinspirasi dari kewenangan 
MK Afrika Selatan yang memiliki kewenangan untuk menguji interim constitution sebelum 
disahkan oleh constitutional assembly. Dalam hal ini, MK Afrika Selatan akan memeriksa 
apakah konstitusi yang disiapkan constitutional assembly bertentangan atau tidak dengan 
constitutional principles yang ada dalam interim constitution.

260  Hal ini diberlakukan untuk meneguhkan paradigma Ketetapan MPR sebagai konstitusi dalam 
arti luas di Indonesia.
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instrumen parlemen dalam pemberian persetujuan RAPBN yang 
diajukan presiden.261 

Selaras dengan itu, Bagir Manan yang menyandarkan 
pendapatnya pada Hamilton menyatakan bahwa kekuasaan legislatif 
mempunyai kekuatan karena penguasaan uang dengan adanya hak 
budget.262 Maka, kekuasaan legislatif yang berhak menentukan 
penerimaan atau penolakan RAPBN.  Hal ini dikarenakan kekuasaan 
legislatif pada pokoknya mempunyai 3 fungsi yaitu i) fungsi 
legislasi, yakni adanya penetapan kebijakan sebagai dasar dalam 
menyusun program dan anggaran; ii) fungsi pengawasan, yakni 
adanya aktivitas mengawasi kualitas pelaksanaan RAPBN yang telah 
disetujui menjadi APBN, yang mana fungsi ini berkaitan dengan 
iii) fungsi anggaran DPR, yakni terkait pelaksanaan kebijakan yang 
diteguhkan dalam program kerja pemerintahan dan pembangunan 
akan terimplementasikan ketika anggaran tersebut disetujui parlemen. 
Adanya fungsi budgeting merupakan alat yang menjadi garda terdepan 
untuk menyelaraskan rencana pembangunan sesuai dengan PPHN. 
Sehingga pelaksanaan fungsi DPR tidak hanya berkaitan dengan 
perosalan angka-angka anggaran pendapatan dan  belanja negara, 
distribusi maupun alokasinya.

Maka, Hak budget juga merupakan alat untuk melakukan 
pengawasan sekaligus penegakan terhadap pelaksanaan PPHN. 
Apabila cabang kekuasaan eksekutif seperti Presiden dan Wakil 
Presiden, tak terkecuali lembaga-lembaga lain yang melanggar PPHN 
maka MPR dapat memerintahkan DPR untuk menolak RAPBN yang 
diajukan Presiden.  Dengan demikian, cabang eksekutif diarahkan 
untuk membuat program pembangunan yang sesuai dengan PPHN 
sebagai dasar perumusan RAPBN. Apabila terdapat ketidaksesuaian 
proposal anggaran dengan PPHN, maka RAPBN dapat ditolak oleh 
parlemen.

261  Mei Susanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil di Indonesia”, 
op.cit.,  hlm. 440.

262  Jimly Asshiddiqie, “Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat”.
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5. Pola Hubungan Antar Lembaga

a. MPR, DPR dan DPD

Di Indonesia, pola hubungan lembaga negara khususnya 
pada cabang kekuasaan legislatif dihuni oleh MPR, DPR dan DPD 
yang menyebabkan diskursus. Terlebih pada sitem perwakilannya, 
berdasarkan kamar dimana dikatakan soft bicameral karena 
dianggap MPR dianggap sebagai joint session atau bahkan 
trikameral karena MPR sebagai permanent body. Dalam implikasi 
ini, MPR diproyeksikan sebagai lembaga negara/permanent body 
yang mempunyai kewenangan terpisah dari DPR dan DPD. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap bangunan presidensial Indonesia, 
dengan memberikan peran kepada MPR untuk terlibat dalam 
proses perencanaan dan pembangunan. MPR sebagai sebuah 
lembaga diberikan kewenangan menetapkan Ketetapan MPR yang 
mengatur secara khusus mengenai PPHN. Pemberian kewenangan 
membentuk PPHN kepada MPR juga harus disertai demokratisasi 
MPR, agar dapat menyesuaikan tata kerjanya dengan partisipasi 
masyarakat maupun check and balances dengan lembaga negara 
lainnya.

Dalam pengimplementasian PPHN sebagai haluan 
pembangunan negara, anggota DPR dan DPD yang bersinergis 
dengan wujud MPR sebagai lembaga yang berwenang membentuk 
ketetapan MPR mengenai PPHN. Sedangkan pola hubungan MPR 
dengan DPR dapat diwujudkan dalam pranata hak budget, yakni 
ketika terdapat ketidaksesuaian RAPBN yang telah dirumuskan 
oleh eksekutif, maka MPR dapat menginstruksikan kepada 
DPR untuk menolak RAPBN tersebut. Hal ini dapat dilakukan 
karena instrumen kekuasaan legislatif turut terlibat dalam sistem 
penegakan PPHN. 

Penjabaran penegakan PPHN tersebut, dapat juga dilakukan 
dalam pelaksanaan hak DPR yaitu hak angket, hak interpelasi 
dan hak menyatakan pendapat kepada eksekutif ketika terjadi 
pelanggaran pelaksanaan PPHN.
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Kemudian untuk DPD, sebenarnya secara otomatis 
kedudukannya diperkuat dengan adanya kewenangan pembentukan 
PPHN pada MPR. Hal ini dikarenakan anggota DPD mengisi  MPR 
sebagai sebuah lembaga yang berwenang membentuk Ketetapan 
MPR mengenai PPHN. Maka, dapat diartikan DPD mempunyai 
porsi yang besar dalam menentukan arah pembangunan. Sehingga 
eksistensi DPD, secara otomatis diperkuat sebagai bagian dari 
kekuasaan legislatif, khususnya merupakan representasi teritorial 
yang berada di pusat.

b. MPR dan Presiden 

Dalam hal diimplementasikannya PPHN ke dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional, PPHN akan tetap diselaraskan  
dengan kerangka sistem presidensial di Indonesia. Dimana, MPR 
akan bertindak sebagai lembaga negara yang akan diberikan 
kewenangan untuk membentuk Ketetapan MPR yang berisi Pokok-
Pokok Haluan Negara dan lembaga kepresidenan yang terdiri dari 
Presiden, Wakil Presiden, serta para aparatur pemerintahannya 
bertindak sebagai kesatuan yang akan menjalankan amanat dari 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam tindakan konkret. 

Adapun, dibentuknya pola hubungan yang baik antara 
MPR dan presiden akan berimplikasi terhadap terjaganya sistem 
presidensial di Indonesia. Dimana, Presiden tidak akan serta merta 
ditempatkan sebagai mandataris MPR yang secara langsung dapat 
mencabut mandat Presiden jika tidak menjalankan atau memenuhi 
indikator-indikator dalam Haluan Negara. Melainkan, MPR dapat 
diberikan peran lebih untuk terlibat dalam proses pembangunan 
demi menyempurnakan bangunan presidensial Indonesia. Hal ini 
diwujudkan dengan diberikannya kewenangan untuk menetapkan 
Ketetapan MPR mengenai PPHN.

Berkaitan dengan sistem presidensial, satu hal yang krusial 
mengenai hubungan eksekutif dan legislatif adalah fungsi legislasi. 
Secara umum karakter fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan 
presidensial adalah sebagai berikut:263

1) The legislature tends to have broad powers to amend any 
legislation. Lack of resources, and other factors may act to 

263  Saldi Isra, op.cit, hlm. 82-83.
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blunt this power;

2) The potential for legislative assertiveness is greater in 
presidential system, but the actual realization depends on the 
presence of the other condition;

3) Legislature in presidential system are more likely to have 
specialized and permanent standing committees and 
subcommittees with a number of professional staff to help 
draft, review and amend legislation.

4) Via the committee system, the legislature has extensive powers 
to call expert witnesses, members of the cabinet, presidential 
advisors, etc. For public or private hearings before the 
legislature;

5) The president can veto legislation, which can only be 
overridden by a 2/3 vote in legislature.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada dasarnya lembaga 
legislatif cenderung memiliki kekuasaan yang besar dalam proses 
legislasi. Sekalipun dalam praktik kekuasaan tersebut amat 
mungkin berkurang karena disebabkan oleh faktor keterbatasan 
sumber daya manusia, kekuatan partai politik pendukung presiden 
di lembaga legislatif, atau sistem kepartaian dominan, fungsi 
legislasi berada di tangan lembaga legislatif. Hal tersebutlah yang 
menimbulkan presiden memiliki hak veto dalam legislasi. Akan 
tetapi, pola tersebut lah yang sempat menimbulkan tergesernya 
konsepsi presidensial di Indonesia saat menerapkan GBHN di 
masa lalu sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu, melalui penyempurnaan SPPN dengan cara 
memasukkan PPHN untuk mengganti RPJPN dalam SPPN yang 
akan ditempatkan pada kewenangan MPR sebagai lembaga yang 
paling representatif serta menaikkan status dari RPJMN menjadi 
undang-undang. Dengan status dan pembagian tugas penegakkan 
dan pengawasan yang proporsional, hal ini akan mendorong proses 
pembangunan nasional agar menjaga aspek partisipatif, terpadu 
dan berkesinambungan dengan dihadirkannya kembali PPHN 
melalui desain yang tidak keluar dari koridor yang tidak merusak 
bangunan sistem presidensil Indonesia.
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6. Integrasi Pembangunan Pusat dan Daerah

Menilik pada kondisi dimana perencanaan pembangunan 
saat ini banyak memiliki kekacauan, benturan, dan tidak 
berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpaduan dan 
perubahan sistem kekuasaan negara serta tidak ada kontrol yang 
baik terkait perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah. 
Adapun, proses transisi pemerintahan di Indonesia antara pusat 
dan daerah pun memiliki perbedaan. Dimana, RPJMN biasanya 
dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden, namun kepala daerah yang dilantik 
sebelum pelantikan Presiden mengacu kepada visi-misi Presiden 
sebelumnya. Hal ini yang merefleksikan bahwa tidak adanya 
haluan pembangunan yang jelas membuat kepala daerah sering 
pula menafsirkan perencanaan pembangunan sesuai dengan 
kehendaknya.264 Sehingga, sudah saatnya pusat dan daerah 
melakukan integrasi demi rencana pembangunan yang jauh lebih 
baik dan terpadu.

Dalam hal ini, kehadiran Ketetapan MPR tentang PPHN 
sebagai arah pembangunan dalam konteks perencanaan jangka 
panjang akan memandu terintegrasinya pembangunan di pusat 
dan daerah, maka tentu dibutuhkan sebuah pedoman yang akan 
berimplikasi kepada teratur dan terpadunya sistem perencanaan 
pembangunan melalui pembentukan PPHN yang termuat dalam 
Ketetapan MPR. Problematika berupa ketidakpaduan pembangunan 
antara pusat dan daerah, dimana pembangunan daerah kerap 
terkena dampak untuk menyesuaikan perencanaannya dengan 
perencanaan nasional. Pada akhirnya, dapat terminimalisir melalui 
pedoman berupa PPHN yang tentu membutuhkan keterlibatan atau 
partisipasi dari pemerintah daerah untuk aktif dalam melakukan 
perencanaan pembangunan yang dapat terintegrasi dengan 
pemerintah pusat. Hal ini senantiasa dapat terlihat dari penerapan 
peranan  pemerintah daerah sebagai satuan pemerintah otonom 
yang paling dekat dengan rakyat untuk menjadi perwujudan 
kekuasaan eksekutif di daerahnya masing-masing. Dimana, segala 
macam perencanaan yang dibentuk pemerintah daerah baik itu di 

264  Leni Anggraeni, “GBHN Wajib Dihidupkan Kembali”, Prosiding Workshop Ketatanegaraan 
Kerjasama MPR dan FH Unpad, Bandung, 2016,hlm. 329.
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tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib selaras dengan 
PPHN.

Menilik pendapat dari Moh. Koesnardi terkait dengan 
konsep negara kesatuan, pada dasarnya pemberian otonomi daerah 
harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan 
pemerintah pusat artinya harus mampu memelihara dan menjaga 
keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.265 
Saat ini, banyak kekeliruan dalam memahami otonomi sebagai 
sebuah kemerdekaan dan kemandirian satuan pemerintah yang 
lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan 
pemerintahan. Akan tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian 
merupakan hakikat isi otonomi daerah, namun perlu dipahami 
bahwa “kemerdekaan” yang dimaksud bukanlah sebuah kebebasan 
yang penuh melainkan adanya sebuah ikatan kesatuan yang lebih 
besar. Sehingga, otonomi merupakan subsistem dari kesatuan yang 
lebih besar.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Indonesia untuk 
menjunjung tinggi pembangunan nasional yang lebih baik, terpadu 
dan berkesinambungan melalui eksistensi PPHN dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang mengakomodir pedoman 
perencanaan pembangunan dengan menjaga aspek partisipatif, 
keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, dan kebulatan. Sehingga, 
akan berdampak terhadap terintegrasinya pembangunan baik itu 
pada pusat maupun daerah, tanpa sedikitpun memberikan celah 
ketertinggalan bagi daerah dalam hal pembangunan, melalui aspek 
yang akan termuat dalam PPHN sebagai pedoman.

265  Moh. Koesnardi, dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005, 
hlm. 207.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. EVALUASI PENGATURAN SISTEM PEMBANGUNAN 
INDONESIA

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan 
Pemerintah Negara Indonesia untuk melakukan peningkatan kesejahteraan 
umum kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan 
sistem perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan negara 
tersebut yang sudah termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.266 
Secara konstruksi teoritis, perencanaan pembangunan merupakan proses 
pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar 
(tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.267 Dengan demikian perencanaan 
pembangunan nasional digunakan agar kegiatan pembangunan dalam 
rangka pencapaian tujuan nasional dapat berjalan secara sistematis dan 
terarah.

Namun bila meninjau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak 
ada pengaturan perencanaan pembangunan dalam pasal-pasal UUD NRI 
Tahun 1945. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa semua tahapan 
pembangunan harus dipegang oleh Presiden beserta para pembantunya 
sebagai subjek pembangunan, atau para pihak yang akan menjalankan 
proses pembangunan. Hal ini didasarkan oleh pengaturan pada pasal di 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

a. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, pasal ini menyebutkan terkait 
kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden RI dibantu 
oleh satu orang Wakil Presiden. 

b. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945, pasal ini menjelaskan terkait 
dengan kewenangan presiden dalam membentuk suatu dewan 
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan 
kepada Presiden.

c. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, pasal ini menjelaskan terkait dengan 
kedudukan menteri yang pada dasarnya diangkat dan diberhentikan 

266  Siagian, Sondang. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung, 1980, hlm.13
267  Hadari Nawawi, Loc.cit.
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oleh Presiden. Dalam hal ini menteri memiliki kedudukan dalam 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, Lembaga Kepresidenan—yang terdiri 
dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, 
dan aparatur pemerintah di bawahnya—sebagai representasi kekuasaan 
eksekutif yang memiliki kewenangan tertinggi dalam melakukan pelayanan 
umum tentu akan melakukan semua tahapan pembangunan.

Namun, dimonopolinya proses pembangunan harus dapat ditinjau 
ulang. Hal ini dikarenakan muncul berbagai masalah terhadap proses 
pembangunan di Indonesia, yang saat ini banyak mengalami kekacauan, 
benturan dan tidak ada kesinambungan. Selain itu, diskursus pembangunan 
yang sangat executive centris menjadi hal yang tak boleh dilupakan, apalagi 
para pendiri bangsa mengamanatkan adanya pemenuhan hak sipil dan 
politik serta hak ekonomi rakyat Indonesia lewat suatu proses demokrasi 
konsensual yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

B. EVALUASI PELAKSANAAN HAK BUDGET DPR

Pada dasarnya, hak budget DPR merupakan suatu hak mutlak yang 
dapat digunakan oleh DPR terkait dengan RAPBN yang diajukan oleh 
pemerintah. Dalam hal ini, hak budget DPR memiliki kedudukan yang 
strategis dan peran yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan 
negara. Menilik kepada pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

(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 diusulkan oleh 
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun yang lalu.
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Original intent  dari pasal tersebut diatas adalah sebagai pengaturan 
terkait anggaran negara dimana UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar 
APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang dan harus disetujui 
oleh DPR. Adapun dalam hal terjadinya penolakan oleh DPR maka 
pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Mengenai hak budget DPR secara harfiah telah memberikan 
limitasi pada menerima atau menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. 
Pembatasan hak budget pada intinya terletak pada fokus DPR untuk 
menilai dengan alasan legitimitas atau kemanfaatan publik terhadap 
APBN dibandingkan penilaian teknis. Sehingga, DPR memfokuskan pada 
strategi anggaran negara yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan pada 
teknis angka-angka anggaran. Akan tetapi dengan ini, terdapat potensi 
atas penggunaan wewenang atau mentransaksikan pengaruh DPR pada 
hal-hal bersifat mikroteknis atau mikropraktis. Sebab, kondisi demikian 
akan menyebabkan DPR akan berada pada perhitungan transaksi politis 
atau angka-angka anggaran dengan motivasi diluar kepentingan umum 
yang seharusnya dilindungi dan di luar rasionalitas dokumen perencanaan 
pembangunan yang ditetapkan sebelumnya.

Adapun pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 pun nampaknya telah 
membawa problematika tersendiri. Seperti misalnya:268

1) Pemaknaan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara 
telah dianggap kurang tepat apabila ditinjau dari filosofi anggaran. 
Sebab, sejatinya APBN bukan lah hanya sebatas perwujudan 
pengelolaan keuangan negara melainkan bermakna sebagai wujud 
kedaulatan rakyat melalui hak budget DPR.

2) Keterlibatan DPR dalam penyusunan APBN dianggap pasif, sebab 
DPR hanya menerima RAPBN yang diajukan oleh Presiden untuk 
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, 
sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Dalam hal ini, posisi presiden aktif untuk menentukan keuangan 
negara dalam RAPBN dan mencerminkan posisi yang pasif dari 
DPR.

268  Mei Susanto, “Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara” Jurnal RechtsVinding,  
Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 184-186.
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3) Problematika kedudukan DPR dalam hal pembahasan RAPBN. 
Meninjau Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, RAPBN akan 
dibahas bersama antara Presiden dengan DPR yang menimbulkan 
problematik berupa pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya 
kedudukan kedua lembaga ini. Sebab, Pasal 23 ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 menyebutkan bahwa apabila DPR tidak menyetujui 
RAPBN yang diusulkan Presiden maka pemerintah menjalankan 
RAPBN tahun lalu. Sehingga, apabila ditafsirkan, pasal ini 
merefleksikan kedudukan DPR seolah lebih tinggi apabila melihat 
bagaimana keputusan setuju dan tidak setuju terhadap RAPBN 
Presiden berada di tangan DPR.

Berdasarkan penafsiran Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang 
membawa problematika tersendiri, terdapat suatu hal penting yang dapat 
dipahami bahwa sejatinya hak budget DPR dalam pengelolaan keuangan 
negara sangat lah luas dan memiliki kekuatan untuk merubah mata anggaran 
dan perpindahan anggaran dalam RAPBN. Dengan demikian, dibutuhkan 
pengelolaan keuangan negara yang baik melalui hak budget DPR, 
terlebih dalam hal memastikan RAPBN sebesar-besarnya adalah untuk 
kemakmuran rakyat. DPR harus memperhatikan dan mempertimbangkan 
kemaslahatan publik dalam hal pembahasan RAPBN dengan upaya yang 
transparan, partisipatif dan akuntabel dalam pembahasan RAPBN untuk 
meminimalisir tindakan monopoli hak budget parlemen dan mampu 
melakukan dorongan pengesahan APBN dengan tujuan untuk kemakmuran 
rakyat.269 

C. EVALUASI KEBERADAAN KETETAPAN MPR DALAM 
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
INDONESIA

Pengembalian kedudukan Ketetapan MPR pada hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia diejawantahkan pada Pasal 7 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (UU P3). Pengembalian tersebut dipandang sebagai 
upaya penghormatan terhadap Ketetapan MPR yang masih berdasarkan 
peninjauan ulang oleh MPR pasca rangkaian amendemen UUD NRI Tahun 

269  Ibid, hlm. 195.
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1945.270 

Dikembalikannya kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan oleh UU P3, menjadikan kedudukan 
Ketetapan MPR yang sangat strategis. Mengingat, bentuknya sebagai 
staatgrundgezets, maka sebagaimana dikatakan George Jelinnek dalam 
selbtsbindung theorie menjadikan Ketetapan MPR terikat dengan UUD 
NRI Tahun 1945. 

Dikembalikannya kedudukan Ketetapan MPR berimplikasi pada 
timbulnya suatu wewenang untuk menjadikannya sebagai sumber 
hukum material dan formal selain menjadikan UUD NRI Tahun 1945 
sebagai rujukan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. 
Termasuk ketika membuat berbagai kebijakan lainnya yang harus tetap 
mengindahkan ketentuan Ketetapan MPR sebagai salah satu aturan dasar 
negara tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka, 
Pemerintah dan DPR mutlak harus memperhatikan ketentuan Tap MPR 
yang masih berlaku dan merujuk kepadanya ketika membentuk peraturan 
perundang-undangan di bawahnya yang secara mutlak harus didasarkan 
secara formal dan material kepada Ketetapan MPR.271 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Ter-hadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan 
Tap MPR Tahun 1960 hingga tahun 2002 merupakan Tap MPR yang 
menjadi kunci bagi seluruh Tap MPRS dan Tap MPR. Pasca perubahan, 
Tap MPR tidak lagi bisa mengeluarkan GBHN karena berubahnya sistem 
ketatanegaraan. Agar menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat 
perubahan tersebut, maka Aturan Tambahan Pasal I memerintahkan MPR 
untuk melakukan peninjauan yang digunakan sebagai payung hukum bagi 
status seluruh Ketetapan MPRS dan MPR.272 Lahirnya Ketetapan MPR 
tersebut, pada akhirnya dapat menjadi suatu permasalahan akibat pilihan 
kebijakan tersebut. Diantaranya adalah potensi yang bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

1) Apabila meninjau ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 
diamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

270   Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, op.cit hlm. 86.
271  Martha Riananda, “Dinamika Kedudukan Tap MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-

undangan”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, 2014, hlm. 308.
272  Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan”, dalam Delfina Guzman dan Andi op.cit, hlm.443.
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pembentukan undang -undang diatur dengan undang -undang. 
Ketentuan tersebut secara mutatis mutandis telah menderogasikan 
posisi Ketetapan MPR yang berada di bawah UUD NRI Tahun 
1945 oleh norma organik yang mengatur lebih lanjut amanat 
konstitusi melalui undang-undang.273 Sehingga dalam praktiknya, 
Ketetapan MPR tidak bisa menjabarkan secara langsung mengenai 
ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945. Padahal, apabila meninjau 
teori hierarki norma yang mengatur pembentukannya sendiri 
karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat 
norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, 
menentukan isi dari norma yang lainnya itu,274 maka hal ini 
menimbulkan kebingungan di mana sebenarnya peran delegasi 
kepada Ketetapan MPR maupun peran delegasi Ketetapan MPR 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga, 
kendati kini kedudukannya diakui, namun Ketetapan MPR juga 
seakan tidak berguna.

Meskipun demikian, memang keberadaan Ketetapan MPR 
dibatasi karena hanya beberapa Ketetapan MPR yang berlaku. Selain 
itu, ada diskursus mengenai adanya ketentuan dalam Ketetapan 
MPR yang secara substansi bertentangan dengan amanat konstitusi. 
Sebagaimana nampak pada Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 menyebutkan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia 
hanya bisa dilimitasi melalui undang-undang. Namun, jika merujuk 
pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran 
Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 
Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis, 
secara substansi ketetapan tersebut sangat kental dengan limitasi 
hak asasi manusia. Sehingga jika ditelaah TAP MPRS tersebut 
memiliki 2 (dua) sifat yang menjadikannya sebagai legislasi semu 
(beleidsregels) karena bersifat beschikking dengan kewenangan 
untuk membubarkan PKI dan semua organisasi naungannya275 
serta regeling karena melakukan pembatasan terhadap penyebaran 

273  Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan 
Perundang-undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, 
Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No.1, 2013, hlm. 169.

274  Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Loc.cit.
275  Lihat Pasal 1 Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 

Indonesia.
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ajaran komunis di masyarakat.276 

Akan tetapi, walau demikian hal yang melatar belakangi masih 
berlakunya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, justru karena 
adanya keselarasan dan makna yang tersirat antara pembatasan hak 
asasi manusia pada TAP MPR tersebut dengan Pasal 28J Ayat (2). 
Bahwa:

“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 yang demokratis.”

Mengingat kenangan buruk terhadap paham atau ajaran 
komunisme di Indonesia dan adanya tujuan untuk menciptakan 
keadilan dan menghormati hak asasi manusia,277 maka kiranya 
dapat terima bahwa berlakunya ketetapan tersebut mencerminkan 
bahwa pembatasan dalam TAP MPR tersebut termasuk bentuk 
penghormatan hak asasi manusia yang diakui sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai, agama, keamanan, dan ketertiban 
umum.

2) Melihat potensi melakukan judicial review Ketetapan MPR untuk 
menjamin keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan, 
maka dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia tidak bisa 
menguji Ketetapan MPR. Padahal sebagai negara hukum, hal 
ini berimplikasi pada adanya ketentuan bahwa tiada norma yang 
tidak bisa diawasi. Melihat eksistensi Ketetapan MPR saat ini, 
keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan 
adalah terra incognita karena tidak ada lembaga peradilan yang 
memiliki wewenang untuk menguji Ketetapan MPR.278 Dengan 
kata lain, makna terra incognita seakan menjadi wilayah tak 

276  Lihat Pasal 2 Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia.

277  Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS 
dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018, hlm. 63.

278  Immanuel Kant, Peter Health dan Scheewind, Lectures on Ethics, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001, hlm. 88.
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bertuan bagi kedudukan TAP MPR karena ketiadaan lembaga 
peradilan yang berwenang dalam menguji Ketetapan MPR.279

D. EVALUASI SIDANG TAHUNAN MPR 

Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun 
di ibukota negara.” Konstitusi memberikan amanat kepada MPR yaitu 
bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang sesuai 
dan tepat dengan prinsip dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, 
MPR diberikan fungsi pengawasan sekaligus menjadi wadah pelaporan 
pertanggungjawaban yang bertujuan agar rakyat dapat mengetahui 
tingkatan kinerja dari setiap lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yatiu MPR, DPR, DPD, KY, MA, 
MK dan Presiden. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Sidang Tahunan 
MPR.

Hal ini dikarenakan, MPR merupakan lembaga legislatif yang paling 
mencerminkan unsur representatif, secara politik maupun teritorial. Selain 
itu, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan awal dibentuknya 
MPR memang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia. 

Namun, materi muatan muatan UUD NRI 1945 yang singkat, abstrak 
dan umum, membuatnya membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang 
mengatur pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan ditempatkan pada 
hierarki di bawahnya dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945. Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan sidang MPR 
timbul dari teori pemaknaan kekuasaan yang bersumber dari pemahaman 
literal terhadap nomenklatur konstitusi. Kewenangan tersebut seharusnya 
ditempatkan pada MPR dengan legitimasi teori implied powers. Salah satu 
jenis teori perluasan kekuasaan tersebut adalah implied powers,280 yang 
mengatakan bahwa lembaga negara memiliki hak untuk menjalankan 
otoritasnya yang diatur secara implisit di dalam Konstitusi.281

279  Demas Brian, “Pengujian Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Terhadap Undang-Undang 
Dasar”, Yurispruden, Vol. 1, No.2, 2018, hlm. 177.

280  Implied powers are powers not granted in express terms, but existing because they are necessary 
and proper to carry into effect some expressly granted powers dalam Anna Triningsih dan 
Nuzul Qur’aini Mardiya, “Interpretasi Lembaga Negara…” Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 
2017, hlm. 787.

281  Ibid.
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Dalam UUD NRI 1945, hanya dikatakan jumlah paling sedikit MPR 
bersidang dan tempat persidangan tersebut. Tidak dijelaskan lebih lanjut, 
mekanisme pelaksanaan sidang dan sidang jenis apa yang kemudian akan 
dilakukan MPR secara tegas dalam konstitusi. Perluasan pemaknaan 
tersebutlah yang kemudian dapat ditafsirkan dalam peraturan di bawah 
konstitusi yang menjadi landasan lembaga negara untuk menjalankan 
otoritasnya. Salah satu lembaga negara yang mempunyai urgensi mengatur 
Sidang Tahunan MPR adalah MPR sebagai lembaga negara dalam lingkup 
legislatif dengan fungsi representatifnya.

Mengenai Sidang Tahunan MPR sebelum dilakukannya pencabutan 
terhadap ketetapan MPR, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di atur dalam 
TAP MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2003. Pelaksanaan Sidang Tahunan dapat dilihat 
dengan pembabakan waktu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang 
dibahas dari: 

1) Pada Era reformasi tepatnya tahun 2000, Sidang Tahunan MPR 
diadakan untuk pertama kali dengan salah satu agenda melakukan 
perubahan kedua UUD 1945 dan bertujuan untuk mendengar 
pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/
atau membuat keputusan Majelis.282 Sidang Tahunan MPR tersebut 
sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI (TAP MPR RI No. II/
MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI) dan Ketetapan MPR RI 
Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
tahun 1999-2004 (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 
tahun 1999-2004). Kedua ketetapan tersebut dihasilkan oleh MPR 
RI di era reformasi, sehingga dapat dikatakan agenda kenegaraan 
yang berupa sidang tahunan merupakan salah satu perwujudan 
amanat reformasi. Dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan 
Sidang Tahunan MPR didasarkan pada ketentuan dalam Bab V 
GBHN .

2) Periode 2004-2014 pada saat pemerintahan Presiden Soesilo 
Bambang Yudhoyono Sidang Tahunan MPR tidak diadakan.

3) Kemudian, Sidang Tahunan MPR kembali dihidupkan pada masa 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-

282  Pasal 49 ayat (2) TAP MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI.
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2019. Pada tahun 2014 telah dibentuk Peraturan MPR RI No. 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI (Tatib MPR 2014). 
memuat Sidang Tahunan MPR yang baru terealisasikan pada 
Agustus 2015 sebagai bentuk konvensi baru ketatanegaraan.283 Hal 
itu dituangkan pada Keputusan MPR No. 4 Tahun 2014 tentang 
Rekomendasi MPR Periode 2009-2014. Salah satunya mengenai 
perwujudan akuntabilitas publik lembaga negara yang tugas dan 
wewenangnya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Adanya Sidang 
Tahunan MPR merupakan saluran evaluasi untuk  setiap lembaga 
negara yang dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia 
akan akuntabilitas publik.  Akan tetapi, kedudukan MPR dalam 
pelaksanaan sidang tahunan masih tergolong lemah, hal ini karena 
MPR hanya diberikan hak untuk mendengarkan dan memberikan 
pertimbangan yang tidak mengikat.284 

4) Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada masa kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024, terlihat 
hanya dijadikan ajang seremonial untuk mendengarkan penjelasan 
dari lembaga-lembaga negara terhadap hasil kinerja lembaga 
negara yang diatur konstitusi selama satu tahun. Nampak, ketika 
pelaksanaan di tahun 2020 Sidang Tahunan MPR memiliki 
kelemahan yang serupa dengan sebelumnya, dimana MPR selaku 
lembaga representatif hanya diberikan porsi untuk mendengarkan 
bahkan tidak diberikan hak untuk pertimbangan.285 Maka secara 
tidak langsung, rakyat dilarang untuk menindaklanjuti laporan 
dari lembaga pemerintahan dan dilarang untuk mengetahui apakah 
tiap-tiap lembaga negara tersebut sudah melakukan pembangunan 
sesuai dengan SPPN yang merupakan pedoman dasar dalam 
pelaksanaan pembangunan negara Indonesia saat ini.

Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan 
MPR terlihat sangat dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

283  Tata tertib MPR adalah bentuk peraturan teknis yang mengatur tentang internal MPR 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU 
MD3).

284  Fandi Nur Rohman, “Penguatan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, 2018, 
hlm. 67.

285  Metro TV News. “Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 oleh Ketua MPR Bambang 
Soesatyo,” diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=GsETLmQ1rlUpada 3 Juni 2021.
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kekhawatiran bahwa Sidang Tahunan MPR dijadikan sarana 
pertanggungjawaban seperti saat MPR masih menjadi lembaga tertinggi 
negara. Padahal untuk mewujudkan fungsi check and balances, 
kedudukan MPR dalam Sidang Tahunan seharusnya merupakan 
kedudukan yang kuat. Adapun mengenai pertanggungjawabannya 
dapat dilakukan bukan berdasar pertanggungjawaban hukum namun 
pertanggungjawaban politik. 

Atas dasar pertimbangan di atas maka sudah menjadi 
kebutuhan yang esensial untuk menempatkan pengaturan Sidang 
Tahunan MPR yang masuk ke dalam model haluan perencanaan 
pembangunan negara. Sebagai alat untuk mengevaluasi jalannya 
pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya yang dikoordinasikan 
oleh MPR. Dengan penempatan pengaturannya yang jelas dan tegas 
diharapkan mampu secara efektif untuk mengevaluasi jalannya 
pembangunan nasional. Dengan mekanisme Sidang Tahunan yang 
pelaporannya dilakukan oleh masing-masing lembaga tinggi negara 
terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dalam 
rangka mewujudkan pertanggungjawaban yang efektif khususnya 
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

E. EVALUASI KEWENANGAN CONSTITUTIONAL REVIEW 
OLEH MK

Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya merupakan lembaga pengawal 
konstitusi yang memiliki empat kewenangan yang diberikan oleh Pasal 
24C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“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.”

Pada dasarnya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh 
MK bertujuan untuk memperkuat fungsi MK sebagai lembaga yang 
berperan sebagai penjaga konstitusi. Jika menilik kewenangan yang 
dimiliki MK tersebut, MK memiliki kewenangan dalam hal melakukan 
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pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dapat 
dikatakan mempunyai kaitan sangat erat dengan fungsi MK menjaga 
hak-hak konstitusional warga negara.286 Adapun kini, seiring berjalannya 
waktu, ditemukan pula praktik bahwa MK telah melakukan pengujian 
konstitusionalitas terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
(Perppu). Dengan pertimbangan hukum MK berupa hierarki Perppu sama 
dengan UU. Sehingga, jika konstruksi berpikir yang digunakan oleh hakim 
MK adalah logika hierarki peraturan perundang-undangan, maka bukan 
tidak mustahil di kemudian hari MK akan menguji peraturan perundang-
undangan lainnya semisal dengan alasan UU menempatkan hierarki suatu 
peraturan sama sama dengan UU.287

Dalam kaitannya dengan pengujian bentuk haluan negara, sejatinya 
UU SPPN yang berlaku saat ini merupakan bentuk lain dari haluan negara 
yang dikemas dalam Undang-Undang. Bentuk Undang-Undang tersebut 
ini lah yang menyebabkan MK memiliki kewenangan untuk dapat menguji 
undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar.  Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa haluan negara sebenarnya dapat dilakukan pengujian 
oleh MK tergantung bentuk dari haluan negara tersebut. Dalam praktik 
kenegaraan, haluan negara akan dijadikan dasar pembuatan peraturan yang 
baru atau dasar penyesuaian aturan yang lama agar sejalan dengan haluan 
negara Dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan terjadinya 
penyimpangan norma yang berakibat tidak atau kurang terpenuhinya hak 
warga negara. Jika hal ini terjadi, maka peraturan tersebut dapat diuji 
terhadap haluan negara. Pun sama hal nya haluan negara yang dapat 
dijadikan batu uji terhadap norma-norma lainnya.

Dalam kaitannya dengan haluan negara yang berada di dalam TAP 
MPR, terdapat beberapa pandangan mengenai pengujiannya, hal tersebut 
dapat dipahami sebagai berikut: 

a. Pengujian TAP MPR dilakukan melalui Legislative Review oleh 
MPR. Berdasarkan pandangan ini, lembaga negara yang berhak 
untuk mencabut suatu ketetapan adalah MPR. Dikarenakan 
TAP MPR merupakan produk hukum MPR dan tidak terdapat 

286  I Dewa Gede Palguna, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain 
serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Hukum UII, Vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 
1-20.

287  Zairin Harahap, “Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu” Jurnal 
Yudisial, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 325.



133Universitas Padjajaran

lembaga negara lainnya yang berwenang melakukan pencabutan. 
Dalam kacamata perspektif ini, untuk mencabut suatu Tap MPR 
bisa dilakukan dengan sidang MPR seperti ketika mengesahkan 
amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh MPR 
dalam Keputusan Sidang MPR.288 Akan tetapi, hal tersebut juga 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberi 
wewenang bagi MPR untuk melakukan hal tersebut.

b. Pengujian TAP MPR oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada 
UUD NRI Tahun 1945 tidak tercantum kewenangan Mahkamah 
Konstutusi untuk menguji TAP MPR. Akan tetapi, jika merujuk 
pada preseden Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perppu 
terhadap UUD NRI Tahun 1945, mahkamah menyatakan Niet 
Onvenkelijkverklaard.289 Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa 
walau bukan kewenangannya sebagaimana disebut Pasal 24C Ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada bagian kesimpulannya 
dinyatakan bahwa “Mahkamah berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara a quo” kemudian dinyatakan 
“Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam 
mengajukan perkara a quo.” dengan demikian, jika dipahami secara 
argumentum a contrario, terdapat pesan bahwa jika pemohon 
memiliki kedudukan hukum, maka pengujian Perpu terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 diperbolehkan. Sehingga jika menggunakan 
argumentum per analogiam, maka TAP MPR meski tidak disebut 
seperti Perppu tetapi diperkenankan Mahkamah, akan memiliki 
probabilitas yang sama untuk bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hal kewenangan MK dalam melakukan pengujian 
sebagaimana dijelaskan diatas, mengutip pandangan dari Ni’matul Huda, 
dikatakan bahwa: “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-
undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan 
atau diuji melalui pengujian yudisial.” Pandangan ini adalah refleksi dari 
prinsip menjaga tegaknya konstitusi. Dimana, tidak ada satupun peraturan 
perundang-undangan yang tidak dapat diuji secara yudisial oleh Mahkamah 
Konstitusi. Pada dasarnya, konstitusi merupakan sistem ketatanegaraan 
yang mencerminkan fungsi-fungsi didalamnya. Adapun fungsi yang 
ada dapat dioperasikan kedalam sebuah sistem ketatanegaraan apabila 
288  Dian Agung Wicaksono, ibid, hlm. 173.
289  Dian Agung Wicaksono, loc.cit.
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didasarkan pada norma, aturan serta prinsip konstitusionalisme. Fungsi 
tersebut pun juga baru akan dapat berjalan ketika dijalankan melalui prinsip 
checks and balances yang tidak terlepas dari pelaksanaan wewenang untuk 
menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review).  
Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa MK 
tetap memiliki kewenangan untuk menjadikan haluan negara sebagai batu 
uji kepada MK demi menjaga prinsip tegaknya konstitusi.

F. EVALUASI KEWENANGAN PELAKSANAAN PERATURAN 
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN

Evaluasi Peraturan perundang-undangan sebagai kegiatan yang 
merupakan pemantauan dan peninjauan sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 14 perubahan kedua UUP3. Evaluasi dapat dilakukan 
terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah. 
Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post 
karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah 
diundangkan/ditetapkan. 

Dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan cara 
pencabutan yaitu mengikuti asas hierarki peraturan perundang-undangan, 
yang hanya dapat dicabut oleh peraturan perundangan sederajat atau lebih 
tinggi. Suatu pencabutan dapat dilakukan dengan atau tanpa penggantian 
peraturan perundang-undangan yang baru.290 Suatu pencabutan dengan 
penggantian terjadi apabila peraturan perundang-undangan yang 
ada digantikan dengan yang baru yang di dalamnya memuat adanya 
pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang lama.291 
Sedangkan pencabutan tanpa penggantian, yaitu dapat dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang membentuknya dengan didasarkan pada prosedur 
yang berlaku, dan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang 
sejenis atau yang lebih tinggi. Ketentuan pencabutan peraturan perundag-
undangan diletakkan dalam Ketentuan Penutup atau dalam Pasal-pasal 
terakhir peraturan perundang-undangan.292

Dalam pelaksanaan UU RPJPN, pengendalian dan evaluasi RPJPN 

290  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, op.cit., hlm. 174-176.

291  Ibid.
292  Ibid.
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terbagi menjadi 2 (dua) yaitu; untuk RPJP Nasional pengendalian dan 
evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk RPJP Daerah 
pengendalian dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.293 
Terhadap pengendalian dan evaluasi pada tingkat nasional, pelaksanaannya 
dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga. Menteri 
Negara Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional akan menghimpun dan menganalisis pemantauan 
pelaksanaan RPJP Nasional dari masing-masing pimpinan kementerian/
lembaga. Hal yang menjadi perhatian dalam pengendalian dan evaluasi 
ini adalah tiadanya ketentuan lebih jelas menyangkut pelaksanaan 
RPJP baik di Pusat atau Daerah karena seakan berjalan terpisah atau 
masing-masing. Sehingga esensi pembangunan yang seharusnya 
berkesinambungan dan selaras di tingkat pusat atau daerah justru dapat 
terkikis akibat pengendalian dan evaluasinya yang dipisah. Bahkan bukan 
tidak mungkin, apabila pengendalian dan evaluasinya dilakukan demikian 
dapat mendegradasikan semangat dan prinsip pelaksanaan pembangunan 
secara bersama-sama (gotong royong) karena terlalu individualis. Hal 
ini diantaranya dapat berimplikasi pada lahirnya ketidaksesuaian antara 
perencanaan dan penganggaran baik di instansi pusat maupun daerah.294 
Sederhananya, keterkaitan antara hulu dan hilir justru dapat berjalan tidak 
efektif sehingga pengendalian dan evaluasinya bisa melemah. 

Mekanisme perubahan undang-undang pada UU SPPN yang 
dimaksudkan untuk pembangunan yang berisi mengenai penyusunan 
perencanaan pembangunan nasional, RPJMN dan RKP yang akan 
dilakukan perubahan ketika masuk Prolegnas, dapat mencirikan bahwa 
DPR melakukan pengawasan, yaitu terdapat evaluasi pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan terutama dalam konteks bahasan ini pada 
skala undang-undang maupun peraturan presiden. Program Legislasi 
Nasional merupakan instrumen perencanaan program pembentukan 
undang-undang. Jika menilik kepada tujuan lain dari prolegnas, beberapa 
diantaranya adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang 
sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat; dan membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai 
293  Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional.
294  Faidah Umu Sofuroh, “Basarah Ungkap 4 Kelemahan UU Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4695388/basarah-ungkap-4-
kelemahan-uu-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional pada 13 Juni 2021.
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dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.295 

Maka diperlukan suatu revisi atau rancangan undang-undang 
untuk masuk terlebih dahulu ke dalam prolegnas. Hal ini untuk 
mendukung perwujudan tujuan prolegnas yang sudah tercantum dan 
tidak boleh disimpangi dalam  rule of law. Jika pembahasan RUU tidak 
melalui prolegnas terlebih dahulu, maka hal ini dapat disebut sebagai 
bentuk penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan. Terlebih 
dalam prolegnas terdapat kontribusi masyarakat yang perlu diwadahi. 
Dikarenakan produk hukum yang muncul tidak lain juga kembali untuk 
kebermanfaatan masyarakat.

Jika melihat penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa 
penegakan supremasi hukum mengalami degradasi karena peraturan yang 
dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi 
masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama 
dan hukum adat, serta karena adanya pembatasan keterlibatan kekuasaan 
rakyat oleh pemerintah untuk berperan serta secara aktif dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengenai prolegnas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(UU P3) menyebutkan bahwa “Penyusunan Undang-Undang dilakukan 
dalam Prolegnas”. Lebih lanjut tujuan dari prolegnas sudah termaktub 
dalam Pasal 17 UU P3 bahwa  “Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
dalam Pasal merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-
undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional” yang dalam 
penjelasan pasal tersebut makna yang dimaksud dengan “sistem hukum 
nasional adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan 
semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam 
rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.”

295  Keputusan DPR-RI Nomor 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program 
Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2005, hlm. 7-8.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN 
YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila menjadi landasan filosofis yang menggambarkan bahwa 
suatu peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan norma yang 
dijunjung tinggi sebagai falsafah, pandangan hidup, kesadaran dan cita 
hukum bagi Indonesia. Kedudukannya sebagai staatfundamentalnorm atau 
aturan pokok kaidah negara fundamental yang merupakan norma hukum 
tertinggi dan bersifat ‘pre-supposed’ atau ditetapkan terlebih dahulu oleh 
masyarakat dan menjadi sumber acuan bagi norma-norma yang berada di 
bawahnya.296 

Apabila menilik dari sisi historisnya, kehadiran Pancasila tentu 
sangat berkaitan dengan proses perumusan dasar negara. Pada sidang 
BPUPKI 29 Maret 1945, corak musyawarah sudah dikehendaki oleh 
para pendiri bangsa. Moh. Yamin misalnya meletakan “dasar kedaulatan 
rakyat” sebagai “tujuan kemerdekaan” dan “permusyawaratan” sebagai 
salah satu dasar negara.297 Selain itu, Soekarno juga dalam pidato 1 Juni 
1945 menguraikan dasar falsafah negara Indonesia merdeka (philosofische 
grondslag) dengan memasukkan prinsip “mufakat dan demokrasi” sebagai 
dasar ketiga.298

Setelah disepakati oleh para pendiri bangsa, prinsip permusyawaratan 
yang mencerminkan demokrasi konsensual atau demokrasi yang 
menekankan daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan menghindari adanya 
monopoli diskursus oleh kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga 
memerlukan suatu wadah untuk menjalankan prinsip tersebut. Oleh karena 
itu, lahirlah MPR sebagai wadah yang pada awalnya dimaksudkan sebagai 
pemegang kedaulatan rakyat. Reformulasi kewenangan MPR menjadi 
kebutuhan yang secara filosofis didasarkan pada Sila ke-4 Pancasila 

296  Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, op.cit., 
hlm. 46.

297  Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011,  hlm. 422.

298  Ibid.
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dengan bunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan.” Dengan menjunjung tinggi cita 
kerakyatan, cita hikmat kebijaksanaan dan cita permusyawaratan,299 hal 
tersebut merupakan dasar fundamental bagi pengembangan partisipasi 
masyarakat melalui lembaga perwakilan.

Sebagai lembaga perwakilan, MPR memiliki kekhasan yang tidak 
ditemukan pada lembaga di negara lainnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa 
keberadaan MPR murni sebagai lembaga perwakilan yang dikehendaki 
oleh pembentuk UUD 1945. MPR pertama kali dilontarkan oleh Ir. 
Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai bentuk penjelmaan aspirasi rakyat 
dalam bentuk perwakilan.300 Pada saat pembentukannya, MPR diharapkan 
menjadi sebuah lembaga yang mewakili rakyat secara keseluruhan dan 
tempat bermusyawarah dalam suatu badan permusyawaratan301 untuk 
mewujudkan sila ke-4 Pancasila. Senada dengan Ir. Soekarno, Soepomo 
menegaskan bahwa MPR sebagai penyelenggara negara merupakan 
bentuk penjelmaan seluruh rakyat, daerah dan golongan.302

Kehadiran MPR merupakan wujud untuk menunjukkan corak 
demokrasi ke-Indonesiaan yang hendak mencegah dikte-dikte 
“mayorokrasi” dan “minorokrasi” juga mengidealisasikan pemenuhan 
hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi. Muaranya, 
jalan ini disebut sebagai “demokrasi politik” dan “demokrasi ekonomi” 
yang ditujukkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan.303

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dimanifestasikan dalam UUD NRI 
Tahun 1945 memiliki nilai yang esensial bagi kehidupan bernegara sebagai 
konstitusi Indonesia.304 Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah 
untuk (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 
(2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai penyeru 

299  Ibid.
300  Samsul Wahidin, MPR RI dari Masa ke Masa, Bina Aksara, Jakarta. 1986, hlm. 69.
301  Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, penyunting, Risalah Sidang Badan Penyelidik 

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 201.

302  Ibid., hlm. 293-294.
303  Yudi Latif, op.cit hlm. 465.
304  PSKN FH Unpad, Konstitusionalisasi Haluan Negara pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca 

Amandemen, Jakarta: Biro Pengkajian MPR RI, 2020 , hlm. 15.
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konstitusional terhadap pembangunan masyarakat demi menyusun langkah 
progresif mencapai cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945. Pembangunan masyarakat yang dimaksud harus dapat 
diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Oleh karena 
itu, diperoleh dua hal yang esensial dalam landasan filosofis kehidupan 
berbangsa dan bernegara demi mencapai idealnya pembangunan nasional, 
yaitu:

1. Perlu untuk menata kembali kewenangan lembaga permusyawaratan/
perwakilan, terutama reformulasi kewenangan MPR untuk 
memenuhi kebutuhan filosofis bangsa Indonesia dalam hal 
pembangunan.

2. Perlu penataan kembali terhadap haluan/pedoman pelaksanaan 
pembangunan nasional yang tersebar agar menjadi satu haluan 
negara yang utuh dan komprehensif.

Penataan kewenangan MPR menjadi urgensi karena kewenangan 
MPR telah mengalami degradasi pasca perubahan UUD NRI Tahun 
1945. Sebagaimana dikutip dari selayang pandang MPR305 telah 
diamanatkan bahwa Susunan Negara Republik Indonesia adalah negara 
yang berkedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan suatu lembaga 
permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang menjadi garda 
terdepan perjuangan aspirasi rakyat. Semata-mata untuk menegakkan nilai-
nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan dalam kerangka konstitusi 
di Indonesia masih diterjemahkan dengan status simbolik dalam ranah 
ideologis yang harus dipatuhi untuk memenuhi cita hukum negara. Salah 
satu perwujudan cita hukum tersebut adalah melalui tahapan pembangunan 
yang mengakomodir prinsip-prinsip dasar sesuai yang diamanatkan para 
pendiri bangsa, yaitu demokrasi konsensual (mufakat) yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan untuk mencegah dikte-dikte “mayorokrasi” 
dan “minorokrasi” juga mengidealisasikan pemenuhan hak-hak sipil dan 
politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi dalam mewujudkan negara 
kesejahteraan.

305  http://beta.mpr.go.id/tentang-mpr/Selayang-Pandang diakses pada 21 Mei 2021.
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B. LANDASAN HISTORIS

Secara historis, Indonesia juga merupakan negara yang tidak asing 
dengan perubahan konstitusi, baik itu dalam konteks renewal maupun 
amendemen. Hal ini sebagai wujud bahwa konstitusi di Indonesia 
senantiasa memerhatikan perkembangan zaman dan berprinsip sebagai 
living law. Dalam konteks renewal, hal ini dapat dilihat ketika UUD 1945 
diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 lalu diganti 
lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebelum kembali 
lagi ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 1959. Dalam konteks 
amendemen, hal ini dapat dilihat dalam rangkaian amendemen UUD 1945 
medio 1999-2002. 

Konteks perubahan konstitusi selalu berkaitan dengan pembangunan 
sebagai isu strategis. Hal ini dikarenakan, proses pembangunan—yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—adalah tindakan 
konkret untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan yang ditentukan UUD 
NRI 1945. Hal ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan dari fungsi 
hukum sebagai haluan pembangunan negara untuk menjamin ketertiban 
masyarakat.

 Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, Indonesia sendiri 
juga sudah tidak asing dengan model-model perencanaan pembangunan. Di 
awal kemerdekaan, A. K. Gani sebagai Menteri Kemakmuran membentuk 
Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 yang merupakan badan 
tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk 
jangka waktu 2 sampai 3 tahun uang kemudian diperluas menjadi Rencana 
Pembangunan Sepuluh Tahun.306 Badan tersebut kemudian diganti dengan 
Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang juga menghasilkan dokumen “Dasar 
Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Selain itu, pada tahun 
1948 pemerintah membuat “Plan Produksi Tiga Tahun RI” yang disusun 
oleh I. J. Kasimo sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan. Rencana ini 
ditujukan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan melalui 
berbagai langkah-langkah strategis.307

Setelah Dekrit Presiden 1959, sistem GBHN mulai diberlakukan. Hal 
ini dapat terlihat dari ditetapkannya dokumen GBHN melalui Perpres No. 

306  Imam Subkhan, “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Jurnal 
Aspirasi, Vol. 5, No. 2, Desember 2014., hlm.134.

307  Ibid.
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1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Perpres 
ini kemudian diperkuat melalui TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang 
Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada 
Haluan Negara pada tanggal 19 November 1960. Isi daripada dokumen 
ini dengan tegas disebutkan merupakan tindak lanjut dari amanat presiden 
tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi 
Kita” dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di Sidang Umum 
PBB dengan judul “To Build World a New”. Untuk menindaklanjuti hal 
tersebut, Depernas kemudian membuat Rancangan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969 melalui TAP MPRS No. II/
MPRS/1960.308 

Dokumen terakhir pada masa Presiden Soekarno ditetapkan melalui 
Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Dokumen 
ini mengacu pada Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1961 dengan 
judul “Resopim” dan Pidato tanggal 17 Agustus 1962 berjudul “Tahun 
Kemenangan”. Dari sini, dapat diketahui bahwa dokumen pembangunan 
Indonesia pada masa Presiden Soekarno sangat dipengaruhi oleh pandangan 
politiknya.309

Di masa Presiden Soeharto, sistem GBHN dibentuk sebagai suatu 
pedoman yang ditetapkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden 
sebagai mandataris MPR dalam melaksanakan pembangunan nasional. 
Selain itu, GBHN pada masa Presiden Soeharto juga ditempatkan sebagai 
pernyataan kehendak rakyat tiap lima tahun sekali yang kemudian 
ditindaklanjuti oleh Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 
yang akan memengaruhi pendanaan di UU APBN. Setelah lima tahun 
dijalankan, perencanaan pembangunan dievaluasi melalui sistem pidato 
tahunan presiden di Sidang MPR yang juga dapat dipadankan sebagai 
laporan mandataris, evaluasi tersebut kemudian akan menjadi acuan untuk 
membuat GBHN baru.310 Selama 32 tahun memerintah, Presiden Soeharto 
telah menjalankan 6  TAP MPR yang memuat GBHN yang berisi arah 
pembangunan nasional yang dijalankan Presiden sebagai mandataris MPR.

308  Ibid.
309  Ibid.
310  Ibid.
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Pasca runtuhnya rezim Soeharto melalui momentum reformasi, 
paradigma dari GBHN dievaluasi sehingga mencabut kebijakan-kebijakan 
Presiden Soeharto dalam TAP MPR No. II/MPR/1998. Hal ini sebagai 
upaya untuk segera menghilangkan pengaruh-pengaruh serta pandangan 
politik Presiden Soeharto yang kental dengan sistem GBHN. GBHN pada 
masa Presiden Soeharto malah dianggap sebagai alat yang melanggengkan 
otoritarianisme dan melegitimasi lamanya masa jabatan Presiden Soeharto. 
Selain itu, tuntutan reformasi hukum yang hendak meluruskan arah 
sistem presidensil yang dirasa menyimpang membuat MPR pada saat itu 
membentuk dua ketetapan baru sebagai tindak lanjut dari diturunkannya 
Presiden Soeharto, yaitu

a. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi 
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

b. TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara Tahun 1999-2004

Memasuki periode amendemen UUD 1945, terdapat perubahan 
mendasar di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, 
tidak berwenang memilih presiden dan wakil presiden, serta komitmen 
penguatan sistem presidensil.311 Hal ini menimbulkan konsekuensi tidak 
diperlukannya lagi GBHN. Pertama, dalam kaitannya dengan kedudukan 
MPR yang bukan sebagai lembaga tertinggi negara, hal ini membuat fungsi 
MPR sebenarnya tidak lagi diperlukan karena fungsinya sudah dilakukan 
oleh rakyat, Bagir Manan misalnya mengatakan dalam Rapat PAH I BP 
MPR 16 Desember 1999, bahwa312

“…kalau Presiden itu dipilih langsung, kemungkinan MPR itu 
tidak diperlukan. Karena kalau presiden dipilih langsung kan tidak 
bertanggung jawab kepada MPR. Jadi, kemudian karena dipilih 
langsung, tidak perlu ada GBHN, kata presiden GBHN saya dari 
rakyat langsung.”

GBHN dianggap sebagai platform partai yang memenangkan pemilu 
yang selanjutnya ditindaklanjuti presiden. Hal ini sesuai dengan pandangan 

311  Ibid.
312  Sekretariat Jenderal MPR RI, RIsalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2008., hlm. 51.
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dari Affan Ghafar dalam proses amendemen UUD 1945 kedua, bahwa313

“Dengan sistem pemilihan langsung, GBHN adalah yang 
merupakan platform partai yang memenangkan Pemilu, yang 
seterusnya sangat ditentukan oleh platform calon Presiden yang 
memenangkan kursi kepresidenan.”

Mengenai komitmen terhadap penguatan sistem presidensil, Jimly 
Asshiddiqie menyebutkan dengan presiden dan wakil presiden yang tidak 
bertanggungjawab pada MPR dan tidak dipilih oleh MPR membuatnya 
mempertegas sistem presidensil dan menghapus praktik-praktik sistem 
parlementer. Hal ini menunjukan penerapan separation of power yang 
saling sederajat dan saling mengendalikan.314

Kendati disepakati untuk dihapus, nyatanya masih terdapat beberapa 
argumentasi yang menolak upaya penghapusan GBHN. Soedijarto 
misalnya menyatakan jika melihat praktik di Amerika yang mengandalkan 
penuh program pemerintah yang ditetapkan oleh pemenang tidak 
menjamin programnya selalu disetujui oleh Kongres. Selain itu, Affandy 
juga menyatakan bahwa terdapat aspek keterpaduan, kesinambungan, 
keutuhan, dan kebulatan yang dilupakan dalam penghapusan GBHN, 
sebagaimana berikut315

“Garis-garis Besar Haluan Negara ini berawal mula, berasal 
di program yang dikampanyekan oleh presiden ditambah oleh 
MPR dalam rangka untuk keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, 
dan kebulatan. Kesinambungan dalam arti untuk jangka panjang. 
Sebab kalau calon presiden ini hanya menggantikan hanya lima 
tahun, barangkali bangsa ini akan bisa lebih menatap ke depan, 
melihat dala rangka grand strategy dua puluh lima tahun ke depan. 
MPR akan menjaga keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, dan 
kebulatan…”

Pendapat dari Affandi juga mengatakan bahwa adanya GBHN 
diperlukan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan serta 
mencegah pengelolaan pemerintahan berdasarkan selera dan kepentingan 
penguasa, sebagaimana berikut316

313  Ibid.
314  Ibid.
315  Ibid.
316  Ibid.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945144

“…GBHN tetap diperlukan dalam rangka keterpaduan, 
kesinambungan, keutuhan, dan kebulatan pembangunan nasional. 
Terlebih lagi, Indonesia masih merupakan negara berkembang di 
semua aspek. Kemudian dengan adanya GBHN dapat mencegah 
penyalahgunaan kewenangan serta mencegah pengelolaan 
pemerintahan berdasarkan selera dan kepentingan penguasa. 
Oleh karena jelas substansi akuntabilitasnya. GBHN berdasarkan 
program yang dikampanyekan oleh calon presiden ditambah dengan 
masukan-masukan dari MPR…”

Pendapat tersebut akhirnya tetap menunjukan suatu urgensi adanya 
perencanaan pembangunan. Sehingga setelah rangkaian proses amendemen 
UUD 1945, disusunlah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang mengatur adanya 
RPJP, RPJM, dan RKP. Namun dalam keberjalanannya, perencanaan 
pembangunan dengan model SPPN juga mendapat kritik, misalnya ruang 
lingkup perencanaan tidak komprehensif, mekanisme pembentukan tidak 
demokratis, serta perencanaan pembangunan yang tidak berlanjut.317

Kekurangan-kekurangan SPPN pada akhirnya membawa diskursus 
untuk menyempurnakan kembali perencanaan pembangunan lewat haluan 
negara agar menjamin aspek partisipatif, keterpaduan, kesinambungan, 
keutuhan, dan kebulatan. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu muatan 
dalam UUD NRI 1945 sebagai the supreme law of the land yang mana 
perencanaan pembangunan akan sangat berkaitan dengan perbaikan 
tatanan dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang akan 
mengejawantahkan tindakan konkret dari tujuan bernegara dalam UUD 
NRI 1945.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kebutuhan adanya perencanaan pembangunan diperlukan untuk 
menegaskan kemana bangsa ini akan bergerak. Mengutip pandangan dari 
Imam Subkhan, perencanaan pembangunan saat ini banyak mengalami 
kekacauan, benturan dan tidak ada kesinambungan. Hal ini disebabkan 
317  Susi Dwi Harijanti et.al, Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen, Jakarta: Badan Pengkajian MPR 
RI, 2020, hlm. 54.
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oleh ketiadaan paduan, namun lebih pada perubahan sistem kekuasaan 
negara yang semakin horizontal sehingga tidak ada lembaga negara yang 
mampu mengontrol secara penuh perencanaan pembangunan dari pusat 
sampai daerah.318 Adapun apabila menilik pada contohnya, hal ini dapat 
terlihat dari bagaimana sikap Indonesia terhadap Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) yang diberlakukan sejak Tahun 2015, sejauh ini tidak ada 
sikap kesiapan yang jelas dari rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga tidak 
jelas “kepentingan nasional” dalam permasalahan ini. Ketidakjelasan ini 
menyebabkan ketidakpahaman bagi pemerintah terkait bagaimana bangsa 
ini harus menghadapi MEA. Dengan demikian, kehadiran perencanaan 
pembangunan diharapkan untuk dapat memperjelas bagaimana 
“kepentingan nasional” berkaitan dengan pembangunan bangsa ini di 
masa depan.319

Adapun kehadiran RPJPN yang sempat dikatakan sebagai pengganti 
dari GBHN pasca reformasi pada faktanya tidak dapat menciptakan 
harmonisasi pembangunan nasional, sebab keseluruhan proses, mulai dari 
perencanaan hingga evaluasi hanya dilakukan oleh eksekutif. Selain itu, 
tidak adanya jaminan kepastian bahwa apa yang telah dikonstruksi secara 
ideal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan SPPN maupun 
RPJPN itu dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan 
terkait. Hingga kini, belum dapat ditemukan bagaimana mekanisme yang 
jelas untuk menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat 
sebagai tindak lanjut dari RPJPN, seperti di level nasional, RPJMN, Rencana 
Strategi Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja 
Kementerian, dan di level daerah, RPJMD, Rencana Strategi SKPD, RKPD, 
Rencana Kerja SKPD, yang memang sudah merujuk kepada RPJP.320 Oleh 
karena itu, kehadiran PPHN senantiasa akan berfungsi sebagai payung 
kepastian untuk pengembangan kelembagaan dan kementerian. Selama 
ini, telah cukup kita saksikan secara bersama bahwa perubahan peran dan 
fungsi kelembagaan dan kementerian sangat dinamis. Tidak jarang terjadi 
“rivalitas” kelembagaan dalam memperebutkan kewenangan.

Rivalitas kelembagaan perihal kewenangan dapat diambil contoh 
dari apa yang terjadi diantara Kementerian Keuangan dengan Bappenas 
318  Imam Subkhan, op.cit, hlm. 131.
319  Ravik Karsidi, Wacana Perlunya Haluan Negara, disampaikan pada Forum Rektor Indonesia, 

diakses dari https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-negara.html pada 20 
Mei 2021.

320  Mudiyati Rahmatunnisa, op.cit.  hlm.3.
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melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Dimana, Bappenas pada akhirnya juga mempunyai undang-undang sendiri 
yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Namun, melalui Undang-Undang Keuangan Negara 
di atas, kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program 
pembangunan sudah dihilangkan. Praktik Bappenas hanya mengawal 
sampai Musrenbangnas tanpa kewenangan melakukan pengawasan dan 
evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pembangunan. Sehingga, sebuah 
program tidak dapat lagi dievaluasi output, impact dan outcome nya. 
Sementara itu, kewenangan monitoring dan evaluasi yang berada di 
Kementerian Keuangan, menyebabkan indikator keberhasilan sebuah 
program semata-mata hanyalah didasarkan atas besarnya “penyerapan 
anggaran”. Hal ini merupakan refleksi bahwa suatu permasalahan akan 
menjadi krusial ketika keberhasilan sistem perencanan dan penganggaran 
(planning and budgeting) di Indonesia hanya diukur dari seberapa besar 
penyerapan anggaran dilakukan.  Dalam situasi ini, secara nyata Indonesia 
sangat membutuhkan PPHN yang dapat mengatur pola hubungan 
kelembagaan, sehingga tidak terjadi lagi “rivalitas” kelembagaan yang 
tidak produktif bagi kemajuan bangsa.

Menelaah pada konsep dasar negara Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila dan berintikan kekeluargaan dan kebersamaan, Indonesia adalah 
negara yang beraliran integralistik. Dalam kehidupan nasional bangsa 
Indonesia, kehidupan integralistik ini menitikberatkan pada kebersamaan 
dan kekeluargaan menuntut keseimbangan yang dinamik dan serasi 
antara inisiatif pemerintah dan partisipasi masyarakat.321 Bahkan, menilik 
paradigma otonomi daerah, partisipasi daerah juga haruslah diperhatikan. 
Dimana, Pembangunan Nasional merupakan tanggung jawab bersama, 
bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif semata. 

Pembangunan yang baik, konsisten, dan berkesinambungan akan 
memperbaiki kualitas suatu negara sehingga hal tersebut tidak dapat 
dibebankan kepada seorang presiden beserta wakilnya untuk merencanakan, 
melaksanakan, mengawasi, mengontrol, dan menilai sendiri rancangan 
pembangunan tersebut. Sejauh ini, beragam permasalahan yang terjadi 
sudah cukup menjadi suatu urgensi mengenai dibutuhkannya model haluan 
negara yang baru untuk dapat diperkuat demi membenahi implementasi 
arah gerak bangsa. Adapun urgensi dari pembaruan dan penguatan tersebut 
321  Noor Ms. Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 79-85.
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dapat dipertegas dari belum ada keberhasilan secara khusus dari praktik 
GBHN dan SPPN yang sempat diterapkan di Indonesia, yang dapat dilihat 
sebagai berikut:

Tabel 1.  
Perbandingan antara GBHN dan SPPN
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Tabel 1. Perbandingan antara GBHN dan SPPN 
Keterangan Garis-Garis Besar Haluan 

Negara 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Dasar Hukum TAP MPR Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Karakteristik 1. Dibuat oleh MPR saat 

kedudukannya 

menjadi lembaga 

tertinggi negara. 

2. Melemahkan sistem 

presidensil, karena 

posisi antara MPR 

dan Presiden yang 

tidak sejajar, 

sehingga Presiden 

bertanggung jawab 

pada MPR. 

3. Timpangnya sistem 

check and balances 

dalam pelaksanaan, 

sebab pada Pasal 5 

dan Pasal 20 UUD 

1945 sebelum 

amandemen, fungsi 

pengawasan DPR 

tidak berjalan 

1. Dirancang oleh DPR 

sebagai badan 

dengan prinsip 

keterwakilan rakyat 

dan disahkan 

bersama dengan 

Presiden. 

2. Mekanisme 

pertanggung 

jawaban Presiden 

kepada rakyat 

dengan dibuktikan 

melalui pemilihan 

umum. 

3. UU SPPN bersifat 

umum (hanya 

menjabarkan secara 

garis besar, kaidah-

kaidah yang bersifat 

abstrak), sehingga 

masih 
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(khususnya dalam 

penyusunan UU). 

4. Bersifat abstrak, 

mengikat secara 

umum, dan dari segi 

keberlakuannya 

bersifat tidak sekali 

jalan (einmalig) 

namun tetap berlaku 

dengan ketentuan. 

5. Tidak terjadi 

perbedaan tingkatan 

antara pengaturan 

mengenai haluan 

pembangunan dan 

kebijakan 

pelaksananya 

(semuanya menyatu 

dalam satu dokumen 

di Tap MPR yang 

mengatur mengenai 

GBHN). 

membutuhkan 

aturan yang bersifat 

lebih teknis.  

4. UU SPPN ditujukan 

sebagai pedoman 

pembangunan yang 

hendak 

menjabarkan dari 

amanat UUD 1945 

(dimaksudkan 

menjadi peraturan 

tertinggi setelah 

UUD 1945, karena 

TAP MPR yang 

bersifat mengatur 

keluar tidak boleh 

ada lagi).  

Tingkatan 1. GBHN 

2. Repelita (ditetapkan 

dalam Keputusan 

presiden berdasarkan 

Pola Umum Pelita 

yang disusun oleh 

MPR). 

1. UU SPPN 

2. UU RPJP Nasional 

atau Peraturan 

Daerah tentang 

RPJP Daerah 

3. RPJM 

Nasional/Daerah 

(penetapan skala 
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nasional melalui 

Peraturan Presiden, 

skala daerah melalui 

Peraturan Kepala 

Daerah). 

Kelebihan 1. Konsisten dan 

berkelanjutan

(continue).

2. Sistem evaluasi yang

jelas dan bisa

menyesuaikan

dengan kebutuhan

masyarakat.

1. Lebih rinci dan juga

memisahkan antara

aturan umum 

 aturan dengan 

pelaksanaannya.

Kekurangan 1. Pelaksanaan yang

tidak demokratis

(sangat otoriter) dan

sentralistik.

2. Sistem

pertanggungjawaban

yang mencederai 

sistem presidensil.

1. Tidak konsisten

karena tidak ada

perbedaan hierarki

antara UU SPPN

sebagai pedoman

dengan UU RPJP

sebagai aturan yang

lebih teknis.

2. Adanya

ketidaksinambungan

antara

pembangunan pusat

dan daerah.

3. Tidak berkelanjutan

karena bergantung

dari visi, misi, dan
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Adapun sepanjang Indonesia menerapkan SPPN sebagai model 
perencanaan pembangunannya, ternyata lahir sebuah fenomena yang 
mengejutkan yang disebut sebagai Political Business Cycles (PBC) atau 
Siklus Bisnis Politik. Siklus tersebut merupakan siklus ekonomi makro 
yang disebabkan oleh siklus politik.322 Adapun siklus ini dipicu oleh 
sekuens pemilihan presiden, terbentuknya pemerintahan, bekerjanya 
pemerintahan, dan pemilihan untuk termin berikutnya. 

Brender & Drazen juga turut mengasumsikan lahirnya fenomena 
ini dikarenakan pemilih memiliki ekspektasi rasional, namun terdapat 
informasi asimetris mengenai tingkat kompetensi dari petahana (incumbent) 
– baik dalam tingkatan daerah maupun nasional, dimana petahana akan 
meningkatkan belanja pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi 
makro pada periode pra-pemilihan dalam upaya untuk memberi sinyal 
kompetensi sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada pemilih 
dan meningkatkan peluang bagi mereka untuk dapat dipilih kembali. 
Artinya, hal ini semakin menegaskan bahwa dalam SPPN – yang pada 
hakikatnya lemah dalam sistem pengawasan oleh parlemen, menjadikan 
pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada will dari Pemerintah. 
Oleh karenanya, pembangunan yang bermodelkan seperti itu tentunya 
membahayakan bagi Indonesia karena akhirnya pembangunan bukan 
322  Fitri Kartiasih, “Inflasi dan Siklus Bisnis Politik di Indonesia”, Media Trend, Vol. 14, No. 2, 

2019, hlm. 220. 
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program Presiden 

pada saat pemilihan 

umum.  

4. Ditetapkannya RPJM 

Nasional dengan 

Peraturan Presiden, 

menunjukkan secara 

jelas bahwa tidak 

kontrol dari DPR 

(absennya 

mekanisme check 

and balances).   

Adapun sepanjang Indonesia menerapkan SPPN sebagai model 

perencanaan pembangunannya, ternyata lahir sebuah fenomena yang 

mengejutkan yang disebut sebagai Political Business Cycles (PBC) atau Siklus 

Bisnis Politik. Siklus tersebut merupakan siklus ekonomi makro yang disebabkan 

oleh siklus politik.322 Adapun siklus ini dipicu oleh sekuens pemilihan presiden, 

terbentuknya pemerintahan, bekerjanya pemerintahan, dan pemilihan untuk 

termin berikutnya.  

Brender & Drazen juga turut mengasumsikan lahirnya fenomena ini 

dikarenakan pemilih memiliki ekspektasi rasional, namun terdapat informasi 

asimetris mengenai tingkat kompetensi dari petahana (incumbent) – baik dalam 

tingkatan daerah maupun nasional, dimana petahana akan meningkatkan 

belanja pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro pada periode 

pra-pemilihan dalam upaya untuk memberi sinyal kompetensi sehingga dapat 

memberikan kesan yang baik kepada pemilih dan meningkatkan peluang bagi 

mereka untuk dapat dipilih kembali. Artinya, hal ini semakin menegaskan bahwa 

dalam SPPN – yang pada hakikatnya lemah dalam sistem pengawasan oleh 

parlemen, menjadikan pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada will 
                                                     
322  Fitri Kartiasih, “Inflasi dan Siklus Bisnis Politik di Indonesia”, Media Trend, Vol. 14, No. 2, 2019, 

hlm. 220.  
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dijalankan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi sangat memungkinkan untuk 
kepentingan pemimpinnya saja. 

Fenomena ini ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Fitri Kartiasih, bahwa fenomena ini terjadi dari sisi 
moneter, dimana pada masa akhir pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
dan Susilo Bambang Yudhoyono – SBY (periode pertama), bank sentral 
menurunkan suku bunga kebijakan untuk mendorong ekspansi ekonomi. 
Namun pada masa akhir pemerintahan SBY kedua, terlihat tidak ada 
ekspansi ekonomi, yang menyebabkan suku bunga kebijakan bank sentral 
dipertahankan dalam level yang sama. Sementara pada akhir pemerintahan 
Joko Widodo periode pertama, bank sentral harus menjaga stabilitas nilai 
tukar sehingga suku bunga kebijakan naik.

Gambar 4.  
Ekspansi Ekonomi dengan Kebijakan Moneter

Mengingat adanya kelemahan SPPN secara praktik, untuk 
meneguhkan proses pembangunan yang mengejawantahkan tujuan 
bernegara, maka diperlukan adanya upaya penyempurnaan perencanaan 
pembangunan. Hal ini ditujukan untuk menjamin aspek berkelanjutan 
terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Dengan 
terungkapnya fakta bahwa belum tercapainya maksud pembangunan 
ekonomi bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi, maka dapat 
dikatakan bahwa hal ini merupakan penyimpangan kiblat pembangunan 
dari roh dan jiwa konstitusi.323

323  Ravik Karsidi, loc.cit.
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D. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan 
evaluasi pada Bab III, ditemukan masih terdapat kekurangan menyangkut 
pemenuhan ide perbaikan perencanaan pembangunan di UUD 1945. 
Mengenai aktor yang berperan dalam perencanaan pembangunan. 
Sebagaimana diketahui, bahwa pasca reformasi, aktor yang berperan dalam 
melakukan perencanaan pembangunan adalah Lembaga Kepresidenan yang 
merepresentasikan kekuasaan eksekutif. Secara sosiologis, hal tersebut 
masih menciptakan kekurangan-kekurangan pada sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang sangat executive centris. Padahal, para pendiri 
bangsa mengamanatkan adanya pemenuhan hak sipil dan politik serta hak 
ekonomi rakyat Indonesia lewat suatu proses demokrasi konsensual yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Adanya amanat tersebut harusnya dimaknai secara bijak, mengingat 
demokrasi Indonesia memiliki corak khas permusyawaratan sebagai ruh 
dalam menjalankan cita-cita negara sebagaimana terdapat di UUD NRI 
1945. Untuk mengembalikan corak tersebut, kewenangan MPR sebagai 
lembaga paling representatif haruslah diperkuat, mengingat saat ini hanya 
bersifat periodik, tidak rutin dan hanya dilaksanakan pada saat tertentu 
saja apabila melihat konstruksi pasal 3 UUD NRI 1945.324 

Lahirnya ide ini tentu tidak terlepas dari adanya urgensi mengenai 
kebutuhan atas pembangunan negara yang terarah dan terencana 
dengan baik di Indonesia. Penguatan kewenangan ini dilakukan dengan 
cara mengembalikan MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk 
merumuskan haluan negara sebagai kebijakan negara untuk pembangunan 
dengan baju TAP MPR. Hal ini juga menimbang, bahwa kebijakan negara 
memang tidak ideal apabila ditempatkan dalam UUD NRI 1945 atau 
Undang-Undang. Terlebih, jika ditelaah dari sisi fungsi, kehadiran TAP 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berfungsi untuk 
mengatur secara lebih lanjut ketentuan norma-norma dasar sebagaimana 
termaktub dalam UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai hal-hal pokok 
saja.325 Sehingga, keberadaan TAP MPR sebagai salah satu bingkai arah 

324  Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Padjadjaran, Naskah 
Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta: 
Badan Pengkajian MPR RI, 2018, hlm. 116.

325  Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi 
Muatan, op.cit , hlm. 76.  
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pembangunan negara dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga UUD 
NRI 1945 sebagai the living constitution. 

Pada dasarnya, materi muatan UUD NRI 1945 mengandung beberapa 
directive principles yang menjadi prinsip-prinsip pokok untuk melakukan 
pembangunan. Keberadaan directive principles memiliki kedudukan 
penting karena berperan sebagai panduan untuk memenuhi kebutuhan 
rakyat. Eksistensinya menjadi suatu keniscayaan karena menyangkut 
pemenuhan hak individu yang akan terus mengalami perkembangan. 
Pengakuan terhadap directive principles menjadi sangat vital karena 
sebagai pedoman, ia masih bersifat dasar dan abstrak.  Oleh karena itu, 
termaktubnya ketentuan directive principles menjadi wujud atas supremasi 
keadilan sosial sebagaimana diamanatkan pada alinea ke-4 Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945. Implementasi tersebut tampak pada beberapa 
ketentuan sebagai berikut: Pasal 29 UUD NRI 1945 (menghormati 
kemajemukan umat beragama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa 
dan bernegara demi menjaga persatuan dan kesatuan.) Pasal 30 UUD NRI 
1945 (konsep atas pertahanan dan keamanan negara.) Pasal 31 UUD NRI 
1945 (hak untuk mendapatkan Pendidikan). Pasal 32 UUD NRI 1945 
(negara mengamini pemajuan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia. Pasal 33 UUD NRI 1945 (mengenai perekonomian 
nasional dan kesejahteraan sosial.) Pasal 34 UUD NRI 1945 (pedoman 
terkait kesejahteraan sosial dimana negara bertanggung jawab untuk 
memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.) Berdasarkan uraian di 
atas, nampak bahwa ketentuan tersebut masih bersifat dasar dan abstrak 
karena merupakan directive principles sehingga harus diejawentahkan 
kembali pada peraturan di bawahnya yakni TAP MPR mengingat 
kedudukannya yang berada di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-
Undang.

Agar dapat berjalan efektif dan sebagai respon terhadap kurangnya 
model pembangunan saat ini, maka diperlukan kewenangan untuk membuat 
TAP MPR yang sifatnya mengatur. Dikarenakan TAP MPR yang sifatnya 
regeling sangat dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya kebijakan 
negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Akan tetapi, kewenangan MPR 
untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengatur secara tersirat justru ada 
akibat ketiadaan ketentuan yang menyatakan larangan tersebut, dengan 
melihat penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
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P3) adalah ketetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 
TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003. Namun, masih adanya ketetapan yang 
masih berlaku seperti didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR 
Nomor I/MPR/2003 berkonsekuensi dibutuhkannya perubahan yang bisa 
memperbaiki suatu ketetapan. Hal ini dapat didekonstruksikan mengingat 
ketentuan Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Sehingga 
apabila, nantinya Tap MPR dihidupkan oleh perubahan UUD NRI 1945, 
secara mutatis mutandis ketentuan dalam UU P3 haruslah diubah.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan 
sebagaimana yang terjadi di masa lalu, penghidupan kewenangan MPR 
dalam menetapkan haluan negara juga harus menyertakan penambahan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 
24C UUD NRI 1945 untuk menguji rancangan haluan negara. Hal ini 
dimaksudkan agar nantinya konstitusionalitas haluan negara terjamin dan 
bisa dipakai sebagai batu uji mengingat muatannya yang mengejawantahkan 
langsung UUD NRI 1945.

Lalu, kepatuhan akan haluan negara yang dibentuk MPR juga 
dipertimbangkan lewat perubahan pasal 23 UUD NRI 1945 yang 
menyertakan kesesuaian dengan haluan negara yang dibentuk MPR 
untuk menilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Sekaligus untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, 
sidang tahunan sebagai pengejawantahan pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 
haruslah diperjelas agar rakyat dapat mengetahui seberapa jauh proses 
pembangunan. Hal ini juga ditujukkan untuk memberikan pencerdasan 
politik rakyat agar membentuk demokrasi yang sehat.
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BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MUATAN

A. SASARAN

Melihat urgensi dari permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, maka diperlukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan 
tujuan sebagaimana berikut.

1) Terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang aktif dalam 
memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan.

2) Terciptanya kebaharuan hukum, melalui penyempurnaan sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang menjaga aspek partisipatif, 
keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, dan kebulatan.

3) Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang dilandasi 
pengamalan nilai Pancasila, yaitu demokrasi berdasarkan kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

4) Terciptanya kepastian hukum bagi lembaga-lembaga negara dan rakyat 
Indonesia dari pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

5) Terakomodirnya pengaturan-pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di tiap lembaga-lembaga negara 
terkait demi menghindari penyelewengan hak-hak dan kewajiban.

6) Terwujudnya rakyat Indonesia yang demokratis dengan mengambil 
peran dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional.

B. JANGKAUAN

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 akan menjangkau beberapa pihak 
sebagaimana berikut.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang 
akan diberikan kewenangan untuk membentuk Ketetapan MPR yang 
berisi Pokok-Pokok Haluan Negara.

2) Lembaga Kepresidenan yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, 
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Menteri, beserta para aparatur pemerintahannya sebagai kesatuan yang 
akan menjalankan amanat dari Pokok-Pokok Haluan Negara dalam 
tindakan konkret.

3) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang berwenang 
untuk membahas dan menilai rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Pokok-
Pokok Haluan Negara.

4) Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang berwenang 
untuk memberikan pertimbangan terkait penyetujuan rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan amanat 
Pokok-Pokok Haluan Negara. 

5) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk 
menilai konstitusionalitas rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara dan 
menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 
1945 dan Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara.

C. ARAH PENGATURAN

1. Penyempurnaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di 
Indonesia 

Pembangunan nasional merupakan usaha pemerintah 
dalam menjalankan amanat yang terkandung pada konstitusi 
demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, proses 
pembangunan pasti melalui tahapan perencanaan yang berupa 
proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, 
dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Kini, model 
perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan model Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang masih memiliki 
kekurangan. Hal ini mendorong kewajiban untuk menyempurnakan 
SPPN dengan cara memberikan landasan konstitusionalnya di UUD 
NRI Tahun 1945, memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 
untuk mengganti RPJPN, menaikkan status dari RPJMN menjadi 
undang-undang, serta melakukan penormaan tata cara evaluasi dari 
tiap-tiap level perencanaan pembangunan. Dengan dinaikannya status 
dan pembagian tugas penegakkan dan pengawasan yang proporsional, 
hal ini akan mendorong proses pembangunan nasional agar menjaga 
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aspek partisipatif, keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, dan 
kebulatan.

2. Menjamin Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia yang 
Partisipatif, Terpadu, Berkesinambungan, Utuh, dan Bulat

Dengan kenyataan bahwa perencanaan pembangunan sangat 
executive centris dan sangat bergantung pada selera rezim yang 
berkuasa, hal ini tentunya sangat mengganggu keberlanjutan proses 
pembangunan di Indonesia.  Agar perencanaan pembangunan tidak 
mudah goyah dan dilandaskan atas kepentingan pemimpin di satu 
periode itu saja, maka diperlukan pengaturan tegas mengenai cara 
main perencanaan pembangunan nasional di UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan cara main perencanaan pembangunan nasional di 
UUD NRI Tahun 1945 juga termasuk modifikasi terhadap perencanaan 
jangka panjang yang memegang peranan strategis sebagai tujuan dari 
dilakukannya pembangunan nasional. Pembentukkan perencanaan 
jangka panjang harus dilakukan oleh lembaga paling representatif 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ideal dalam 
perumusannya. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang akan 
memandu perencanaan-perencanaan pembangunan di bawahnya. 
Sehingga menjamin aspek partisipatif, keterpaduan, kesinambungan, 
keutuhan, dan kebulatan.

3. Mempertegas Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sebagai Perwujudan Demokrasi Konsensus Khas Indonesia

Pasca rangkaian amendemen UUD 1945, kehadiran MPR 
sebagai lembaga negara berada di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan 
tugas dan kewenangan yang sangat terbatas telah membuka diskursus 
agar MPR hendaknya dijadikan seperti joint session ketika ada 
masalah-masalah yang harus dibicarakan DPR dan DPD. 

Oleh karenanya, MPR yang pada hakikatnya dibentuk 
sebagai lembaga negara yang kaya akan nilai-nilai luhur dan 
menunjukkan kekhasan demokrasi Indonesia, sejatinya perlu untuk 
diperkuat kewenangannya terlebih terhadap pelibatan dirinya proses 
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pembangunan guna memperkuat kedudukannya dengan berpegang 
pada prinsip penyempurnaan bangunan presidensial Indonesia. 
Adapun hal ini diwujudkan dengan diberikannya kewenangan untuk 
menetapkan Ketetapan MPR mengenai PPHN. Selain alasan historis, 
potensi ini sangat wajar dilakukan mengingat MPR memiliki kelebihan 
sebagai lembaga paling representatif yang berisi perwakilan politik 
dan perwakilan daerah. Namun, tidak serta merta hal ini dijadikan 
satu-satunya alasan untuk mengafirmasi seakan-akan pemberian 
kewenangan PPHN adalah glorifikasi masa lalu. Mengingat pemberian 
kewenangan membentuk PPHN sangat strategis dan berpotensi 
untuk disalahgunakan, upaya tersebut juga harus diikuti dengan 
demokratisasi MPR, dimana MPR harus mau untuk menyesuaikan 
tata kerjanya dengan menjamin pelibatan masyarakat maupun checks 
and balances dengan lembaga negara lainnya.

4. Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia yang 
Akuntabel 

Berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh Indonesia, 
salah satu kelemahan yang dimiliki tiap sistem perencanaan 
pembangunannya ialah kurang akuntabelnya sistem tersebut. 
Dengan demikian, agar PPHN dapat menjadi sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang akuntabel, maka diperlukan cara-cara 
yang dimaksudkan untuk menjaga kepatuhan dalam pelaksanaannya. 

Adapun mekanisme yang dimaksud dapat terdiri dari berbagai 
cara, mulai dari proses pembentukannya yang akan menjamin 
konstitusionalitas muatannya, mengingat hal ini penting untuk 
diterapkan karena PPHN mempunyai peran yang fundamental guna 
menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga nantinya 
akan ada suatu lembaga pengadilan yang bertugas mengujinya 
konstitusionalitas rancangan supaya pembangunan di Indonesia 
berjalan sebagaimana yang sudah dirancang dalam PPHN itu 
sendiri dan tidak perlu lagi ada penyesuaian-penyesuaian di tengah 
jalan. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, menjadi esensial pula 
bagi PPHN dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga hal 
ini harus tercerminkan sedari awal pengalokasian anggaran negara 
dicairkan dalam berbagai macam bentuk program kerja. Artinya, 
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segala kegiatan pembangunan negara yang notabennya akan didanai 
penyelenggaraannya oleh uang negara harus mengacu kepada PPHN, 
supaya pembangunan di Indonesia bisa berkesinambungan, utuh, dan 
terpadu. Lebih lanjut, selain dalam proses penganggaran, diperlukan 
pula sebuah forum evaluasi pelaksanaan yang dapat menjadi wadah 
komunikasi politik antara lembaga negara yang dimaksudkan agar 
dapat saling memberikan saran dalam melaksanakan amanat PPHN, 
juga agar supaya masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan 
mengetahui kesinambungan serta pelaksanaan PPHN setiap tahunnya. 

D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Membentuk Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara

Kehadiran Ketetapan MPR bukanlah suatu hal yang baru di 
Indonesia. Hal ini dapat diafirmasi lewat alasan historis, di mana 
keberadaan MPR sudah disebutkan memegang peranan strategis 
sebagai wadah dalam melaksanakan demokrasi deliberatif yang 
berorientasi konsensus dengan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 
Untuk menyempurnakan konstruksi historis ini sesuai perkembangan 
zaman, MPR juga perlu untuk tetap membuka keran partisipasi rakyat 
yang ideal, sehingga PPHN sebagai perencanaan panjang bernafaskan 
inklusifitas terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, menambah kewenangan MPR dalam menetapkan 
Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara ditujukkan 
untuk menjadi landasan yuridis dan konstitusional pelaksanaan 
kewenangan MPR agar tidak menimbulkan kesalahpahaman 
mengenai penyalahgunaan kekuasaan mengenai pembentukkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara. Dengan kata lain, landasan dalam UUD 
NRI Tahun 1945 akan mengunci hubungan antara kekuasaan dengan 
hukum sehingga apa yang dilakukan oleh MPR untuk membentuk 
Pokok-Pokok Haluan Negara adalah sah demi hukum. Selain itu, 
hal ini ditunjukkan juga sebagai penegasan enumerated powers yang 
dimiliki MPR.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tim penyusun 
menggagas untuk menambah ketentuan yang berada pada Pasal 3 
UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya berbunyi:

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.

Menjadi sebagaimana berikut:

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. 

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
membentuk Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-
Pokok Haluan Negara berdasarkan 
aspirasi rakyat.
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2. Proses Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara

Dalam rangka menyempurnakan sistem perencanaan 
pembangunan di Indonesia melalui PPHN, maka secara mutatis 
mutandis penting untuk diatur mengenai cara pengimplementasiannya, 
terkhusus pada proses pengelolaan anggaran negara. Sebab, anggaran 
negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan 
pemerintahan. 

Oleh karena itu, dikarenakan dalam konteks di Indonesia 
anggaran negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapat dan 
Belanja Negara (APBN) yang secara filosofis merupakan perwujudan 
dari kedaulatan rakyat – atau dalam kata lain dirinya adalah 
kristalisasi dari kepercayaan rakyat kepada pemerintah supaya dapat 
memakmurkan juga menyejahterakan dirinya.326 Sehingga, karena 
hal itu merupakan amanah juga bentuk nyata dukungan terhadap 
kebijakan serta program yang diusung oleh Pemerintah, diharapkan 
pula pengelolaannya dapat sesuai dengan kebutuhan rakyat itu 
sendiri. Dengan demikian, agar pengelolaannya tepat sasaran, maka 
PPHN yang hadir sebagai perencanaan jangka yang akan memandu 
proses pembangunan nasional, harus dijadikan sebagai acuan untuk 
menyetujui APBN itu sendiri. 

Penggunaan fungsi anggaran (budgeting) DPR ini menjadi kunci 
dalam mendudukan PPHN sebagai pedoman dalam sistem perencanaan 
pembangunan Indonesia, karena sebagaimana pandangan yang 
diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa pada pokoknya pelaksanaan 
fungsi anggaran DPR haruslah dimulai dengan penjabaran pelbagai 
kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum, berupa 
program kerja pemerintahan dan pembangunan, dimana program 
tersebut harus terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan empiris yang 
dikukuhkan menjadi produk hukum mengingat – yakni pedoman 
sistem perencanaan pembangunan Indonesia (atau dalam konteks ini 
ialah PPHN). Sehingga, pada akhirnya, pelaksanaan fungsi DPR tidak 
hanya berkaitan dengan persoalan angka-angka anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta distribusi dan alokasinya, melainkan lebih 

326  Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif, dan 
Akuntabel)”, Tesis: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 1. 
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besar daripada itu, fungsi anggaran didudukkan sebagai gerbang untuk 
menjaga pembangunan Indonesia bisa terarah sesuai dengan PPHN. 

Oleh karena itu, akan mengamandemen Pasal 23 UUD NRI 
Tahun 1945 yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

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 diusulkan Presiden, 
Pemerintah menjalankan anggaran 
pendapatan dan belanja yang tahun lalu.

Menjadi seperti berikut:

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 



163Universitas Padjajaran

Perwakilan Rakyat berdasarkan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah dan kesesuaian 
dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 
menyetujui rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diusulkan oleh 
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang 
lalu.

3. Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional

Pengaturan sistem perencanaan pembangunan nasional di 
UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai kerangka hukum yang 
akan menghasilkan kepastian hukum bagi pelaksanaannya setiap 
penyelenggaraan negara dalam merumuskan berbagai kebijakan 
kenegaraan dan pemerintahan yang hendak melaksanakan 
pembangunan Indonesia. Dengan demikian, ditambahkannya satu 
pasal yang menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan 
nasional, yang tentunya juga menjabarkan mengenai PPHN itu sendiri 
menjadi sebuah kebutuhan untuk terciptanya landasan konstitusional 
terkait penyelenggaraannya. Adapun aturan ini akan tercantum dalam 
Pasal 34A UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan sebagai berikut: 

a. Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Bagian dari Sistem 
Perencanaan Pembangunan Indonesia

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan 
berkesinambungan yang meliputi semua kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan 
tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 secara serasi dan utuh. Dalam upaya untuk memberikan 
keseluruhan arah, semangat, dan gerak pembangunan, maka 
diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan di Indonesia 
yang kini dijalankan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) 
dan aturan turunannya.  Namun, meskipun perencanaan di era ini 
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dilakukan lebih rinci dan sistematis, nyatanya sudah sekitar 17 
tahun sistem ini berjalan masih belum menunjukkan progres yang 
signifikan, terlebih terhadap pelaksanaan cita-cita pembangunan 
Indonesia yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. 

Berangkat dari hal tersebut, tim penyusun berpandangan 
diperlukan adanya pengaturan yang lebih kuat tentang sistem 
perencanaan pembangunan nasional daripada undang-undang, 
yaitu di UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan ini juga memuat 
PPHN sebagai perencanaan jangka panjang yang memuat tujuan 
pembangunan selama 20 tahun agar dapat memandu jalannya 
proses pembangunan di Indonesia

b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan 
Negara

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR ini pada hakikatnya 
tidak menghendaki menjadi forum “pertanggungjawaban” 
Presiden kepada MPR kembali, sebagaimana praktik yang pernah 
dilaksanakan pada era Orde Baru – saat MPR menjadi lembaga 
tinggi negara. Melainkan Sidang Tahunan MPR diformulasikan 
sebagai sebuah forum koordinasi di antara lembaga tinggi negara. 
Artinya, koordinasi ini bersifat horizontal, dimana antara lembaga 
negara bisa saling mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai 
kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai 
tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat, yang kurang lebihnya 
terangkum dalam PPHN itu sendiri. Selain itu, hasil dari forum ini 
ialah pemberian rekomendasi/pertimbangan dari lembaga negara 
lain terhadap lembaga negara lainnya. Rekomendasi itu merupakan 
cermin dari hubungan advisory, yang berarti tidak memiliki otoritas 
yang sah melekat dan juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan 
penghentian (impeachment) dari pimpinan lembaga negara lainnya 
– misalnya Presiden, karena pada dasarnya Sidang Tahunan MPR 
bukan sidang pertanggungjawaban Presiden kepada MPR kembali. 

Pemilihan penyelenggara sidang di MPR tidak lepas dari 
kenyataan bahwa MPR merupakan lembaga paling representatif 
serta cocok menjadi konstruksi wadah dari kehadiran demokrasi 
konsensual yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oleh 
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karenanya, Reformulasi sidang ini menjadi penting untuk diatur, 
guna menjadi jembatan bagi tiap lembaga negara yang dalam 
menjalankan amanat PPHN  sebagai tujuan dari pembangunan 
nasional. 

c. Pengaturan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Jangka 
Menengah dan Tahunan 

Sebagaimana Tap MPR tentang PPHN yang dievaluasi 
pelaksanaannya melalui sidang tahunan, maka diperlukan pula 
mekanisme evaluasi pelaksanaan bagi perencanaan jangka 
menengah dan tahunan guna mengetahui penyelenggaraan 
pembangunan di Indonesia apakah sudah mempunyai keserasian 
dan keterpaduan dengan PPHN selaku rencana jangka panjang dari 
pembangunan di Indonesia. 

Dengan demikian, mengingat bahwa dalam perencanaan 
jangka menengah akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, 
maka secara mutatis mutandis evaluasi pelaksanaannya supaya 
terus harmonis dengan rencana jangka panjang yang diatur dalam 
PPHN, sehingga diperlukan evaluasi pelaksanaan melalui fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal menjadi konsekuensi 
logis dari upaya menjadikan sistem perencanaan pembangunan 
yang selain tepat sasaran juga berkesinambungan. 

Selain itu, dalam hal perencanaan tahunan yang dijalankan 
melalui Peraturan Presiden, maka tentunya Presiden sebagai 
pejabat yang kedudukannya paling tinggi dalam lembaga eksekutif 
mempunyai wewenang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan 
tahunan. Evaluasi pelaksanaan di tingkat ini juga sangat penting, 
karena sebagai sebuah lembaga yang menjalankan perencanaan 
pembangunan secara langsung, dibutuhkan adanya sebuah 
kewenangan untuk bisa melakukan pengawasan yang menjadi 
jembatan kontrol dari pelaksanaan. Sehingga, apabila terjadi 
ketidaksesuaian dengan rencana, maka pelaksanaan bisa segera 
untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tim penyusun 
menggagas sebuah pasal baru yang akan disisipkan dalam UUD 
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NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 34A yang secara khusus akan 
menjadi landasan konstitusional hadirnya sistem perencanaan 
pembangunan nasional, dimana di dalamnya juga akan mengatur 
mengenai kedudukan dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 
itu sendiri. Adapun pasal tersebut akan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34A

(1) Pembangunan nasional dilakukan melalui 
sistem perencanaan pembangunan nasional 
yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

(2) Sistem perencanaan pembangunan 
nasional terdiri atas rencana pembangunan 
dalam jangka panjang, jangka menengah, 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan rakyat di 
tingkat pusat dan daerah.

(3) Perencanaan jangka panjang diatur dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara yang berlaku selama dua puluh 
tahun dan dievaluasi pelaksanaannya 
melalui sidang tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

(4) Perencanaan jangka menengah diatur 
dengan undang-undang yang berlaku 
selama lima tahun dan dievaluasi 
pelaksanaannya melalui pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah.

(5) Perencanaan tahunan diatur dengan 
Peraturan Presiden.

(6) Ketentuan tentang sistem perencanaan 
pembangunan nasional diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang.
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4. Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk Menguji secara Ex 
Ante atau Preview terhadap Rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara 
dan Menguji secara Post Facto Undang-Undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tentang Pokok-Pokok Haluan Negara

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of 
constitution yang akan menjaga superioritas norma konstitusi dapat 
diberdayakan dalam pengimplementasian gagasan PPHN pasca 
amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, 
Mahkamah Konstitusi menjelma sebagai the guardian of constitution 
yang akan melakukan penjagaan konsistensi penerapan materi muatan 
konstitusi dalam produk hukum ketatanegaraan, yang dalam hal ini 
akan berupa Ketetapan MPR tentang PPHN. 

Konsep pengujian ex ante atau preview akan menjamin 
konstitusionalitas Ketetapan MPR tentang PPHN sehingga tidak 
perlu ada kekhawatiran akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945. Hal ini juga untuk memastikan paradigma baru Ketetapan 
MPR tentang PPHN sebagai konstitusi dalam arti luas sehingga dapat 
dijadikan batu uji pengujian post facto konstitusionalitas undang-
undang terhadap konstitusi Indonesia, yang dalam hal ini adalah UUD 
NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR tentang PPHN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tim penyusun 
mengusulkan perubahan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang 
sebelumnya berbunyi:

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 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.

Menjadi sebagaimana berikut:

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tentang Pokok-Pokok Haluan Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar, menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang 
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kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum.

(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. 
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara

Sebagai haluan negara yang bermuatan state policy, maka 
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dibentuk dengan maksud 
untuk membuat gradasi kebijakan perencanaan pembangunan yakni 
ditempatkannya PPHN dalam Ketetapan MPR sebagai pelaksana 
norma yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai arah 
pembangunan negara dalam jangka panjang.

2. MPR sebagai Lembaga Pembentuk Pokok-Pokok Haluan Negara

Diperlukan penataan kewenangan MPR untuk memenuhi 
kebutuhan filosofis bangsa Indonesia dalam pembangunan 
sebagaimana didasarkan pada Sila ke-4 Pancasila. MPR sebagai 
lembaga negara yang berwenang membentuk Ketetapan MPR 
mengenai PPHN. Penambahan kewenangan MPR dalam membentuk 
Ketetapan MPR tentang PPHN ditujukan sebagai landasan yuridis 
dan konstitusional pelaksanaan kewenangan MPR agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan 
mengenai pembentukkan PPHN. 

Dengan kata lain, landasan dalam UUD NRI Tahun 1945 
akan mengunci hubungan antara kekuasaan dengan hukum sehingga 
apa yang dilakukan oleh MPR untuk membentuk PPHN adalah sah 
demi hukum. Selain itu, hal ini ditujukan juga sebagai penegasan 
enumerated powers yang dimiliki MPR. Adapun kewenangan MPR 
tersebut akan menjadi implied powers yang berarti akan secara implisit 
dimaktubkan dalam konstitusi dan ditujukan kepada lembaga negara 
bahwa sejatinya dirinya memiliki hak untuk menjalankan otoritasnya. 
Artinya, letak kekuasaan tersebut dicantumkan secara tersirat 
(inferred) dari kekuasaan-kekuasaan yang secara tegas disebutkan 
dalam konstitusi.
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3. Jangka Waktu Pokok-Pokok Haluan Negara 

PPHN yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang, 
dimana dirinya adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan 
nasional akan berlaku selama 20 tahun. Hal ini, didasarkan pada 
kebutuhan terhadap pedoman pembangunan jangka panjang yang 
dapat memandu perencanaan indikatif di bawahnya secara efektif.

4. Sistem Perancangan Pokok-Pokok Haluan Negara

PPHN dibuat dengan model perancangan Ketetapan MPR 
yang didasarkan atas aspirasi rakyat sebagai wujud nyata demokrasi 
partisipatif. Berkaitan dengan esensi pembentukan Ketetapan MPR 
tentang PPHN yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, maka menjadi penting pula untuk melibatkan 
masyarakat dalam proses pembentukannya guna menghindari adanya 
political bargaining (tawar menawar) yang bermuara pada kompromi 
(dapat juga konsensus/kesepakatan) politik yang tentunya tidak 
mencerminkan kepentingan umum itu sendiri.

5. Sistem Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara  

Pelaksanaan akan diamanatkan kepada Presiden dan Wakil/
Presiden sebagai eksekutor yang diadopsi dari sistem SPPN, yakni 
PPHN akan menggantikan RPJPN, penormaan RPJMN akan menjadi 
Undang-Undang, kemudian ketentuan RKP akan menjadi Perpres. 
Dalam hal dilaksanakannya PPHN ke dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional, PPHN akan tetap diselaraskan dengan 
kerangka sistem presidensial di Indonesia tanpa mencederainya 
karena tidak akan menciptakan pertanggungjawaban hukum Presiden 
kepada MPR.

6. Sistem Penegakan Pokok-Pokok Haluan Negara

Ditegakan melalui cabang kekuasaan yudikatif, terdapat 
MK yang berwenang menguji konstitusionalitas Rancangan PPHN 
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, PPHN dapat dijadikan batu 
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uji terhadap pengujian undang-undang bersama dengan UUD NRI 
Tahun 1945. Diperlukan penambahan kewenangan MK dalam menguji 
secara ex ante atau preview terhadap rancangan PPHN dan menguji 
secara post facto Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 
dan Ketetapan MPR tentang PPHN Selanjutnya, menjadikan PPHN 
sebagai acuan untuk memeriksa APBN, yakni DPR sebagai lembaga 
yang berwenang terhadap penilaian RAPBN yang mempunyai hak 
untuk menolak dan menerima RAPBN sebagai bentuk pengawasan 
PPHN. 

7. Sistem Evaluasi Pokok-Pokok Haluan Negara 

Evaluasi dilaksanakan dengan adanya Sidang Tahunan MPR 
yang khusus mengawasi pelaksanaan PPHN dan diadakan selama 
satu tahun sekali. Sidang Tahunan MPR dikenal sebagai sebuah 
forum dialog antar lembaga negara terhadap kinerjanya masing-
masing. Namun, dikarenakan Sidang Tahunan dianggap sebagai 
forum “pertanggungjawaban” lembaga negara kepada MPR – dimana 
MPR pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketiga tahun 2001 pada 
Pasal 1 Ayat (2) mendudukan dirinya bukan lagi menjadi lembaga 
tertinggi negara, membawa konsekuensi penghapusan mekanisme 
pertanggungjawaban tersebut dalam sidang tahunan hingga tahun 
2014. Reformulasi sidang ini menjadi penting untuk diatur, guna 
menjadi jembatan bagi MPR untuk mengetahui pelaksanaan PPHN 
yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara lainnya, tetapi dalam 
waktu yang bersamaan tidak mencederai dari sistem presidensial itu 
karena selaras dengan semangat permusyawaratan yang dirumuskan 
oleh pendiri bangsa.

B. REKOMENDASI

1. Dalam upaya memberikan penjabaran dan konkretisasi terhadap 
pembangunan negara, maka diperlukan Perubahan UUD NRI Tahun 
1945 terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. Hal ini agar 
pembangunan Indonesia yang terarah dapat diwujudkan dengan 
terjaminnya aspek partisipatif, keterpaduan, kesinambungan, 
keutuhan dan kebulatan.
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2. Mengubah ketentuan dalam beberapa dalam undang-undang untuk 
menyesuaikan:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.

d. 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.
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KELIMA

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan 
seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang 
dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan 
kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 3 ayat (4); Pasal 
23 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Bab XIVA, Pasal 34A ayat (1), (2), (3), 
(4), (5), (6); Aturan Peralihan Pasal IV dan V; dan Aturan Tambahan Pasal 
III dan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 3

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara 
berdasarkan aspirasi rakyat.

Pasal 23

(1) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 
kesesuaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok 
Haluan Negara terhadap Undang-Undang Dasar, menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.

BAB XIVA

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 34A

(1)  Pembangunan nasional dilakukan melalui sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

(2)  Sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri atas rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan rakyat di 
tingkat pusat dan daerah.
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(3)  Perencanaan jangka panjang diatur dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara 
yang berlaku selama dua puluh tahun dan dievaluasi pelaksanaannya 
melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Perencanaan jangka menengah diatur dengan undang-undang yang 
berlaku selama lima tahun dan dievaluasi pelaksanaannya melalui 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah.

(5) Perencanaan tahunan diatur dengan Peraturan Presiden.

(6) Ketentuan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang.

ATURAN PERALIHAN

Pasal IV

Pokok-Pokok Haluan Negara menggantikan Rencana Jangka Panjang 
Pembangunan Nasional dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
yang diterapkan setelah periode Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 selesai dilaksanakan.

Pasal V 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam Ketetapan MPR Nomor I/
MPR/2003 dinyatakan masih berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
pembangunan nasional. 

ATURAN TAMBAHAN

Pasal III

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memasukan Pokok-
Pokok Haluan Negara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal IV

Perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal …………..
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd

(………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(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. ***/****)

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara 
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berdasarkan aspirasi rakyat. *****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

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 
Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden. ***)

(2) Syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
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politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang 
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara 
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak 
dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam 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. *)

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 terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
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pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun 
telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan 
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan 
sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(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-
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kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh 
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat lambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara 
bersama sama. Selambat lambatnya 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 atau gabungan 
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir 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 
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Rakyat sebagai berikut : 

 Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

 “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh Undang Undang 
Dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya dengan 
selurus lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

 Janji Presiden (Wakil Presiden) :

 “Saya berjanji dengan sungguh sungguh akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) 
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya 
dengan 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. ****)

(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 
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undang undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

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

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya 
diatur dalam undang undang. ****)
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BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara.

(2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 
yang diatur dengan undang undang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali 
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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 satuan satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang undang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. **)
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BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 
**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang undang. **)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 
**)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. *)

(2) Setiap rancangan undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undang undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang undang tersebut disetujui, rancangan 
undang undang tersebut sah menjadi undang undang dan wajib 
diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-
pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 
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**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang Undang 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. *)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang undang. **)

Pasal 22B

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

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihan umum. ***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya 
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak 
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang undang. ***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 
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pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti. ***)

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

BAB VIIB ***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
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sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 
kesesuaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. ***/*****)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu.***)

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. ****)
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BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang undang. ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

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 Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-
undang. ***)

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 
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yang tidak tercela. ***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok 
Haluan Negara terhadap Undang-Undang Dasar, menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum.***/*****)

(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. ***)
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Pasal 25

Syarat syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang undang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

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

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli 
dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang 
sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. **)

(3) Hal hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang  
undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara. **)
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Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang.

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 
negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. **)
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

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

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. **)

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. **)
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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. **)

(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 siapa 
pun. **)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

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

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. **)
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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. **)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

(1) Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara. **)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
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menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat syarat keikutsertaan warga negara dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait 
dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

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

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

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai nilai budayanya. ****)

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

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL****)

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 yang 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. ****)

(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. ****)
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BAB XIVA*****)

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 34A

(1) Pembangunan nasional dilakukan melalui sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

(2)  Sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri atas rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan rakyat di 
tingkat pusat dan daerah.

(3)  Perencanaan jangka panjang diatur dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang 
berlaku selama dua puluh tahun dan dievaluasi pelaksanaannya melalui 
sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Perencanaan jangka menengah diatur dengan undang-undang yang 
berlaku selama lima tahun dan dievaluasi pelaksanaannya melalui 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah.

(5) Perencanaan tahunan diatur dengan Peraturan Presiden.

(6) Ketentuan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU 
KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
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Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR

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 kurangnya lima puluh persen ditambah 
satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan. ****)
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ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini. 
****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan 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. ****)

Pasal IV

Pokok-Pokok Haluan Negara menggantikan Rencana Jangka 
Panjang Pembangunan Nasional dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional yang diterapkan setelah periode Rencana Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025 selesai dilaksanakan. *****)

Pasal V 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam Ketetapan MPR 
Nomor I/MPR/2003 dinyatakan masih berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan pembangunan nasional. *****)
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ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 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. ****)

Pasal III

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memasukan Pokok-
Pokok Haluan Negara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
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, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *****)

Pasal IV

Perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. *****)
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REPUBLIK INDONESIA

NASKAH USUL PERUBAHAN KELIMA 

BESERTA ALASAN PERUBAHAN

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945
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Naskah Usul Perubahan Kelima Beserta Alasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 

UUD NRI Tahun 1945 Usul Perubahan Kelima 
UUD NRI Tahun 1945 

Alasan Perubahan 

 Pasal 3  
 (4) Majelis 

Permusyawaratan 
Rakyat membentuk 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang Pokok-
Pokok Haluan Negara 
berdasarkan aspirasi 
rakyat. 

 

Dipilihnya penempatan 
dalam Ketetapan MPR 
dikarenakan Ketetapan 
MPR dikonstruksikan 
sebagai tindak lanjut 
UUD 1945 yang juga 
dapat mengakomodir 
muatan 
staatsgrundgezets. 
Ketetapan MPR tentang 
PPHN dimaksudkan 
sebagai state policy yang 
akan menjadi arah 
pembangunan jangka 
panjang dalam sistem 
perencanaan 
pembangunan nasional.  
Pemilihan kata 
“berdasarkan aspirasi 
rakyat” merupakan 
bentuk penegasan MPR 
sebagai perwujudan 
demokrasi konsensus 
dalam proses 
pembangunan nasional 
yang menghargai 
aspirasi rakyat dalam 
pembentukkan PPHN 
dengan mendengarkan, 
mengolah, dan 
menindaklanjuti aspirasi 
tersebut secara ideal. 

Pasal 23   
(2) Rancangan (2) Rancangan APBN merupakan bentuk 
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Naskah Usul Perubahan Kelima Beserta Alasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 

UUD NRI Tahun 1945 Usul Perubahan Kelima 
UUD NRI Tahun 1945 

Alasan Perubahan 

 Pasal 3  
 (4) Majelis 

Permusyawaratan 
Rakyat membentuk 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang Pokok-
Pokok Haluan Negara 
berdasarkan aspirasi 
rakyat. 

 

Dipilihnya penempatan 
dalam Ketetapan MPR 
dikarenakan Ketetapan 
MPR dikonstruksikan 
sebagai tindak lanjut 
UUD 1945 yang juga 
dapat mengakomodir 
muatan 
staatsgrundgezets. 
Ketetapan MPR tentang 
PPHN dimaksudkan 
sebagai state policy yang 
akan menjadi arah 
pembangunan jangka 
panjang dalam sistem 
perencanaan 
pembangunan nasional.  
Pemilihan kata 
“berdasarkan aspirasi 
rakyat” merupakan 
bentuk penegasan MPR 
sebagai perwujudan 
demokrasi konsensus 
dalam proses 
pembangunan nasional 
yang menghargai 
aspirasi rakyat dalam 
pembentukkan PPHN 
dengan mendengarkan, 
mengolah, dan 
menindaklanjuti aspirasi 
tersebut secara ideal. 

Pasal 23   
(2) Rancangan (2) Rancangan APBN merupakan bentuk 
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yang 
kewenangannya 
diberikan oleh 
Undang-Undang 
Dasar, memutus 
pembubaran partai 
politik, dan memutus 
perselisihan tentang 
hasil pemilihan 
umum. 

 

Haluan Negara 
terhadap Undang-
Undang Dasar, 
menguji undang-
undang terhadap 
Undang-Undang 
Dasar dan/atau 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang 
Pokok-Pokok 
Haluan Negara, 
memutus 
sengketa 
kewenangan 
lembaga negara 
yang 
kewenangannya 
diberikan oleh 
Undang-Undang 
Dasar, memutus 
pembubaran 
partai politik, dan 
memutus 
perselisihan 
tentang hasil 
pemilihan umum. 

konstitusionalitas 
undang-undang bersama 
dengan UUD NRI Tahun 
1945. Pemilihan kata 
“dan/atau” dalam 
pengujian undang-
undang dimaksudkan 
menjamin kepastian 
hukum kepada hakim 
MK untuk dapat memilih 
keduanya atau memilih 
satu saja batu uji sesuai 
dengan keyakinan 
hakim. 

 BAB XIV A 
Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Dimasukkannya 
ketentuan sistem 
perencanaan 
pembangunan nasional 
ke UUD NRI Tahun 1945 
ditujukkan untuk 
menyempurnakan 
kelemahan-kelemahan 
SPPN dalam taraf 
penormaan selama ini. 
Hal ini juga agar aturan 
main strategis mengenai 

 Pasal 34A 
 (1)  Pembangunan 

nasional dilakukan 
melalui sistem 
perencanaan 
pembangunan 
nasional yang 
bertujuan untuk 
kesejahteraan 
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undang-undang 
anggaran 
pendapatan dan 
belanja negara 
diajukan oleh 
Presiden untuk 
dibahas bersama 
Dewan 
Perwakilan 
Rakyat dengan 
memperhatikan 
pertimbangan 
Dewan 
Perwakilan 
Daerah 

undang-undang 
anggaran 
pendapatan dan 
belanja negara 
diajukan oleh 
Presiden untuk 
dibahas bersama 
Dewan Perwakilan 
Rakyat 
berdasarkan 
pertimbangan 
Dewan Perwakilan 
Daerah dan 
kesesuaian 
dengan Pokok-
Pokok Haluan 
Negara. 

kedaulatan rakyat yang 
berkaitan dengan 
kepercayaan rakyat 
terhadap program-
program yang diusung 
Pemerintah. Agar APBN 
selaras dengan arah 
pembangunan jangka 
panjang, maka 
kesesuaian PPHN harus 
diletakan secara tegas 
sebagai indikator 
penyetujuan APBN.  
Selain itu, diubahnya 
kata “dengan” dengan 
“berdasarkan” 
menimbulkan implikasi 
hukum yang kuat yang 
juga memperkuat status 
pertimbangan DPD dan 
kesesuaian dengan PPHN 
agar diperhatikan 
dengan sungguh-
sungguh oleh DPR. 

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 

(1) Mahkamah 
Konstitusi 
berwenang 
mengadili pada 
tingkat pertama 
dan terakhir yang 
putusannya 
bersifat final 
untuk menguji 
rancangan 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang 
Pokok-Pokok 

Pemberian kewenangan 
kepada MK untuk 
menguji secara preview  
berdasarkan permintaan 
MPR ditujukkan untuk 
menjamin 
konstitusionalitas 
Ketetapan MPR tentang 
PPHN tetap terjaga.  
Karena sudah terjamin 
konstitusionalitasnya, 
Ketetapan MPR tentang 
PPHN dapat dijadikan 
batu uji pengujian 
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yang 
kewenangannya 
diberikan oleh 
Undang-Undang 
Dasar, memutus 
pembubaran partai 
politik, dan memutus 
perselisihan tentang 
hasil pemilihan 
umum. 

 

Haluan Negara 
terhadap Undang-
Undang Dasar, 
menguji undang-
undang terhadap 
Undang-Undang 
Dasar dan/atau 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang 
Pokok-Pokok 
Haluan Negara, 
memutus 
sengketa 
kewenangan 
lembaga negara 
yang 
kewenangannya 
diberikan oleh 
Undang-Undang 
Dasar, memutus 
pembubaran 
partai politik, dan 
memutus 
perselisihan 
tentang hasil 
pemilihan umum. 

konstitusionalitas 
undang-undang bersama 
dengan UUD NRI Tahun 
1945. Pemilihan kata 
“dan/atau” dalam 
pengujian undang-
undang dimaksudkan 
menjamin kepastian 
hukum kepada hakim 
MK untuk dapat memilih 
keduanya atau memilih 
satu saja batu uji sesuai 
dengan keyakinan 
hakim. 

 BAB XIV A 
Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Dimasukkannya 
ketentuan sistem 
perencanaan 
pembangunan nasional 
ke UUD NRI Tahun 1945 
ditujukkan untuk 
menyempurnakan 
kelemahan-kelemahan 
SPPN dalam taraf 
penormaan selama ini. 
Hal ini juga agar aturan 
main strategis mengenai 

 Pasal 34A 
 (1)  Pembangunan 

nasional dilakukan 
melalui sistem 
perencanaan 
pembangunan 
nasional yang 
bertujuan untuk 
kesejahteraan 
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selama lima tahun 
dan dievaluasi 
pelaksanaannya 
melalui 
pengawasan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan 
Perwakilan 
Daerah. 

 (5) Perencanaan 
tahunan diatur 
dengan Peraturan 
Presiden. 

 (6) Ketentuan tentang 
sistem 
perencanaan 
pembangunan 
nasional diatur 
lebih lanjut 
dengan undang-
undang. 

 Aturan Peralihan  
 Pokok-Pokok Haluan 

Negara menggantikan 
Rencana Jangka Panjang 
Pembangunan Nasional 
dalam Sistem 
Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
yang diterapkan setelah 
periode Rencana Jangka 
Panjang Nasional 2005-
2025 selesai 
dilaksanakan. 

Hal ini untuk 
memastikan 
implementasi PPHN 
tidak merusak tatanan 
pembangunan yang 
sudah direncanakan 
sebelumnya, yaitu 
dengan memastikan 
PPHN 
berkesinambungan 
dengan RPJPN 2005-
2025. 

 Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR dalam 
Ketetapan MPR Nomor 
I/MPR/2003 dinyatakan 
masih berlaku sebagai 

Adanya PPHN tidak 
menjadikan Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan 
MPR Nomor I/MPR/2003 
tidak berlaku, namun 
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rakyat. sistem perencanaan 
pembangunan di 
Indonesia menjadi ajeg, 
artinya tidak gampang 
diubah-ubah seperti 
halnya jika ditaruh di 
level undang-undang.  
Dengan ditaruh sebagai 
muatan UUD NRI Tahun 
1945, menjadikan daya 
ikat sistem perencanaan 
pembangunan sangat 
kuat terhadap seluruh 
lembaga negara. 
Sehingga, lembaga-
lembaga negara harus 
patuh terhadap sistem 
pembangunan yang 
diatur oleh UUD NRI 
Tahun 1945. 

 (2) Sistem 
perencanaan 
pembangunan 
nasional terdiri 
atas rencana 
pembangunan 
dalam jangka 
panjang, jangka 
menengah, dan 
tahunan yang 
dilaksanakan oleh 
unsur 
penyelenggara 
negara dan rakyat 
di tingkat pusat 
dan daerah. 

 (3) Perencanaan 
jangka panjang 
diatur dengan 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat tentang 
Pokok-Pokok 
Haluan Negara 
yang berlaku 
selama dua puluh 
tahun dan 
dievaluasi 
pelaksanaannya 
melalui sidang 
tahunan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat. 

 (4) Perencanaan 
jangka menengah 
diatur dengan 
Undang-Undang 
yang berlaku 



235Universitas Padjajaran

 

232 

 

selama lima tahun 
dan dievaluasi 
pelaksanaannya 
melalui 
pengawasan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan 
Perwakilan 
Daerah. 

 (5) Perencanaan 
tahunan diatur 
dengan Peraturan 
Presiden. 

 (6) Ketentuan tentang 
sistem 
perencanaan 
pembangunan 
nasional diatur 
lebih lanjut 
dengan undang-
undang. 

 Aturan Peralihan  
 Pokok-Pokok Haluan 

Negara menggantikan 
Rencana Jangka Panjang 
Pembangunan Nasional 
dalam Sistem 
Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
yang diterapkan setelah 
periode Rencana Jangka 
Panjang Nasional 2005-
2025 selesai 
dilaksanakan. 

Hal ini untuk 
memastikan 
implementasi PPHN 
tidak merusak tatanan 
pembangunan yang 
sudah direncanakan 
sebelumnya, yaitu 
dengan memastikan 
PPHN 
berkesinambungan 
dengan RPJPN 2005-
2025. 

 Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR dalam 
Ketetapan MPR Nomor 
I/MPR/2003 dinyatakan 
masih berlaku sebagai 

Adanya PPHN tidak 
menjadikan Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan 
MPR Nomor I/MPR/2003 
tidak berlaku, namun 
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Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang 
Perubaha Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. 

 
 Perubahan kelima UUD 

NRI 1945 diputuskan 
dalam Rapat Paripurna 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 17 
Agustus 2021 Sidang 
Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan 
mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Penegasan waktu 
berlakunya UUD NRI 
Tahun 1945 terbaru 
pasca proses 
amendemen kelima. 
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pedoman pelaksanaan 
pembangunan nasional.  
 

Ketetapan ini masih 
berlaku sebagai 
pedoman pembangunan 
yang berkaitan dengan 
Pasal 2 dan 4 Ketetapan 
MPR Nomor 
I/MPR/2003. 

 Aturan Tambahan  
 Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 
ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap 
Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
dengan memasukan 
Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam Sistem 
Perencanaan 
Pembangunan Nasional, 
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, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, 

Perintah untuk meninjau 
undang-undang yang 
disebutkan adalah 
ditujukkan untuk 
menyesuaikan 
pengaturan-pengaturan 
lama dalam UU 
sebelumnya  dengan 
pengaturan baru 
mengenai SPPN, PPHN, 
dan kewenangan 
lembaga terkait. 
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Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang 
Perubaha Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. 

 
 Perubahan kelima UUD 

NRI 1945 diputuskan 
dalam Rapat Paripurna 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 17 
Agustus 2021 Sidang 
Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan 
mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Penegasan waktu 
berlakunya UUD NRI 
Tahun 1945 terbaru 
pasca proses 
amendemen kelima. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/MPR/….

TENTANG POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
mempunyai tugas menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara 
sebagai arah perencanaan pembangunan jangka panjang yang 
efektif, efisien, dan bersasaran Indonesia demi mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945;

c. bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan 

1 
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Materi Perubahan: 
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2021
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jangka panjang sebagai arah dan pedoman pembangunan secara 
menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pokok-
Pokok Haluan Negara Tahun 2025-2045 yang memuat konsepsi 
perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjadi pedoman 
bagi penyelenggaraan pembangunan negara dan seluruh rakyat 
Indonesia selama dua puluh tahun ke depan guna mewujudkan 
kemajuan di segala bidang. 

Mengingat

1. Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 34A Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
POKOK-POKOK HALUAN NEGARA TAHUN 2025-
2045
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan rakyat di 
tingkat pusat dan daerah.

2. Pokok-Pokok Haluan Negara yang selanjutnya disebut PPHN merupakan 
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat 
tentang perencanaan pembangunan jangka panjang untuk periode dua 
puluh tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR 
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 2

PPHN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan 
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, 
dan arah perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. 
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Pasal 3

(1) Pokok-Pokok Haluan Negara periode 2025-2045 dilaksanakan 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

(2) Rincian dari Pokok-Pokok Haluan Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Ketetapan ini.

(3) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh 
maka Sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara disusun sebagai 
berikut:

(a) Bab I  Pendahuluan

(b) Bab II Pola Dasar Pokok-Pokok Haluan Negara

(c) Bab III Pola Umum Pokok-Pokok Haluan Negara 2025-
2045

(d) Bab IV  Tahapan dan Prioritas Pembangunan Pokok-Pokok 
Haluan Negara 2025-2045

(e) Bab V Penutup

(4) Lampiran yang berada dalam PPHN ini merupakan satu kesatuan 
dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. 

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

Pasal 4

Tahapan Perencanaan Pokok-Pokok Haluan Negara meliputi:

a. pembentukan dan penetapan rencana;

b. pelaksanaan rencana; 

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan; dan

d. ketentuan perubahan.
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BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RENCANA

Pasal 5

(1) PPHN dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan 
aspirasi rakyat. 

(2) Pembentukan PPHN diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyerahkan Rancangan 
PPHN yang telah dibahas kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji 
konstitutionalitasnya sebelum disetujui dan disahkan melalui sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Rancangan PPHN yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi 
kemudian disetujui dan disahkan melalui sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya lima 
puluh persen ditambah satu anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. 

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 6

PPHN yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang pelaksanaannya dituangkan 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7

(1) PPHN menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka menengah 
dan tahunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan. 

(2) PPHN menjadi acuan proses penyetujuan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

(3) PPHN dapat menjadi batu uji pengujian undang-undang di 
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Mahkamah Konstitusi, sepanjang undang-undang tersebut berkaitan 
dengan pembangunan nasional. 

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

Pasal 8

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan evaluasi pelaksanaan 
PPHN melalui forum bersama dengan lembaga negara dalam 
Sidang Tahunan MPR.

(2) Setiap lembaga negara menyampaikan rekomendasi terhadap hasil 
kinerja lembaga negara melalui forum Sidang Tahunan MPR.

(3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana 
pembangunan nasional untuk tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN 

Pasal 9

(1) Usul perubahan pasal-pasal dalam PPHN 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 dalam PPHN diajukan secara 
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk 
diubah beserta alasannya, hanya dalam kondisi:

a) terjadi perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) adanya ancaman keamanan ketertiban hukum, seperti 
pemberontakan, bencana alam, atau keadaan lain yang tidak 
dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa;

c) timbul perang dan bahaya perang; dan

d) keadaan bahaya atau keadaan khusus.
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(3) Untuk mengubah pasal-pasal dalam PPHN, Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam PPHN dilakukan dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan PPHN akan diterapkan setelah periode Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 selesai 
dilaksanakan. 

(2) Dengan disahkannya PPHN maka Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dengan disahkannya PPHN maka Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dengan memasukkan PPHN dalam Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengatur pola hubungan 
di antaranya. 

(4) Rencana Jangka Menengah dan Tahunan wajib disesuaikan dengan 
PPHN ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

PPHN ini mulai berlaku pada saat disahkan melalui sidang paripurna 
MPR. 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal …………..



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945246

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd

(………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)

 WAKIL KETUA   WAKIL KETUA

  Ttd     Ttd

        (………………………)                     (………………………)
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LAMPIRAN

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Pokok-Pokok Haluan Negara yang selanjutnya disebut PPHN 
merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang memuat tentang perencanaan pembangunan 
jangka panjang untuk periode dua puluh tahun sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

2. Dalam ketetapan ini, PPHN akan berlaku setelah Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah diselesaikan 
terhitung pada tahun 2025.

3. Perencanaan pembangunan jangka panjang berisi dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 
2045.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya PPHN adalah untuk memberikan arah 
bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia, khususnya dalam 
perencanaan pembangunan jangka panjang yang pada tingkat 
sekarang ini sedang melakukan pembangunan nasional dengan 
tujuan agar dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. 

Adapun tujuan dibentuknya PPHN adalah sebagai berikut:

a. terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang aktif 
dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia di segala bidang 
kehidupan;

b. terciptanya kebaharuan hukum, melalui penyempurnaan 
sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjaga 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945248

aspek partisipatif, keterpaduan, kesinambungan, keutuhan, dan 
kebulatan;

c. terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang dilandasi 
pengamalan nilai Pancasila, yaitu demokrasi berdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan;

d. terciptanya kepastian hukum bagi lembaga-lembaga negara 
dan rakyat Indonesia dari pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN);

e. terakomodirnya pengaturan-pengaturan spesifik mengenai 
pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di 
tiap lembaga-lembaga negara terkait demi menghindari 
penyelewengan hak-hak dan kewajiban; dan

f. terwujudnya rakyat Indonesia yang demokratis dengan 
mengambil peran dalam proses perumusan perencanaan 
pembangunan nasional.

C. Landasan

PPHN disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Ruang Lingkup Pokok-Pokok Haluan Negara

PPHN mencakup penyelenggaraan perencanaan makro 
pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang 
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah 
Republik Indonesia yang diterapkan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

BAB II

POLA DASAR POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

A. Tujuan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dalam PPHN

Pembangunan nasional jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan 
suatu masyarakat adil dan makmur secara merata yang didasarkan 
pada Pancasila di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia yang merdeka, berdaulat, Bersatu, dan berkedaulatan 
rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, 
tertib dan dinamis. 

B. Landasan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dalam PPHN

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakikat dari pembangunan 
nasional adalah pembangunan seutuhnya bagi seluruh masyarakat 
Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional 
jangka panjang dalam PPHN adalah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

C. Asas-asas Pembangunan Nasional Jangka Panjang dalam PPHN

1. Pembangunan nasional jangka panjang dalam PPHN 
diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan nasional. 

a) Kebersamaan dan Kekeluargaan

Usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa 
harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh 
rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai 
oleh semangat kekeluargaan.

b) Kemanfaatan

Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Adil dan Merata

Asas adil dan menunjukkan bahwa hasil-hasil material dan 
spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat 
dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap 
Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan 
yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan 
nilai dharma baktinya yang diberikan kepada Bangsa dan 
Negara.
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d) Berkelanjutan

Pembangunan nasional jangka panjang harus memenuhi 
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 
kebutuhan generasi masa depan.

e) Berwawasan Lingkungan

Pembangunan nasional jangka panjang merupakan usaha 
untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap 
dengan memerhatikan faktor lingkungan. 

f) Kemandirian

Bahwa dalam pembangunan nasional jangka panjang harus 
berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan 
kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian 
bangsa.

g) Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Nasional

Keseimbang antara kepentingan-kepentingan dimaksudkan 
sebagai jembatan antara kepentingan keduniaan dan 
akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, antara 
kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu 
dan masyarakat dapat berjalan secara sinambung dengan 
memperhatikan aspirasi dari masyarakat untuk mencapai 
kesatuan nasional.

h) Demokrasi

Asas ini menandakan bahwa Pancasila yang meliputi 
bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang 
dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha 
sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk 
mencapai mufakat. 

2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, 
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 
Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan 
Negara.

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

b) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan negara.

c) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 
dan selektif.

d) 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 atas hak 
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 
Negara.

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

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

h) Asas partisipasi, yaitu asas yang menjadi landasan dari 
ikut sertanya masyarakat dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan keikutsertaannya harus 
dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk peraturan 
perundang-undangan melalui pengakomodiran dalam 
normanya. 
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E. Modal-Modal Dasar

Modal Dasar Pembangunan Nasional Jangka Panjang dalam PPHN 
yang dimiliki oleh Rakyat dan Bangsa Indonesia ialah sebagai 
berikut.

a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.

b. Kedudukan geografis Indonesia sepanjang garis khatulistiwa 
dan posisinya sebagai wilayah penghubung, serta terletak 
pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera raya, 
dengan iklim tropika dan cuaca musim-musimnya memberikan 
kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang 
sangat tinggi nilainya.

c. Sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah, baik di darat 
maupun laut yang digunakan untuk sebesar-besarnya kehidupan 
Bangsa di segala bidang.

d. Jumlah penduduk yang banyak, apabila dapat dibina dan 
dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menjadi 
modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan 
bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

e. Modal Rohaniah dan Mental, yaitu kepercayaan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan penggerak yang 
tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi Banga. 
Adapun kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran 
falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat 
membawa Bangsa menuju cita-citanya.

f. Modal Budaya, yaitu budaya Bangsa Indonesia yang telah 
berkembang sepanjang sejarah Bangsa.

g. Potensi Efektif Bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat 
potensial dan produktif yang telah dicapai oleh Bangsa 
sepanjang sejarahnya. 

F. Faktor Dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar 
pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 
jangka panjang dalam PPHN dengan landasan-landasan serta 
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asas-asas di atas, maka perlu diperhatikan faktor-faktor dominan 
sebagai berikut.

1) Faktor demografis.

2) Faktor geografis, hidrografis, geologis, dan topografis.

3) Faktor klimatologis.

4) Faktor flora dan fauna.

5) Faktor kemungkinan pengembangan. 

G. Wawasan Nusantara

Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional jangka 
panjang dalam PPHN adalah Wawasan Nusantara yang mencakup.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan 
politik, dalam arti.

a. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan 
kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang 
hidup, dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi 
modal politik dan milik bersama Bangsa.

b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 
dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan 
meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa 
yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa 
satu, senasib sepenanggungan, se-bangsa dan se-tanah 
air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita 
Bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi 
bangsa dan negara yang melandasi, membimbimbing, dan 
mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu 
kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional 
yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial 
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dan budaya, dalam arti.

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan 
Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan 
terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, 
merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan 
yang sesuai dengan kemajuan Bangsa.

b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, 
sedangkan corak ragam busaya yang ada menggambarkan 
kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan 
pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-
hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan 
ekonomi, dalam arti.

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun 
efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa, serta 
bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di 
seluruh wilayah Tanah Air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang 
di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas 
yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan 
kehidupan ekonominya.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan 
pertahanan dan keamanan, dalam arti.

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada 
hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa 
dan Negara.

b. Bahwa tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan 
Bangsa.
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BAB III

POLA UMUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 

2025-2045

A. Kondisi Saat Ini, Tantangan, dan Pedoman Pokok-Pokok Haluan 
Negara

POLITIK

Kondisi Saat Ini

1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1998 sampai 
dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah 
memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi 
menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar-dasar 
konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun 
tataran masyarakat sipil. Perubahan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian 
memberikan ruang diterbitkannya berbagai peraturan dan 
perundang-undangan di bidang politik sebagai penjabarannya 
telah menjadi bagian penting dalam upaya merumuskan format 
politik baru bagi konsolidasi demokrasi. Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 
secara tegas menata kembali struktur dan kewenangan lembaga-
lembaga negara termasuk beberapa penyelenggaraan negara 
tambahan, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, 
serta beberapa Komisi lainnya. Adanya penataan tersebut 
telah memberikan peluang ke arah terwujudnya pengawasan 
dan penyeimbangan (checks and balances) kekuasaan politik. 
Perubahan format politik tersebut terumuskan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pembentukan 
pengaturan yang terus disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat merupakan usaha Indonesia untuk memasuki 
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proses demokratisasi, proses penataan kelembagaan untuk 
menghindari timbulnya konflik-konflik kepentingan.

2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah 
diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota 
DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung, aman, dan demokratis sejak tahun 
2004. Selain itu, pemilihan Kepala Daerah secara langsung 
serta dilaksanakan secara aman, dan demokratis pun sudah 
mampu dilaksanakan secara baik di seluruh Indonesia sejak 
tahun 2005.

3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan 
terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru. 
Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, 
serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagai 
permasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi 
pusat-daerah dan masih belum konsistennya sejumlah 
peraturan perundangan, baik antardaerah maupun antara pusat 
dan daerah.

4. Perkembangan demokrasi yang lain adalah disahkannya 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian telah terwujud pula suatu kesepakatan nasional 
baru mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), TNI, 
dan Polri terhadap politik. Diatur lebih komprehensif dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk menjadi landasan 
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dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.  

5. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya 
Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya 
dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi 
masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam 
mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. 
Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya peran partai 
politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil lainnya. Walaupun demikian, perkembangan 
visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnya sejalan 
dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan 
sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di 
samping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang 
yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan 
media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.  

6. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan perjalanan 
politik luar negeri, Indonesia telah melakukan banyak hal dan 
mencapainya dengan baik. Walaupun demikian masih banyak 
hal yang belum diupayakan secara optimal berdasarkan 
potensi dan sumber daya yang ada. Apabila tidak dikelola 
secara memadai, kedudukan geopolitik yang strategis dengan 
kekayaan sumber daya alam (SDA), populasi, dan proses 
demokrasi yang semakin baik sebagai keunggulan komparatif 
untuk membangun kepemimpinan Indonesia di tataran global 
justru dapat menjadi sumber kerawanan bagi kepentingan 
Republik Indonesia. Menumbuhkan penguatan citra Indonesia 
sebagai negara yang mampu memadukan keberagaman 
masyarakat sebagai upaya konsolidasi demokrasi; memberikan 
perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan 
nasional; meningkatkan penegakan hukum dan penghormatan 
hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif; dan 
mendorong pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta 
perlindungan hak- hak dasar warga negara secara lebih konsisten 
merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan. 
Seluruh pencapaian itu menjadi aset penting bagi pelaksanaan 
politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri 
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Indonesia. Di samping itu, kedudukan Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang mempunyai posisi geopolitik yang strategis 
dengan kekayaan SDA, populasi, dan proses demokratisasi 
yang semakin baik merupakan kekuatan dan keunggulan 
komparatif sebagai potensi untuk membangun kepemimpinan 
Indonesia pada tataran global melalui inisiatif dan kontribusi 
pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan 
hubungan internasional yang lebih adil, damai dan berimbang, 
serta menolak unilateralisme.

7. Bagi Indonesia, sebagai negara yang baru membangun 
demokrasi, pilihan kebijakan luar negeri tidak lagi semata-
mata menyangkut perspektif luar negeri yang berdiri sendiri. 
Pertautan dinamika internasional dan domestik cenderung 
makin mewarnai proses penentuan kebijakan luar negeri. 
Walaupun demikian, satu hal prinsip yang tetap tidak boleh 
diabaikan, yakni seluruh proses perumusan kebijakan luar 
negeri ditujukan bagi pemenuhan kepentingan nasional 
Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan luar negeri yang berorientasi kepada kepentingan 
nasional, Indonesia berupaya untuk memperkuat kelembagaan 
regional di tengah kecenderungan menguatnya unilateralisme.

8. Dengan pesatnya perkembangan globalisasi, maka dalam 
mengembangkan kehidupan politik demokratis yang 
berlandaskan hukum, faktor perkembangan pasar dunia 
mendapatkan perhatian yang lebih khusus karena akan 
sangat memengaruhi hubungan yang dinamis antara negara 
dan masyarakat; dan hubungan Indonesia dalam tatanan 
internasional. Dengan demikian, selain faktor negara dan 
masyarakat, faktor pasar makin tidak mungkin untuk diabaikan 
begitu saja.

Tantangan Kedepan

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang 
dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi 
demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum 
demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah 
melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan 
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proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang 
lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan 
berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang 
bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

2. Perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih 
demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung 
4 (empat) kali masih menyisakan berbagai persoalan 
ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi 
konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan 
dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas. Penafsiran 
ketentuan dalam konstitusi yang memberikan kepastian hukum 
masyarakat perlu dikonkritisasi sehingga proses pemerintahan 
dapat berjalan dengan terarah dan progresif.

3. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh 
masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. 
Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna 
penting persatuan nasional dengan memerhatikan berbagai 
keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi 
aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yang 
belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, 
masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan 
negara dan agama. Tantangan lain dalam melaksanakan 
konsolidasi demokrasi adalah melaksanakan rekonsiliasi 
nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-
persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti 
pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan 
politik yang dilakukan atas nama negara.

4. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh 
masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. 
Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna 
penting persatuan nasional dengan memerhatikan berbagai 
keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi 
aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yang 
belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, 
masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan 
negara dan agama. Tantangan lain dalam melaksanakan 
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konsolidasi demokrasi adalah melaksanakan rekonsiliasi 
nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-
persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti 
pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan 
politik yang dilakukan atas nama negara.

5. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan 
bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. 
Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, 
dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas 
pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas 
sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, 
mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan 
dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak 
negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak 
pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan 
kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut 
berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai 
salah satu pilar dari perkembangan demokrasi suatu negara.

6. Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam 
dua puluh lima tahun mendatang adalah menempatkan 
posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan 
memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal 
bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas 
nasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-
negara berkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu 
terus mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia 
yang lebih adil, meningkatnya dukungan dan peran berbagai 
pelaku dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan 
terlaksananya hubungan politik luar negeri dan diplomasi 
Indonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang 
bebas dan aktif ditujukan pula untuk mendukung upaya 
memperkuat peranan kelembagaan regional, terutama untuk 
memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang 
pada tingkat regional.

7. Kerjasama dalam ruang lingkup yang mendunia mengharuskan 
Indonesia melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapi 
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potensi konflik territorial dengan negara-negara tetangga 
melalui upaya untuk menindaklanjuti United Nations 
Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang 
merupakan salah satu langkah strategis, baik dalam konteks 
penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari 
segi hukum internasional maupun pemanfaatan nilai-nilai 
ekonomi karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar 
di dunia. Di samping itu, kecenderungan-kecenderungan 
unilateralisme ke depan akan dapat menyebabkan lumpuhnya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama 
dalam diplomasi multilateral untuk menegakkan perdamaian 
dan keamanan internasional. Untuk menghindari hal tersebut, 
Indonesia perlu ikut menyuarakan dan memperjuangkan makna 
penting multilateralisme secara global dengan mengedepankan 
perlunya reformasi dan demokratisasi PBB menjadi tantangan 
yang harus diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.

SOSIAL BUDAYA

Kondisi Saat Ini

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait 
erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 
Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek 
kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, 
seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju 
pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan 
sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk 
telah dapat diturunkan.

3. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi 
perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan 
subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh 
siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hinggá akhir 
hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik yang, antara lain, 
ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia 
(IPM) Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin 
pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Secara rinci 
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nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup 
saat lahir (71,20 tahun). Indeks pembangunan manusia (IPM) 
Indonesia menempati urutan ke-111 dari 182 negara.

4. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan 
peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas 
hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang 
pembangunan. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup 
memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, 
pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat 
rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

5. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan 
yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap 
keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya 
sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta 
mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi 
lain upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti 
penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas 
sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin 
memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum 
optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya 
keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada 
hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan 
kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai 
dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial 
dan ekonomi masyarakat.

Tantangan Kedepan

1. Jumlah penduduk yang pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 
267 juta orang (Survei Penduduk antar Sensus) diperkirakan 
meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025 
dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta jiwa pada tahun 
2045. Kondisi demikian mengharuskan pengendalian kuantitas 
dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk 
menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka 
mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai 
dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada 
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jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut  perlu 
dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas 
SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, 
persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan 
perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan 
penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara 
wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur 
dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan 
rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian 
nasional. Permasalahan ini harus segera ditangani mengingat 
dalam era globalisasi, Indonesia telah membuka diri terhadap 
negara – negara asing sehingga persaingan Sumber Daya 
Manusia semakin ketat karena pesaing ditambah dengan 
Warga Negara Asing. Sehingga tujuan Indonesia yang hendak 
menjadi negara maju dapat tercapai melalui kualitas generasi 
muda yang mampu menyokong pembangunan segi sosial dan 
budaya.  

3. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai 
bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai 
oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) 
dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi 
terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya 
kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan 
demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan 
anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di 
berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, 
eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 
serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 
Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan 
kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat 
akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya 
nilai budaya dan agama; menurunkan ekses dan gejala sosial 
dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 
terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
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4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa 
Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa 
sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi 
terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing 
melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-
nilai universal.

5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan 
manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam 
pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern 
dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan 
perlindungan dari tindak kekerasan.

EKONOMI

Kondisi Saat Ini

1. Negara-negara di Asia Tenggara telah sepakat untuk membentuk 
Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan semangat mempercepat 
pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata 
kelola kelembagaan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara melalui 
Masyarakat Ekonomi ASEAN meningkatkan kepercayaan para 
pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga, 
perekonomian Asia Tenggara telah siap menghadang gangguan 
eksternal, kondisi persaingan yang ketat, baik pada pemasaran 
hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era 
perekonomian dunia yang makin terbuka.

2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah kepada kondisi 
yang positif. Terhitung sejak 2010, telah terbentuk 3,98 Juta 
Perusahaan Baru. (Badan Pusat Statistik, 2017), diimbangi 
dengan jumlah pengangguran yang terus menurun hingga 
angka 5,13 persen pada 2018 (Center for Indonesian Policy 
Studies, 2018). Jumlah masyarakat miskin di Indonesia berada 
pada angka 9,66 persen atau turun 0,16 persen dari Maret 2018 
dan turun 0,46 persen dari September 2017. Jumlah penduduk 
miskin berjumlah 25,67 Juta orang atau menurun 0,28 Juta 
orang dari Maret 2018 dan 0,91 Juta orang dari September 
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2017 (Badan Pusat Statistik, September 2018).

3. Dengan berbagai program penanganan krisis yang 
diselenggarakan selama periode transisi politik, kondisi 
mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut 
ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Defisit 
anggaran negara turun dari 349,6 Triliun Rupiah pada 2017 
menjadi 287,9 Triliun Rupiah pada tahun 2018 (Kementerian 
Keuangan), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang 
dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) 
sebesar USD 260.575,14 dan cadangan devisa terus meningkat 
mencapai USD 124,3 Miliar pada April tahun 2019 (Bank 
Indonesia). Nilai tukar dapat distabilkan pada tingkat sekitar 
Rp14.137,00 per USD 1 dan inflasi ditekan di angka sekitar 
3,13 persen pada tahun 2018. Terkendalinya nilai tukar dan laju 
inflasi tersebut memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter 
untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI). Penurunan suku bunga SBI tersebut diikuti 
penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, 
tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga 
kredit perbankan. Meskipun belum optimal, penurunan suku 
bunga itu telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan 
restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan 
meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka 
waktu relatif pendek. Di sektor riil, kondisi yang stabil tersebut 
memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukan 
restrukturisasi keuangan secara internal.

4. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas 
ekonomi makro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum 
mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti 
sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih 
mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang 
karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak 
kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah 
investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai 
aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. 
Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor 
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juga disebabkan oleh lemahnya daya saing nasional, terutama 
dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antarnegara. 
Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan oleh 
rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan 
penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan 
lain yang juga punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitas 
infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi 
distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua 
permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja 
kemajuan dan ketahanan perekonomian nasional, yang pada 
gilirannya dapat mengurangi kemandirian bangsa.

5. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah penduduk miskin 
masih cukup tinggi, baik di kawasan pedesaan maupun di 
perkotaan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Oleh 
karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam 
pembangunan 25 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan 
beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan 
masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam 
dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan 
yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, 
karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan 
karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat 
untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut 
kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan 
perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam 
menjalani kehidupan secara bermartabat. 

Tantangan Kedepan

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah 
menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-
citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan 
menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, 
tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang 
adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan 
secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi 
ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.
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2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi 
persaingan ekonomi antarnegara yang makin runcing akibat 
makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan 
ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja 
yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-
sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah 
menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan 
keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang 
bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga 
ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan 
dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya 
saing global. Perkembangan ekonomi regional di kawasan 
Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan tumbuhnya 
raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, 
merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan 
secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur 
dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, 
integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi 
dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus 
dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul. Terlebih, 
keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional di 
bidang ekonomi meningkatkan persaingan Indonesia pada 
tingkat Internasional.

3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi 
pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan 
rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai 
tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada 
periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan 
kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya 
dari kondisi saat ini. Pada rentang waktu 2020-2025, komposisi 
pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh 
angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai 
dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada 
masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang 
agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang 
layak. 
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4. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu 
teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang 
melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa 
yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu 
berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah 
tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar 
pulau Jawa, dalam rangka pemerataan pembangunan untuk 
mengurangi kesenjangan regional. Selain akan bermanfaat 
untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di Pulau 
Jawa, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat 
perekonomian domestik yang ditunjukkan oleh diversifikasi 
perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja 
dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan 
pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional.

5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu 
bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk 
mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam 
pembangunan tersebut adalah mempertahankan kedaulatan 
perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi 
dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan 
pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah 
mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung 
oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan 
produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi 
yang efisien yang menerapkan praktik terbaik dan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan 
kebutuhan dasar dalam negeri.

6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan 
pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar 
rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya 
pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, 
kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, 
lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan 
kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses 
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masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan 
keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta 
keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi 
daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin 
di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris 
dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra 
kegiatan ekonomi.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kondisi Saat Ini:

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan 
iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, 
pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh 
pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus 
meningkat meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat 
internasional. Hal itu mengindikasikan peningkatan kegiatan 
penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil 
penelitian dan pengembangan.

2. Kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan 
iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya 
saing. Hal itu ditunjukan, antara lain, oleh masih rendahnya 
sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya 
mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum 
berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya 
sumber daya iptek.

Tantangan Kedepan

1. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang 
menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan 
penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan 
global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam 
rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan 
yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk 
meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup 
bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan 
kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi 
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kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan 
budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen 
bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi 
fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi 
bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas 
sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun 
pembiayaan iptek.

2. Kerjasama Indonesia dengan berbagai negara atau melalui 
Konvensi Internasional mengharuskan adanya penyeimbangan 
dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 
menjamin bahwa pembangunan yang direncanakan tidak 
akan menciptakan disparsitas yang makin tinggi, sehingga 
masyarakat perlu untuk diberikan dasar-dasar pengetahuan 
mengenai teknologi. Permasalahan ini didasari oleh peringkat 
Indonesia yang berada dalam urutan ke-111 dari 176 negara 
dalam kategori perkembangan pembangunan teknologi 
informasi dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2017).

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kondisi Saat Ini:

1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan 
kontribusi bagi pembentukan NKRI dan penyelenggaraan 
pembangunan dalam upaya pencapaian cita-cita negara, seperti 
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan 
sejarah bangsa dan dalam setiap dinamika arah dan kebijakan 
politik negara, sistem pertahanan rakyat semesta terbukti telah 
menjadi sistem yang mampu menegakkan kedaulatan NKRI 
serta menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

2. Gerakan reformasi pada tahun 90-an menghendaki perubahan 
secara total di segala bidang penyelenggaraan negara termasuk 
tuntutan terhadap reposisi TNI dan Polri. Pemisahan fungsi 
TNI dan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
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dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia. Reposisi tersebut berdampak pada adanya 
ketidakterkaitan penanganan masalah pertahanan dan masalah 
keamanan dalam negeri yang seharusnya bersama-sama dengan 
keamanan sosial merupakan satu kesatuan dalam keamanan 
nasional. Akan tetapi, dalam perkembangannya telah dibentuk 
beberapa kerjasama antara TNI dan Polri dalam mengatasi 
masalah kesatuan dan keamanan nasional, seperti dalam 
kasus Terorisme, dalam tatanan praktis kerjasama demikian 
memerlukan pengaturan yang jelas terkait pembagian fungsi 
dan wewenang sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau 
sengketa kewenangan.

Tantangan Kedepan

1. Perubahan geopolitik internasional yang ditandai dengan 
memudarnya prinsip multilateralisme dan menguatnya 
pendekatan unilateralisme yang berdampak pada berkembangnya 
doktrin pertahanan pre-emptive strike akan mengubah sama 
sekali tataran politik internasional dan dapat menembus batas-
batas yurisdiksi sebuah negara di luar kewajaran hukum 
internasional yang berlaku saat ini. Selain itu, menguatnya 
kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan 
melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah 
melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional. 
Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan 
kemampuan pertahanan dan keamanan yang harus diatasi pada 
masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yang 
melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di 
kawasan regional dan internasional.

2. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang 
didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi 
tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa 
mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah terorisme, 
konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap 
kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia 
dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945272

kriminal konvensional. 

3. Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan negara, keselamatan 
bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan bentang 
dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam 
yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter 
dan kebangsaan, terutama pemahaman mengenai masalah 
multikulturalisme yang dapat berdampak pada munculnya 
gerakan separatism dan konflik horizontal. Sementara itu, 
kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan 
pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista 
dan alat utama lainnya yang jika tidak dilakukan upaya 
percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan 
menyulitkan penegakkan kedaulatan negara, penyelamatan 
bangsa, dan penjagaan keutuhan wilayah di masa mendatang. 
Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya kelemahan 
sistemik komponen cadangan dan pendukung pertahanan 
yang merupakan prasyarat berfungsinya sistem pertahanan 
semesta. Oleh karena itu, tantangan yang juga harus diatasi 
untuk membangun kemampuan pertahanan dan keamanan 
adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk 
mencapai kekuatan yang melampaui kekuatan pertahanan 
minimal; mengembangkan alat utama Polri, lembaga intelijen, 
dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi; dan 
meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan pendukung 
pertahanan termasuk membangun kemampuan industri 
pertahanan nasional. Upaya lebih lanjut dalam pengembangan 
industri pertahanan nasional memerlukan dukungan berbagai 
kalangan agar dapat menciptakan kemandirian alutsista TNI 
dan alat utama (alut) Polri yang dibarengi dengan penataan 
lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polri terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.

4. Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat 
oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi itu 
diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri 
nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan 
keamanan. Ketidaksesuaian di antara kebutuhan peralatan di 
satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional 
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di sisi lain juga merupakan salah satu penyebab ketertinggalan 
dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamanan 
terhadap negara lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan 
kemandirian dalam pembangunan pertahanan dan keamanan 
diperlukan industri pertahanan dan keamanan nasional yang 
tangguh.

PENDIDIKAN

Kondisi Saat Ini

1. Pembangunan Pendidikan dirumuskan dengan harus 
mengakomodir kepentingan peningkatan iman dan takwa serta 
akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, 
keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, 
dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-
nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, 
kesetaraan jender, dan karakteristik satuan pendidikan.

2. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi 
perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan 
subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh 
siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir 
hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik yang, antara lain, 
ditandai  dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia 
(IPM) Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin 
pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019), angka melek 
aksara penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 95,38 persen 
(Badan Pusat Statistik, 2016), angka partisipasi kasar jenjang 
pendidikan dasar mencapai 108,43  persen, angka partisipasi 
kasar jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 90,00 
persen, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah 
atas mencapai 82,25 persen, sampai dengan angka partisipasi 
kasar jenjang pendidikan tinggi mencapai 25 persen. (Badan 
Pusat Statistik, 2017). Walaupun demikian, kondisi tersebut 
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belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang 
makin ketat pada masa depan. Hal tersebut diperburuk 
oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antarkelompok 
masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara 
wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan disparitas 
gender.

3. Pengelolaan pendidikan nasional dibentuk berdasarkan 
sebuah sistem yang bertujuan untuk Memberikan acuan bagi 
terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat 
Nasional, Regional /Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta 
pada tingkat satuan pendidikan/sekolah secara terkoordinasi 
dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi 
peningkatan mutu pendidikan; Memberi Kerangka Acuan Bagi 
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian 
pendidikan sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan 
Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis dan 
jenjang pendidikan; Sebagai Acuan Dasar pengawasan dan 
Penilaian Pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan 
sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan 
pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi 
dan Kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan; 
Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan 
khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan 
bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 
memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program 
pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar; menciptakan 
terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah 
pendidikan bagi semua rakyat (education for all) baik secara 
vertikal maupun horizontal antara seluruh unsur kelembagaan 
yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam 
pendidikan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 
Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada 
tingkat nasional, daerah, lokal dan individu.
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Tantangan Kedepan

1. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah 
menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk 
meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan 
pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta 
menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup 
tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk 
kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan 
pedesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan 
antarjenis kelamin.

2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah 
meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi 
kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, 
dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan 
pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan  
nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan 
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup 
dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya 
saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan 
pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan 
bonus demografi.

3. Kualitas pendidikan harus menyesuaikan perkembangan era 
globalisasi yang memungkinkan datangnya Warga Negara 
Asing ke Indonesia dengan kualitas yang mumpuni, sehingga 
peningkatan kualitas merupakan sebuah keharusan untuk 
menjamin daya saing masyarakat.

KESEHATAN

Kondisi Saat Ini

1. Pembangunan kesehatan Indonesia saat ini dilandaskan atas 
tiga pilar utama yaitu paradigma sehat; penguatan pelayanan 
kesehatan; dan jaminan kesehatan nasional.

2. Program pembangunan kesehatan di Indonesia ditujukan untuk 
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meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang 
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan 
pelayanan kesehatan. Dijabarkan dalam beberapa sasaran 
tujuan: meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 
meningkatnya pengendalian penyakit; meningkatnya akses 
dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama 
di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; meningkatnya 
cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu 
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 
terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin serta 
meningkatkan meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

3. Angka Kematian Ibu terus mengalami penurunan mencapai 346 
orang per 100 ribu penduduk. Angka Kematian Bayi mencapai 
24 orang per 100 ribu penduduk. Prevalensi kekurangan gizi 
anak balita mencapai 17 orang / 100 ribu penduduk. Prevalensi 
stunting pada anak dibawah dua tahun 28 orang / 100 ribu 
penduduk (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 
Bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat 
hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan 
dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Indeks kepuasan 
peserta BPJS meningkat 3,6 persen dan Indeks kepuasan 
fasilitas kesehatan meningkat 11,2 persen selama dua tahun 
pembentukan BPJS (BPJS Kesehatan, 2016).

4. Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat 
namun masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya 
dalam hal produksi obat. Indonesia masih bergantung pada 
bahan baku impor yang menyebabkan harga obat masih sulit 
dijangkau masyarakat. Belum banyak penelitian dilakukan 
untuk mengeksplorasi kekayaan hayati Indonesia untuk diolah 
menjadi bahan baku obat. Obat herbal juga belum banyak 
dikembangkan. Tingginya persentase bahan baku obat yang 
diimpor mencapai 85 persen mengakibatkan tingginya harga 
obat sehingga akan menurunkan akses masyarakat terhadap 
keterjangkauan obat yang diperlukan. Hingga kini, upaya 
sosialisasi penggunaan obat generik terus gencar dilakukan 
melalui media massa, demikian juga dengan cara penggunaan 
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obat esensial yang rasional agar keamanan dan khasiat obat 
dapat terjaga. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan obat 
yang tepat dengan dosis yang proporsional sesuai penyakitnya.

Tantangan Kedepan

1. Tantangan pembangunan dalam bidang kesehatan meliputi; 
mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan 
akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial 
ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran 
tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses 
terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda 
penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar 
masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu 
yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular 
serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat 
terlarang.

2. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu 
pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan didasari oleh 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Bidang 
Kesehatan, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum 
terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan 
kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan 
masih perlu peningkatan koordinasi pusat daerah ditingkat 
pimpinan.

3. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan 
kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala 
dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. 
Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum 
dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses 
desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan 
masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan 
bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul 
pada pembagian peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk didalamnya adalah 
masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya 
operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi 
kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk 
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sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, 
serta komitmen Pemerintah Daerah untuk biaya operasional 
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih 
minim.

4. Masyarakat masih ditempatkan sebagai objek dalam 
pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak 
merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan 
Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu 
dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum 
sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada 
perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya 
angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

5. Terbukanya Indonesia akan kedatangan Warga Negara Asing 
yang hendak bekerja harus diantisipasi dari segi kesehatan 
karena memungkinkan penyebaran penyakit dari luar negeri 
yang harus diantisipasi sebelum masuk ke dalam wilayah 
kedaulatan Negara Republik Indonesia.

HUKUM DAN APARATUR

Kondisi Saat Ini

Hukum memiliki peranan yang penting dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Terlebih Indonesia adalah negara hukum 
yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya segala 
aspek kehidupan bernegara harus berpedoman terhadap rambu-
rambu hukum.

1. Pasca reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus 
dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan 
substansi hukum, baik  hukum tertulis maupun hukum tidak 
tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum 
nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan. Walaupun pada perkembanganya, UU 
tersebut perlu ditinjau ulang dari segi substansi, buktinya 
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Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 
telah digalakan. Salahsatunya oleh BPHN.

2. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di 
bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah 
Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan 
pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. 
Peningkatan kemandirian hakim, terakhir adalah Mahkamah 
Agung yang memiliki tugas menguji peraturan perundang-
undangan di bawah UUD dan kewenangan lain.

3. Kondisi saat ini telah mengarahkan untuk melibatkan seluruh 
komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum 
tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional 
yang dicita-citakan.

4. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur 
negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan 
tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik 
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum 
terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, 
murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-
sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun 
demikian, hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan.

5. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat 
aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan 
pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam 
mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar 
mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek 
transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja 
organisasi publik.
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Tantangan Kedepan

1. Kendati telah dilakukan semangat reformasi birokrasi, 
namun permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya 
dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi 
teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah 
membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. 
Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu 
terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik.

2. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada 
sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi 
dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan 
manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 
Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government, e-procurement, 
e-business, dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan 
publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga 
akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata 
kepemerintahan yang baik.

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi Saat Ini

1. Sumber daya alam mempunyai peran penting dalam 
perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun 
masa mendatang. Sebagai basis pembangunan, sumber 
daya alam dimanfaatkan untuk mengejar pertumbuhan 
ekonomi dan digunakan sebagai sumber devisa serta modal 
pembangunan. Pentingnya peranan sumber daya ini dapat 
dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional pada tahun 
2017 Sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya 
pertanian, kehutanan, dan perikanan, berkontribusi besar 
terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 
pada Triwulan I 2017. Sektor tersebut telah menciptakan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen.

2. Indonesia dikenal punya hutan daratan sangat luas. Hingga 
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2017, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), luasnya mencapai 125.922.474 hektar. 
Namun secara umum, luasnya menyusut. Misalnya, disbanding 
data KLHK pada 2015 luas hutan Indonesia masih sekitar 128 
juta hektare. Tentu saja penurunan ini akibat kebakaran dan 
pembalakan liar (deforestasi). Bila merujuk pada perhitungan 
Ditjen Planologi KLHK, angka deforestasi Indonesia periode 
2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare dan 2015-2016 menjadi 
0,63 juta hektar.

3. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan konsumsi energi 
yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan data Kementerian 
ESDM, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan konsumsi 
energi Indonesia mencapai 7% per tahun. Kementerian ESDM 
mencatat konsumsi energi Indonesia pada 2017 mencapai 
1,23 miliar Barrels Oil Equivalent (BOE) naik 9% dari tahun 
sebelumnya. Dari jumlah tersebut yang berbentuk BBM 
mencapai 356,33 juta BOE atau 28,88% dari total konsumsi. 
Kemudian terbesar kedua adalah dalam bentuk biomasa 
sebanyak 306,25 BOE atau 24,82%. Sedangkan konsumsi 
biofuel baru mencapai 79,43 juta BOE atau 6,44% dari total.

4. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung 
meningkat di tahun 2015-2018 Kemajuan transportasi dan 
industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi 
bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan 
perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah 
industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar 
oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. 
Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan 
kualitas lingkungan yang baik.  

Tantangan Kedepan

1. Terdapat tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan 
krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional 
jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan 
dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu 
terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat 
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separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan 
kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu 
disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan 
lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan 
produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan 
irigasi dan prasarana irigasi.  

3. Di masa yang akan datang, Indonesia dan dunia akan dihadapi 
dengan permasalahan serius yaitu pemanasan global. Journal 
Nature Climate Change pada penelitian 2018 bahwa aridifikasi 
akan muncul sekitar 20 hingga 30 persen permukaan bumi. 
Audit tahunan yang dilakukan oleh PBB mengenai kemajuan 
perubahan iklim menunjukkan bahwa emisi setara dengan 53 
hingga 55,5 miliar ton karbon dioksida per tahun pada 2030.  

4. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian 
nasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah 
jasa-jasa. Bahkan, terdapat kecenderungan daya saing industri 
pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. 
Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan 
dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh 
pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan 
kedepan.

5. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga 
menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan 
pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan 
manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati 
belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan 
nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat 
menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat 
dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, 
sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan 
pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan 
(hak atas kekayaan intelektual/HAKI).  
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WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN SARANA PRASARANA

Kondisi Saat Ini

1. Sejak pemerintah Orde Baru diganti dengan era reformasi 
pada akhir 1990-an, pengembangan infrastruktur di Indonesia 
semakin berjalan dengan pesat. Sejalan dengan mulai pulihnya 
perekonomian nasional, pembangunan infrastruktur mulai 
dapat dilakukan lagi meskipun belum dapat sepesat seperti 
sebelum krisis.

2. Kondisi sarana dan prasarana di Indonesia saat ini masih 
ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun 
cakupan pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang 
ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi 
pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung 
kebijakan ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor 
produksi, serta mendukung pengembangan wilayah.

3. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar 
memiliki potensi SDA yang cukup besar serta merupakan 
wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan 
negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah 
perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan 
pembangunan di wilayah negara tetangga.  

4. Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016, yang 
disusun oleh lembaga World Economic Forum (WEF), 
Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam 
hal pembangunan infrastruktur -- peringkat yang bertahan di 
standar rata-rata. Sejak tahun 2015, Pemerintah mengalihkan 
belanja subsidi menjadi belanja produktif, yakni pembangunan 
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur 
terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 menjadi sekitar 
Rp 410 triliun pada tahun 2018.

5. Saat ini terdapat perbedaan paradigma pembangunan. Dimana 
demi pemerataan dan keadilan, pembangunan diproses dari 
daerah terluar Indonesia. Mulai dari perbatasan, daerah-daerah 
tertinggal salah satunya Indonesia timur. Jembatan, irigasi, 
jalan, tol, akses antar wilayah lainnya menjadi perhatian penting 
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pemerintahan dalam era 2015-2019. Namun kendati demikian, 
tantangan akan infrastruktur masih dihadapi bangsa Indonesia, 
dimana pemerataan dan keadilan masih belum dirasakan 
sebelumnya. Sehingga perlu untuk dioptimalisasikan.  

6. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah 
tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap 
pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari 
wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok 
masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan 
perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari 
pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 
wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas 
adat terpencil.

Tantangan Kedepan

1. Setiap negara-negara di dunia sedang gencar-gencarnya 
membangun. Pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan 
dengan perkembangan global, terutama dengan makin pesatnya 
arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur juga harus 
mempertimbangkan kebutuhan energi Indonesia dan dunia 
di masa depan. Era industri 4.0 secara tidak langsung harus 
didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 
memadai agar dapat memudahkan investor yang masuk ke 
Indonesia.

2. Potensi kesenjangan sosial masih cukup tinggi di Indonesia, 
sehingga perlu adanya antisipasi untuk meredam hal tersebut 
salahsatunya dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan 
pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana. 
Pembangunan dari daerah pinggiran perlu dilakukan agar 
tingkat ketimpangan dapat diminimalisir.

3. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa 
yang akan dating adalah mengembangkan sistem transportasi 
nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, 
dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan 
transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta 
selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan 
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transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial 
dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI 
dan perwujudan negara kepulauan.

4. Semakin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana 
dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan 
pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan 
sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk 
proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan 
dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan 
membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama 
swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana 
dan prasarana. Daerah pinggiran tetap menjadi prioritas guna 
mempercepat pemerataan.

PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Saat Ini

1. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) RI, jumlah kabupaten kota di Indonesia per 
tahun 2017 sebanyak 514. Terbagi 416 kabupaten dan 98 kota. 
Provinsi dengan kabupaten kota terbanyak yaitu Jawa Timur 
berjumlah 38, Jawa Tengah 35, Sumatera Utara 33, lalu Papua 
29 dan Jawa Barat 27 kabupaten/kota. Semakin banyaknya 
pemekaran tidak bisa dilepaskan dari adanya semangat otonomi 
daerah. Semakin banyaknya daerah-daerah otonomi baru perlu 
diimbangi dengan sinkronisasi.

2. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara 
kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau 
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. 
Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada 
Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.  Namun, saat 
ini, Indonesia masih dihadapkan oleh permasalahan sinkronisasi 
antara pemerintah pusat dan daerah baik dari kebijakan maupun 
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aturan yang sering tidak sinkron. Berdasarkan data, pada tahun 
2016 terdapat 3.143 Perda yang dinilai bertentangan dengan 
kebijakan dan peraturan di pemerintah pusat.  

3. Pasca reformasi, partisipasi masyarakat memang sering 
dilibatkan dalam perumusan kebijakan di daerah. Seperti halnya 
dalam mekanisme reses anggota dewan atau musrenbang. 
Mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Namun 
keterlibatan masyarakat perlu terus dimaksimalkan guna 
melihat kebutuhan dari masyarakat terhadap pembangunan di 
daerah.

4. Saat ini akses informasi terhadap akuntabilitas pembangunan 
masih terbatas khususnya di daerah-daerah tertinggal.

5. Saat ini RPJM Nasional tidak sinkron dengan Daerah, karena 
RPJM Daerah disusun menurut perspektif daerah. Artinya 
adanya ragam perbedaan kebijakan antar daerah, bahkan antara 
daerah dan pusat. Sehingga rencana pembangunan lebih disifati 
dengan pola Negara federal yang memberikan ruang otonomi 
bagi masing-masing daerah.

Tantangan Kedepan

1. Kondisi Indonesia yang dihuni sekitar 265 juta jiwa pada 2017 
akan terus bertambah kedepannya. Dengan kekayaan sumber 
daya alamnya memiliki potensi kerawanan konflik yang tinggi. 
Setidaknya, ada dua faktor yang menjadi pemicu konflik. 
Pertama, karena faktor internal, di mana belum terciptanya 
pemerataan pembangunan meski Indonesia sudah berumur 
73 tahun sebagai bangsa yang merdeka.  Kedua Demografi 
Indonesia masih didominasi oleh masyarakat low class (less 
fortunate people), ketimpangan kesejahteraan karena adanya 
gap antara yang kaya dengan yang miskin.

2. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah 
mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya alam, baik antarwilayah, antara 
pusat dan daerah, serta antarpenggunaan. Untuk itu, kebijakan 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara 
tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk 
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menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar 
Indonesia tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya 
krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

3. Pergeseran paradigma dari otonomi daerah. Dimana 20 tahun 
semangat otonomi daerah, muncul paradigma daerah berjalan 
masing-masing. Sehingga rencana pembangunan lebih disifati 
dengan pola Negara federal yang memberikan ruang otonomi 
bagi masing-masing daerah.

AGAMA

Kondisi Saat Ini

1. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama 
dalam masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, 
kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan 
penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan 
beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-
simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran 
agama. Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yang 
kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran 
agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat 
di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial 
dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, 
damai, dan saling menghargai.

2. Setara Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan di Indonesia semakin meningkat. 
SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi 
dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini 
terus meningkat pada tahun 2007. Pada beberapa kesempatan 
khususnya ketika helatan Pilkada dan Pemilu, konflik agama 
yang diangkat sering berakibat pada gesekan di masyarakat.

3. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 
tahap ketiga yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 (17 provinsi, 
115 kabupaten, dan 39 kota) membuktikan dengan sangat 
nyata efektifnya gerakan politisasi agama, terutama di daerah-
daerah yang terdapat pemisahan yang relatif jelas antara partai 
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yang selama ini mengusung semangat “agama” dengan yang 
“nasionalis”.

4. Upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama 
belum berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. 
Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, 
dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan 
sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat 
untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum 
sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa 
Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa 
sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi 
terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing 
melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-
nilai universal.

Tantangan Kedepan

1. Pemahaman Ajaran Agama Tantangan yang dihadapi umat 
beragama saat ini adalah menyangkut masalah kemanusiaan 
universal. Oleh sebab itu agama dituntut mampu memberikan 
jawaban terhadap problem kemanusiaan secara menyeluruh 
yang menyangkut keadilan, pemenuhan kesejahteraan, 
pelestarian alam dan sebagainya. Jika tidak, maka agama akan 
kehilangan pengaruhnya. Ajaran agama harus dipahami secara 
benar dan digali makna subtansialnya. Isu-isu Kontemporer 
mengenai: keadilan, HAM, Demokratisasi dan segala macam 
jenis pemihakan masyarakat seharusnya dijadikan indikator 
keberhasilan dakwah agama. 

2. Potensi konflik agama dimasa yang akan datang tinggi apabila 
tidak ada pencegahan. Isu agama tidak bisa dilepaskan di 
Indonesia, bahkan konflik/gesekan antar agama lebih berbahaya 
dan bisa menimbulkan perpecahan. Khususnya pada masa-
masa pemilu.  

3. Politisasi Agama dapat mungkin terjadi kembali bergejolak 
di kemudian hari. Penggunaan dosis agama dalam berpolitik 
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inilah yang sering kita sebut dengan poilitisasi agama, Hal ini 
dikarenakan semangat emosional merupakan unsur terkuat 
dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting 
dalam agama adalah keimanan yang dalam bahasa teknisnya 
merupakan keterlibatan emosi dalam membangun keyakinan 
pada sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa.

4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa 
Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa 
sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi 
terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing 
melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-
nilai universal.  

5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan 
manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam 
pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern 
dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan 
perlindungan dari tindak kekerasan.

KEPEMUDAAN DAN MINAT BAKAT

Kondisi Saat Ini

1. Para Pemuda saat ini dihadapi permasalahan yang cukup 
serius. Berdasarkan catatan Kemenristekdikti di tahun 2019 
sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah 
sarjana. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat 
persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat 
dengan datangnya Revolusi Industri 4.0.

2. Sarjana pengangguran tersebut juga harus beradu kompetensi 
dan keahlian tertentu dengan pekerja asing yang datang dari 
terbukanya pasar bebas. Perguruan tinggi sebagai lembaga 
pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan 
dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia.
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3. Saat ini, pemuda Indonesia masih dihadapkan oleh minimnya 
keinginan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pada bidang 
olahraga misalnya, dengan kondisi penduduk Indonesia yang 
mencapai 264 juta pada tahun 2017, namun tidak diimbangi 
dengan prestasi bangsa Indonesia di kancah internasional. 
Misalnya di Olimpiade Rio 2016, Indonesia hanya menduduki 
peringkat 46. Walaupun prestasi ini meningkat dari pada tahun 
2012 di London.

4. Kendati saat ini terdapat peningkatan perhatian pemerintah 
terhadap mantan atlet, namun pada faktanya perhatian ini 
belum secara menyeluruh dilakukan. Masih banyak terdapat 
atlet-atlet yang mengalami kesulitan pada masa tua.

5. Indonesia telah mampu menjadi tuan rumah dalam multievent 
seperti Sea Games 2011 dan Asian Games 2018. Capaian 
ini harus ditingkatkan lagi di masa yang akan datang untuk 
mempersiapkan semaksimal mungkin menjadi tuan rumah 
helatan pesta olahraga dunia.

6. Masih terbatasnya pengembangan dibidang minat bakat 
masyarakat khususnya generasi muda. Wadah pengembangan 
kreatifitas masih belum merata di Indonesia termasuk perhatian 
terhadap potensi generasi muda. Baik di bidang seni, olahraga 
ataupun bidang lainnya.

Tantangan Kedepan

1. Masalah dan tantangan lainnya adalah masih rendahnya 
kesejahteraan dan perlindungan anak, masih perlu 
ditingkatkannya partisipasi pemuda dalam pembangunan, 
masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih 
banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis, konflik 
sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial.

2. Perhatian negara-negara terhadap minat bakat semakin 
meningkat di era modern. Banyak negara-negara yang 
mengembangkan sarana dan fasilitas olahraga. Selanjutnya, 
dikembangkan juga teknologi untuk mengukur stamina 
dan fisik olahgarawan untuk mencegah terjadinya cedera. 
Selanjutnya potensi pengembangan bakat mahasiswa perlu 
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dikembangkan sedini mungkin. Mengingat negara-negara lain 
telah memasukannya sebagai salah satu pengembangan pelajar 
sejak dini.

3. Saat ini negara-negara di dunia bersaing ingin menunjukan diri 
sebagai tuan rumah pesta olahraga internasional. Tentunya hal 
ini ditunjang dengan kesiapan sarana dan fasilitas penunjang.

B. Visi Pokok-Pokok Haluan Negara 2025-2045

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka tantangan 
yang dihadapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan 
memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 
dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
maka visi nasional pembangunan jangka panjang yang termaktub 
dalam PPHN periode 2025-2045 adalah terciptanya manusia yang 
sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia untuk menciptakan 
manusia yang mampu menyokong Indonesia ke arah generasi emas 
dan masyarakat yang semakin sejahtera dalam pembangunan yang 
berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang semakin maju, 
mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan 
infrastruktur yang memadai serta semakin kokohnya kesatuan 
dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang Tangguh 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi 
hukum. 

C. Misi Pokok-Pokok Haluan Negara 2025-2045

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsah Pancasila

Memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan 
yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara 
kerukanan internal dan antarumat beragama, melaksanakan 
interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, 
menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki 
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kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka 
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan 
bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia 
berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan 
pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan 
penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun 
infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan 
aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik 
berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan 
kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, 
distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam 
negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; 
memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas 
desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan 
media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan 
kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur 
hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan 
hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan 
memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

Membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan 
esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan 
internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan 
profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi 
masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan 
tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen 
dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan 
nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, 
komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri 
pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
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5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi 
kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada 
masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; 
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; 
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap 
berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; 
serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek 
termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan 
yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, 
keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya 
dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini 
dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara 
penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, 
dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi 
sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; 
memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan 
keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan 
pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai 
modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang 
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan 
pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi 
kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 
yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut 
nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; 
dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara 
berkelanjutan.
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8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan 
dunia internasional

Memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka 
memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen 
Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan 
integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja 
sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, 
antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. 

D. Pedoman Pembangunan 

POLITIK

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada 
proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan:

(a) mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya 
keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki 
kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah 
proses demokratisasi berkelanjutan;

(b) menata hubungan antara kelembagaan politik, kelembagaan 
pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara;

(c) meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara 
negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi 
yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan;

(d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan 
bangsa;

(e) melaksanakan rekonsiliasi nasional secara tuntas; dan (f) 
menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk 
mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara 
berkelanjutan.

2. Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan 
memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; 
memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses 
pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa 
berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive 



295Universitas Padjajaran

community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit 
of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong; 
memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; 
menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam 
mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan 
pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya 
hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak 
diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

3. Penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan 
fungsifungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, 
lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian 
masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial 
yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi 
positif masyarakat bagi pembangunan yang memerhatikan 
pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik nasional agar 
tidak terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sosial yang 
merugikan kehidupan masyarakat.

4. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ 
representasi kekuasaan diwujudkan dengan:

(a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan 
mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para 
pejabat politik dan publik; serta

(b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap 
pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan 
berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara 
berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

5. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada 
penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui:

(a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai 
politik demokratis, terutama penghormatan nilainilai 
HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-
nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; serta

(b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi 
peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara 
persatuan bangsa.
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6. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang 
ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan 
politik dilakukan dengan:

(a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga 
serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan 
mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas 
dan demokratis;  

(b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar 
dengan mendorong munculnya media-media massa daerah 
yang independen;

(c) mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang 
penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan 
informasi secara nasional dan mencegah monopoli 
informasi;

(d) menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif 
antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan 
politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah 
dipahami masyarakat luas;

(e) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi 
yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang 
ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang 
mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;

(f) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi 
secara efektif agar mampu memberikan informasi yang 
lebih komprehensif kepada masyarakat internasional 
supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan 
Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan; serta

(g) meningkatkan peran lembaga independen di bidang 
komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses 
pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan 
perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

7. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-
kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut United Nation 
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Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982. Indonesia telah 
meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986 sehingga mempunyai 
kewajiban, antara lain:

(a) menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber 
daya kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982;

(b) menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, 
laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan 
landas kontinen);

(c) menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut;

(d) menyampaikan laporan data nama geografis sumber daya 
kelautan kepada perserikatan Bangsa-Bangsa.

8. Di sisi lain, Indonesia juga perlu pengembangan dan penerapan 
tata kelola dan kelembagaan nasional di bidang kelautan, yang 
meliputi:

(a) pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan yang 
mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagai Negara 
Kepulauan; serta

(b) pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring, 
dan evaluasi.

9. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan 
penekanankan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia 
sebagai negara, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas 
nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi 
internasional, yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan 
diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai secara 
positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan 
nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan 
internasional yang dinamis.

10. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam 
rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan 
dalam tata hubungan internasional, dan ikut berupaya mencegah 
timbulnya pertentangan yang terlalu tajam di antara negara-
negara yang berbeda ideologi, dan sistem politik maupun 
kepentingan agar tidak mengancam keamanan internasional 
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sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat 
hegemonik-unilateralistik di dunia.

11. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama 
yang ada demi membangun kembali solidaritas Association of 
South East Asian Nation (ASEAN) di bidang politik, ekonomi, 
kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas 
ASEAN yang lebih solid.

12. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan 
saling pengertian politik dan budaya, baik antarnegara 
maupun antarmasyarakat dunia serta peningkatan kerja sama 
internasional dalam membangun tatanan hubungan dan kerja 
sama ekonomi internasional yang lebih seimbang. 

13. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif 
antar aktoraktor negara dan aktor-aktor nonnegara yang 
menyelenggarakan hubungan luar negeri.

14. Dalam bidang politik dalam negeri dilandasi dengan kesadaran 
kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap Warga Negara, 
sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan 
nasional.

15. Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan 
agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam 
memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan 
perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

16. Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk didalamnya 
usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan 
dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk 
memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan 
kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan 
sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, 
efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan 
konstitusional.
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SOSIAL BUDAYA

1. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan 
untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang 
berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan 
kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, 
kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal 
yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang 
baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui 
transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya 
bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai 
modern yang membangun.

2. Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang 
sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang 
maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam 
era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber 
daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan 
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks 
pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk 
tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto 
(NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama 
dengan 2,1.

3. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan 
menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui 
pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan 
memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan 
berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula 
dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong 
terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

4. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan 
pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, 
kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang 
pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, 
dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan 
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kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak 
di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan 
statistik gender.

5. Pembangunan sosial budaya harus disertai dengan 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal 
usaha dan sumber daya alam; pemberian kesempatan luas untuk 
menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang 
menyangkut kehidupan mereka; serta peningkatan kesempatan 
dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif 
yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

6. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan 
kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian 
yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang 
beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang 
tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

7. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, 
melalui:

(a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan 
yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan 
jenjang pendidikan;

(b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta 
merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang 
kelautan; dan

(c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya 
bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan 
konservasi.

8. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia 
di bidang kelautan yang diwujudkan melalui:

(a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 
di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang 
diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja; dan

(b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia 
di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan 
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peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi 
kelautan.

9. Pembangunan sosial budaya harus memperhatikan megatrend 
demografi yang ditandai dengan semakin meningginya migrasi 
antar negara (borderless society) sehingga nilai-nilai sosial 
budaya harus dijadikan acuan pembangunan guna menjamin 
terinternalisasinya nilai-nilai kebangsaan.

10. Membentuk perencanaan yang diarahkan pada pendistribusian 
bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat yang layak dan 
membutuhkan dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran 
bahan pokok bersubsidi.

11. Meningkatkan kepedulian terhadap tenaga kerja Indonesia 
yang bekerja di luar negeri dan melakukan seleksi ketat 
terhadap perusahaan yang merekrut tenaga kerja Indonesia 
untuk bekerja di luar negeri.

EKONOMI

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat 
perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya 
saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari 
perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya 
alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. 
Interaksi antardaerah didorong dengan membangun keterkaitan 
sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang 
kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: 
mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, 
penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek 
menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian 
dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan; mengelola 
kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan 
kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola 
sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi 
ekonomi yang memerhatikan kepentingan nasional sehingga 
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terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh 
masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan 
kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu 
memerhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen 
nasional di berbagai fora perjanjian  ekonomi internasional, 
dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok 
masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian dan 
kedaulatan ekonomi bangsa.

3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika 
kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka 
regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; 
menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim 
persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; 
mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk 
meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan 
pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan 
ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil 
dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga 
menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi 
dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri. Negara harus 
memerhatikan sistem perekonomian khas Indonesia yaitu 
koperasi. Oleh karena itu negara harus juga melindungi serta 
membuat program dalam mengembangkan kembali peranan 
koperasi dalam menopang perekonomian nasional.

4. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan 
sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator 
pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas 
pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif 
dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme 
pasar.

5. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor 
industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan 
pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang 
menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan 
berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang 
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menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar 
terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

6. Merencanakan pembangunan ekonomi yang menyeimbangkan 
perkembangan teknologi, perkembangan pasar, dan kemampuan 
masyarakat sehingga perencanaan dapat berjalan secara terarah 
dan rasional untuk dijalankan.

7. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya 
sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, 
hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang 
layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya 
proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak 
merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

8. Pembangunan diarahkan untuk memacu produktivitas pekerja 
yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan 
nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan 
pemberian dukungan bagi programprogram pelatihan yang 
strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas 
tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber 
daya manusia. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga kerja 
Indonesia yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan 
pengakuan kompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan 
dinamika persaingan global.

9. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan 
dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang 
menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan 
daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan 
kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. 
Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan 
demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

10. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama 
sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan 
ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan 
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internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara 
nasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan 
dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan 
dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. 
Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat 
untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen 
perekonomian nasional ke arah lebih maju dan lebih kokoh 
pada era globalisasi.

11. Pengembangan ekonomi yang disertai pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas 
produksi dan daya saing produk dalam persaingan internasional.

12. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian 
dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan 
agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi 
aktif petani dan nelayan. Peningkatan itu diselenggarakan 
melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, 
optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya 
manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing 
melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan 
pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi 
peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, 
upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian 
pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan di 
dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Perhatian perlu 
diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan 
masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta 
perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan 
yang tidak adil.

13. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri 
yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, 
dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, 
dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta 
mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. 
Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan 
dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai 
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distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat 
dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. 
Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan 
menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri 
nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi 
dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan 
industri berskala besar.

14. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara 
global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan 
lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang 
tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui:

(1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui 
diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman 
struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh 
(hulu-hilir);

(2) Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara 
horizontal termasuk industri pendukung dan industri 
komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan 
multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan 
kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan

(3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan 
kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan 
prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta 
sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, 
standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta 
sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 
industri).

15. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan 
kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu 
mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing 
global dengan menerapkan sistem dan standar mengelolanya 
sesuai dengan praktik terbaik (the best practice) internasional, 
yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai 
tambah perekonomian nasional dan yang mampu mendukung 
kepentingan strategis di dalam pengembangan sumber daya 
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manusia di dalam negeri yang meliputi pengembangan 
keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi nasional, 
dan peningkatan kepentingan nasional dalam pengentasan 
kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian 
pedesaan.

16. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan 
dan mendukung perekonomian nasional agar mampu 
memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif 
dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya 
tersebut diselenggarakan melalui:

(a) perkuatan posisi nasional di dalam berbagai forum kerja 
sama perdagangan internasional (skala global, regional, 
bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan daya saing 
dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan 
kepentingan strategis nasional dalam rangka mengentaskan 
kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, 
mengembangkan perdesaan, dan melindungi aktivitas 
perekonomian nasional dari persaingan dan praktik 
perdagangan internasional yang tidak sehat; dan

(b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa 
nasional yang berkualitas internasional, serta fasilitasi 
perdagangan internasional yang berdaya saing.

17. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh 
sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang 
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan:

(a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam 
perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat;

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan 
terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam 
negeri;

(c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah; dan

(d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis 
lainnya dengan harga yang terjangkau.

18. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong 
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kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta 
memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan 
kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan 
alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari 
terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong 
kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya 
bangsa.

19. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan 
agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek 
dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam 
menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat 
sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian 
domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dilakukan 
melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan 
dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya 
peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan 
hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang 
sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung 
terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, 
termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan 
basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan 
rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia.

20. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki 
kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan 
membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta 
mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak 
krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor 
keuangan Indonesia, peningkatan kontribusi lembaga jasa 
keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan 
terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin, 
baik di pedesaan maupun di perkotaan, serta peningkatan 
kualitas pertumbuhan perbankan nasional. Dengan demikian, 
setiap jenis investasi, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang, akan memeroleh sumber pendanaan yang sesuai 
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dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin 
beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif 
pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

21. Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada 
sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan 
dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka 
meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga 
pada tingkat yang aman. Sementara itu, sumber utama dalam 
negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. 
Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan 
pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan 
peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan 
pelayanan  dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, 
maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

22. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan 
menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar 
dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun 
konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga 
menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 
Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan 
strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan 
pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas 
usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus 
mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan 
usaha.

23. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan 
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara 
sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward 
linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam 
suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi.” Peningkatan 
keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan 
diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) 
di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

24. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, 
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perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara 
bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan 
nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, 
pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan 
pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak 
dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga 
diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi 
daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat miskin.

25. Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya 
alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang 
dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk 
untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam 
merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi 
pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam selain 
tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang 
ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

26. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan 
berkelanjutan yang meliputi: (a) perhubungan laut; (b) industri 
maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber 
daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.

27. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan 
pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi 
produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja 
lebih luas kepada keluarga miskin.

28. Mempermudah akses bagi para pengusaha lokal untuk dapat 
melakukan transaksi perdagangan luar negeri dan ekspor agar 
produknya dapat bersaing dengan pasar internasional dengan 
mempertimbangkan geografis Negara.

29. Perkembangan ekonomi yang menyelaraskan emerging market 
economies (EMEs) di Kawasan Asia dan Amerika Latin. 
Potensi tingkat konsumsi yang melonjak di Indonesia harus 
dijadikan acuan agar penguasaan pasar domestik dimiliki oleh 
Indonesia.

30. Perkembangan ekonomi yang mengikuti megatrend revolusi 
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industri 4.0 yang mengutamakan internet of things atau 
otomatisasi dan penerapan teknologi yang bertumpu pada 
internet dan pertukaran data (big data) akan menjadi tren 
manufaktur yang memungkinkan adanya proses yang 
lebih efisien dalam proses manufaktur (smart factory) dan 
pengelolaan value chain. Sehingga pelaksanaan perkembangan 
ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan lancer dan mencakup 
pasar yang lebih luas.

31. Menata Badan Usaha Milik Negara dan menjadikannya agar 
senantiasa memiliki kinerja yang baik, dapat diandalkan dan 
dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

32. Memberdayakan tenaga kerja lokal guna mengatasi kesenjangan 
sosial dan masyarakat, pengurangan pengangguran dan 
diskriminasi, terbukanya kesempatan kerja yang luas serta 
mengurangi tenaga kerja asing dan memberi batasan yang jelas 
terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

33. Perekonomian Indonesia dibangun secara berencana 
untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dengan 
berlandaskan kepada tahapan pembangunan ekonomi, yaitu 
tahapan; (1) tahapan lepas landas; (2) menuju kedewasaan; (3) 
era konsumsi tinggi, (Rostow, The Stages of Economic Growth: 
A Non-Communist Manifesto).

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan 
agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya 
pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek 
tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan 
masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya 
membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat 
yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan 
tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya 
konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk 
pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap 
didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, 
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spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian 
diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan 
peradaban manusia.

2. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada 
peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam 
rangka mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan 
melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara 
luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-
pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian 
yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil 
pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan 
dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas 
SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan 
prasarana iptek.

3. Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan 
menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar 
maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan 
humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan 
teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan 
bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing 
bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek 
yang senantiasa berpedoman pada  nilai agama, nilai budaya, 
nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan 
pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, 
kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; 
pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan 
jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. 
Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber 
daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan 
sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset 
yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan 
prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi 
iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem 
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inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang 
berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan 
kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga 
penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan 
dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk 
litbang dengan dukungan modal ventura.

5. Pembangunan iptek harus direncanakan sesuai standarisasi 
internasional untuk meningkatkan kualitas hasil riset, 
penciptaan teknologi, dan penguasaan dalam penggunaan 
teknologi yang senantiasa berkembang cepat.

6. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang 
efektif dan efisien dan meningkatkan keunggulan kompetitif 
perdagangan nasional dan tingkat internasional.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan 
pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan 
dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang 
diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, 
sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.

2. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi 
pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme 
TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung 
ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung 
pertahanan diarahkan pada upaya terusmenerus untuk 
mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan 
pertahanan minimal agar mampu menegakkan kedaulatan 
negara dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat yang tersebar dan beragam termasuk pulau-pulau 
terluar, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landasan kontinen, serta ruang 
udara nasional. Selanjutnya, kemampuan pertahanan tersebut 
terus ditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani 
untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi.
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3. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus 
disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta 
berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan 
mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. 
Dalam sistem pertahanan semesta tersebut, pertahanan nasional 
akan didesain agar mempunyai kemampuan menangkal 
ancaman di wilayah terluar Indonesia dan kemampuan untuk 
mempertahankan wilayah daratan serta mengawasi dan 
melindungi wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan ruang udara 
nasional.

4. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat 
menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan 
aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang 
sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat. 
Postur dan struktur pertahanan matra darat diarahkan untuk 
mampu mengatasi kondisi medan dan topografis yang beragam, 
melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antarpulau dan 
mengatasi ancaman dengan efisien. Postur dan struktur matra 
laut diarahkan untuk membangun kemampuan untuk mengatasi 
luasnya wilayah laut nusantara di permukaan dan kedalaman 
dan memberikan dukungan dan kompatibilitas terhadap 
pergerakan matra darat dan udara. Postur dan struktur matra 
udara diarahkan untuk dapat mengawasi terutama ruang udara 
nasional dan sebagian ruang udara regional, mampu melampui 
kebutuhan minimal penjagaan ruang udara nasional, memulai 
pemanfaatan ruang angkasa, dan memberikan dukungan 
operasi bersama antarmatra.

5. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia 
dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik dan 
memusatkan diri pada tugastugas pertahanan dalam bentuk 
operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain 
perang melalui fokus pengembangan sumber daya manusia dan 
pembangunan alutsista. Sebagai komponen utama pertahanan, 
sumber daya manusia TNI disiapkan dengan memenuhi 
kecukupan jumlah personil setiap matra yang diwujudkan 
dalam kondisi selalu terlatih; memiliki penguasaan lapangan 
yang tinggi; memiliki penguasaan operasional dan perawatan 
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peralatan perang modern; memiliki doktrin dan organisasi 
militer yang solid; memiliki manajemen pribadi yang baik; 
mampu mengemban pelaksanaan tugas kemanusiaan, tanggap 
terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan sosial 
masyarakat; serta memiliki kompetensi dalam masa purna 
tugas. Peningkatan profesionalisme dari sumber daya manusia 
TNI tersebut dimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan 
melalui kecukupan gaji, penyediaan dan fasilitasi rumah 
tinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan 
penyiapan skema asuransi masa tugas.

6. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra 
dilaksanakan menurut validasi postur dan struktur pertahanan 
untuk dapat melampaui kebutuhan kekuatan pertahanan 
minimal. Pemenuhan kebutuhan alutsista dipenuhi secara 
bertahap sejalan dengan kemampuan keuangan negara 
atas dasar perkembangan teknologi, prinsip kemandirian, 
kemudahan interoperabilitas dan perawatan, serta aliansi 
strategis. Pengembangan alutsista diarahkan dengan strategi 
akuisisi alat teknologi tinggi dengan efek deterrence dan 
pemenuhan kebutuhan dasar operasional secara efektif dan 
efisien dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi 
dalam negeri, termasuk industri pertahanan nasional dalam 
prinsip keberlanjutan.

7. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan 
negara dalam kerangka basis strategi teknologi, dan pembiayaan 
terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun 
terobosan. Peningkatan kemampuan komponen dukungan 
pertahanan tersebut meliputi penguasaan kemampuan 
pemanfaatan kondisi sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi 
pembangunan sarana dan prasarana nasional terhadap 
kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam 
penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela negara 
masyarakat, dukungan mutualisme industri pertahanan nasional 
secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta 
keberlanjutan pembiayaan melalui rekayasa keuangan.

8. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan 
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dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran 
sebesar-besarnya rakyat. Perlindungan terhadap wilayah 
yurisdiksi laut Indonesia dilakukan dengan meningkatkan 
kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan 
pengawasan dan penegakan hukum internasional serta 
meningkatkan kemampuan deteksi dan penangkalan di laut. 
Perlindungan wilayah yurisdiksi udara Indonesia ditingkatkan 
sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan nasional secara 
menyeluruh dengan membangun sistem pemantauan dan deteksi 
nasional di wilayah udara serta meningkatkan kemampuan 
menangkal penerbangan illegal.

9. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan 
profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah 
keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

10. Peningkatan profesionalisme Polri dicapai melalui pembangunan 
kompetensi pelayanan inti, perbaikan rasio polisi terhadap 
penduduk, pembinaan sumber daya manusia, pemenuhan 
kebutuhan alat utama, serta peningkatan pengawasan dan 
mekanisme kontrol lembaga kepolisian. Arah pengembangan 
organisasi dan fungsi kepolisian disesuaikan dengan perubahan 
kondisi lingkungan strategis faktor pengendali utamanya adalah 
antisipasi perkembangan karakter kewilayahan dan faktor-
faktor demografis. Profesionalisme sumber daya manusia 
kepolisian ditingkatkan melalui penyempurnaan seleksi, 
perbaikan pendidikan dan pelatihan, dan pembangunan spirit 
of the corps. Peningkatan profesionalisme tersebut diikuti 
oleh peningkatan bertahap kesejahteraan aparat kepolisian 
melalui kenaikan penghasilan, penyediaan dan fasilitasi rumah 
tinggal, jaminan kesehatan, dan tunjangan purna tugas. Peran 
serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat 
akan dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. 
Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung 
jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan 
ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan 
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polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

11. Pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk 
meningkatkan profesionalisme Polri seiring dengan 
peningkatan kesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi 
dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, 
menuntaskan tindak kriminalitas, serta meningkatkan 
profesionalisme TNI seiring dengan peningkatan kesejahteraan 
prajurit serta penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra 
intelijen dalam rangka menciptakan keamanan nasional.

12. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra 
intelijen dalam mendeteksi, melindungi, dan melakukan 
tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, 
dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan 
keamanan nasional.

13. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi 
dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi:

(a) peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara 
terpadu di wilayah perbatasan;

(b) pengembangan sistem monitoring, control, and surveillance 
(MCS) sebagai instrumen pengamanan sumber daya, 
lingkungan, dan wilayah kelautan;

(c) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah 
perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan

(d) peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan 
pelanggaran di laut.

14. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam 
upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, 
dan pengamanan kekayaan sumber daya alam, baik daratan 
maupun lautan, serta antisipasi terhadap berbagai isu baru 
dalam hubungan internasional yang akan ditangani dengan 
parameter utamanya adalah pencapaian secara optimal 
kepentingan nasional.

15. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan harus 
menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang 
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mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional 
pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya dari 
setiap ancaman yang datang dari luar negeri serta dari dalam 
negeri, sehingga benar-benar aman dan tertib usaha Bangsa 
dalam mencapai tujuan nasional.

PENDIDIKAN

1. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya 
masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan 
menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam 
era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan 
masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen 
pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas 
sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya 
seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi. 
Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, 
dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan 
pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai 
dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan 
pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan 
sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui 
pendalaman penguasaan teknologi.

2. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan 
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan 
peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang 
beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi 
manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang 
hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk 
Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan 
keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya 
semakin besar.
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3. Perencanaan pembangunan pendidikan yang ditujukan untuk 
menghasilkan efektifitas dari suatu proses pendidikan yang 
lebih terjangkau dalam segala aspek, baik dari segi proses 
pembelajaran, biaya masuk, dan akses terhadap pendidikan.

4. Pendidikan di Indonesia memerlukan adanya standarisasi 
kualitas pelayanan sekolah atau standarisasi peserta didik yang 
diselaraskan dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Perencanaan 
terhadap pendidikan harus ditimbang dengan kebutuhan dalam 
lapangan kerja.

5. Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan 
pelayanan pendidikan yang menyeluruh di masyarakat, seperti:

(a) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan 
laki-laki untuk pendidikan yang terjangkau dan berkualitas 
pada pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi;

(b) secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang 
dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk 
keterampilan teknik dan kejuruan, untuk mendukung 
pekerjaan, pekerjaan yang lebih layak dan berwirausaha;

(c) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan 
menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan 
dan pelatihan kejuruan, termasuk penyandang cacat, 
masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan;

(d) memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar 
orang dewasa, baik laki-laki dan perempuan, memiliki 
kecakapan dalam membaca dan berhitung;

(e) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan 
menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan 
dan pelatihan kejuruan, termasuk penyandang cacat, 
masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan;

(f) memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar 
orang dewasa, baik laki-laki dan perempuan, memiliki 
kecakapan dalam membaca dan berhitung;

(g) memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 
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mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk 
antara lain, melalui pendidikan;

(h) memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-
laki memiliki akses ke pendidikan anak usia dini yang 
berkualitas sebagai pra pendidikan dasar, sehingga mereka 
siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan 

(i) memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-
laki semua terlayani, dan adil oleh pelayanan pendidikan 
dasar dan menengah yang berkualitas dan mengarah pada 
hasil belajar yang efektif dan relevan.

KESEHATAN

1. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan 
diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, 
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta 
pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada 
penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia 
lanjut (manula), dan keluarga miskin.

2. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan 
upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia 
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh 
peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan 
manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan 
memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi 
penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan 
iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat 
kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan 
pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta 
upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus 
berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu 
memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

3. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945320

lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, 
distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah  tangga 
dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin 
keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

4. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan 
perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung 
disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang 
didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, 
serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian 
jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

5. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, 
dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan 
pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem 
jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan 
bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang 
didukung oleh peraturan perundang–undangan dan pendanaan 
serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat 
memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. 
Secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN 
dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang 
sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

6. Pembangunan dalam bidang kesehatan harus direncanakan 
dan disusun untuk meningkatkan kebutuhan dalam bidang 
kesehatan yang meliputi:

(a) meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan 
imunisasi;

(b) meningkatkan upaya pemberantasan penyakit tidak 
menular;

(c) meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan 
yang terdiri atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan 
kesehatan rujukan;

(d) meningkatkan pelayanan kesehatan penunjang;

(e) membina dan mengembangkan pengobatan tradisional;
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(f) meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;

(g) meningkatkan pelayanan kesehatan matra;

(h) mengembangkan survailans epidemiologi; dan

(i) melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan 
kemanusiaan.

HUKUM DAN APARATUR

1. Mewujudkan persidangan yang transparan dan terbuka dalam 
rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga 
dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas 
nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-
hak asasi manusia (HAM).

2. Pengadilan diarahkan menjadi pengadilan yang modern 
berbasis teknologi agar memberi kemudahan bagi semua pihak 
dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 
ringan.

3. Mewujudkan sinkronisasi pengujian peraturan perundang-
undangan memperhatikan Pancasila dan UUD NRI 1945 
melalui pengujian satu atap.

4. Meningkatkan kesadaran etika dan moral di semua lembaga 
negara dan aparat penegak hukum dengan dipimpin oleh 
pribadi yang baik, taat hukum dan tegas dalam melaksanakan 
berbagai aturan yang sudah ditetapkan baik di organisasinya 
maupun di lingkungan pribadinya.

5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 
hukum dan Hak asasi manusia tanpa memandang apapun status 
sosialnya. Termasuk pengusutan pelanggaran HAM di masa 
lalu.

6. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi 
hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan 
hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.

7. Pembuat hukum sigap dan responsif dalam melihat kebutuhan 
masyarakat akan hukum.
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8. Mewujudkan sinkronisasi antara putusan pengadilan terkait 
pengujian perundang-undangan dan tindaklanjutnya terhadap 
perubahan perundang-undangan secara cepat dan responsif 
oleh lembaga yang berwenang.

9. Memberikan perlindungan yang layak terhadap saksi dan 
korban dari suatu kasus yang dapat membantu menyelesaikan 
permasalahan hukum.

10. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia 
(HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak 
diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan 
terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan 
kebenaran.

11. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan 
kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu 
menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan 
yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

12. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi 
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara 
dan untuk mewujudkan tata  pemerintahan yang baik, di pusat 
maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang-bidang lainnya. 

13. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai 
kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih 
memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan 
oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap 
pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan 
pelaksanaan pembangunan nasional.

14. Mengembangkan dan melaksanakan budaya hukum di 
masyarakat secara menyeluruh agar terciptanya kesadaran dan 
kepatuhan hukum serta tegaknya Indonesia sebagai negara 
hukum.
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SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemanfaat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dapat 
diupayakan melalui cara-cara berikut.

1. Negara mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana 
sumber daya air dalam rangka mempertahankan kondisi 
kualitas air.  

2. Negara meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan 
prasarana serta proses dan penyalurannya untuk keperluan 
domestik.  

3. Mengoptimalisasikan penemuan energi terbaru dan terbarukan 
melalui intensifitas dan dorongan terhadap para akademisi dan 
praktisi dalam bidang energi.

4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk 
perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, 
industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi 
tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan 
masa depan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap 
perekonomian.

5. Memelihara lingkungan hidup dengan cara mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan dan mensosialisasikan kerusakan 
yang ditimbulkan akibat kebakaran.

6. Memproporsionalkan laju pertumbuhan jumlah penduduk agar 
dapat menekan kebutuhan akan ketersediaan sumber daya alam 
yang kondisinya semakin menipis.

7. Mengembangkan teknologi transportasi dan pengangkutan 
yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan 
bakar fosil dan bahan bakar lain yang kurang ramah lingkungan.

8. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati 
dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat 
dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, 
sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan 
pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan 
(hak atas kekayaan intelektual/HAKI).
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WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN SARANA PRASARANA

1. Membangun infrastruktur dari daerah pinggiran guna 
mempercepat pemerataan keadilan khususnya daerah-daerah 
tertinggal dan terluar di Indonesia.

2. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak 
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh 
prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas 
yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien;

3. Terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-
sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan 
potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar 
modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan 
pemerataan dan penyebaran pembangunan dengan 
memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal 
dan terintegrasi antar daerah di Indonesia.

5. Negara mengupayakan pengembangan sistem transportasi 
nasional yang efektif dan efisien, terjangkau, ramah lingkungan 
dan berkelanjutan.

PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan terhadap 
potensi konflik ataupun penanganan terhadap konflik yang 
terjadi.

2. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh organisasi pusat 
maupun daerah dalam hal penyusunan anggaran untuk 
pembangunan nasional.

3. Memaksimalkan penyerapan dana pembangunan dari pusat ke 
daerah.

4. Melakukan perhatian dan pengawasan khusus terhadap daerah-
daerah tertinggal di Indonesia demi terciptanya pemerataan.

5. Mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh lembaga negara 
dan juga melibatkan tokoh masyarakat dalam melakukan 
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pengawasan pembangunan secara transparan.

6. Mempublikasikan laporan penggunaan dana untuk 
pembangunan yang dapat diakses dengan mudah oleh 
masyarakat luas.

7. Peningkatan kerja sama antar daerah harus ditingkatkan. 
Kerja sama antar pemerintah daerah maupun dengan pihak 
lain menjadi sangat penting dalam rangka (a) memanfaatkan 
keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing 
daerah; (b) menghilangkan ego pemerintah daerah yang 
berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam 
pelayanan publik.

8. Pembangunan kerja sama antar daerah dioptimalisasikan 
melalui sistem jejaring (networking) antar daerah akan sangat 
bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing 
of experiences), saling berbagi keuntungan dari kerja sama 
(sharing of benefits), maupun saling berbagi dalam memikul 
tanggung jawab pembiayaan secara proporsional (sharing of 
burdens), baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya.

9. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui 
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas 
kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan 
pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.

10. Pemberdayaan masyarakat harus terus dikembangkan melalui 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan 
akses pada modal usaha dan sumber daya alam; pemberian 
kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap 
kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka.

11. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Seluas apa 
pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab 
akhir tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.  Sehingga perlu 
adanya sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dan 
daerah.
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AGAMA

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi 
dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam 
pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, 
menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna 
mencapai kemajuan dalam pembangunan.

2. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan 
kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa 
saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat 
sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh 
toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

3. Menjalin komunikasi yang intens antara pemerintah, tokoh-
tokoh agama dan masyarakat baik ditingkat pusat dan daerah 
dalam merumuskan kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Menindak tegas terhadap pihak yang berusaha mengadu domba, 
menyebarkan hoax dan fitnah terkait dengan agama yang dapat 
mengakibatkan perpecahan dan konflik di masyarakat.  

KEPEMUDAAN DAN MINAT BAKAT

1. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan 
(nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang 
pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, 
Iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan 
beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan 
olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan 
prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

2. Memfasilitasi dan memberikan dorongan terhadap 
berkembangnya organisasi kepemudaan mulai dari lingkup 
terkecil di daerah serta melakukan upaya peningkatan 
pengembangan kemampuan dan potensi pemuda.

3. Pemerintah menjamin pengembangan minat dan bakat sedini 
mungkin dan memaksimalkan potensi bakat yang ada secara 
berkesinambungan.
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4. Memberikan peningkatan fasilitas bagi para olahragawan 
terutama yang sudah berprestasi dan berjasa dalam 
mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia pada saat usia 
produktif maupun saat pensiun.

5. Pemerintah didorong agar dapat menjadi tuan rumah helatan 
olahraga, seni di kancah internasional.

6. Meningkatkan pembinaan sedini mungkin bagi para atlet 
diberbagai cabang olahraga. Serta aktif mengirimkan atlet-atlet 
andalan bangsa di kancah internasional.

BAB IV

TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN POKOK-POKOK 
HALUAN NEGARA

2025-2045

Dalam mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai 
landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil 
dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, maka untuk tercapainya hal-hal tersebut dalam 20 tahun mendatang 
diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. 

1. Terwujudnya generasi emas Indonesia, hal ini bisa dilihat dari 
mantapnya SDM Indonesia yang berkualitas dan telah secara 
nyata mampu berkontribusi nyata bagi perkembangan pendidikan 
dunia. Pendidikan yang berkualitas, meratanya akses pendidikan di 
seluruh tanah air yang efektif dan efisien berbasis teknologi yang 
modern dan bernilai guna. Selain itu telah terwujudnya manajemen 
pelayanan pendidikan yang terintegrasi.  

2. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia 
Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang 
dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat 
Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong 
royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap 
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mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk 
menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat 
mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan 
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia telah merata dan 
berkeadilan. Tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan sandang 
pandang, pangan, pekerjaan. Makin tinggi dan meratanya tingkat 
pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial 
yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya saing.

4. Indonesia telah mampu mengembangkan teknologi yang berhasil 
guna dan berkontribusi secara global dan konsisten. Jaminan dan 
kepastian hukum pada bidang IT telah ditegakkan secara efektif 
oleh aparat penegak hukum, sehingga dunia yang tanpa tapal batas 
tidak disalahgunakan dan sesuai dengan pedoman hukum.  

5. Telah mantapnya pelayanan nasional berbasis daring di semua lini, 
sehingga dapat memberikan efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya 
pelayanan tersebut diarahkan secara merata di berbagai wilayah 
di Indonesia. Ditandai dengan semakin mantap dan mudahnya 
masyarakat menggunakan akses pelayanan berbasis daring.

6. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan 
daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya 
keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya 
alam, dan sektor jasa. Selain itu telah ada lembaga dan pranata 
ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. 
Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, 
dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong 
perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta 
berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan 
Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan 
lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

7. Telah dilakukannya pembangunan yang berkelanjutan, 
keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus 
dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan 
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nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal 
pembangunan nasional pada masa yang akan datang secara 
konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, pembangunan telah dengan mantap dan konsisten 
melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dari tatanan bawah. 
Daerah-daerah pinggiran sudah dengan konsisten memiliki 
kemudahan akses yang merata.  

8. Infrastruktur telah merata dan berdaya guna di berbagai wilayah 
di Indonesia, seluruh daerah di Indonesia telah terhubung oleh 
akses yang dapat memudahkan mobilisasi penduduk, infrastruktur 
kesehatan, pendidikan. Pembangunan tidak lagi terpusat di Ibu 
Kota. Namun setiap daerah telah mengalami kemudahan akses 
seiring dengan meratanya infrastruktur.

9. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, 
rukun, toleransi, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka 
mewujudkan semangat Persatuan Indonesia. Hal ini ditandai 
dengan dapat diminimalisirnya konflik antar umat beragama yang 
dapat memecah belah umat, kuatnya pemahaman masyarakat akan 
toleransi sehingga politisasi agama khususnya saat helatan pesta 
demokrasi tidak terjadi lagi.

10. Pemerintah melakukan intensitas pengelolaan sumber daya alam 
terbarukan, baik di darat dan di laut, pengelolaan diarahkan pada 
pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan 
menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan 
yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari 
pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali 
guna menumbuh kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, 
dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun 
generasi mendatang. Selanjutnya, dikembangkan energi terbarukan 
setelah dilakukan kajian yang mendalam dengan bekerja sama 
dengan negara maju dalam hal pengembangan energi nuklir. Hal 
ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin terbatasnya sumber-
sumber energi saat ini yang semakin terbatas.  
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BAB V

PENUTUP

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bagian dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang memuat tentang perencanaan 
pembangunan jangka panjang untuk periode dua puluh tahun sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, terhitung sejak 2025 sampai dengan 2045. PPHN ini menjadi acuan 
untuk dibuatnya rencana jangka menengah dalam bentuk undang-undang, 
dan rencana jangka tahunan melalui Peraturan Presiden, dan komponen 
lain tentang perencanaan pembangunan yang substansinya menyangkut 
pembangunan nasional untuk diatur melalui perundang-undangan lainnya.

Setelah berakhirnya PPHN, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
merumuskan kembali perencanaan jangka panjang untuk periode 
berikutnya, disesuaikan dengan kebutuhan, cita-cita, dan tantangan 
masyarakat Indonesia pada kondisi nanti.
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