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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

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 non-

finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2021. Peserta non-finalis lomba 

tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 19 (sembilan belas) tim 

yaitu dari Universitas Bengkulu, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, UIN 

Alauddin Makassar, UGM (Tim A), Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syiah Kuala, 

Universitas Tarumanegara, Universitas Sebelas Maret (Tim A & B), UIN Sunan Kalijaga 

(Tim A & B), Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Diponegoro, 

Universitas Mulawarman (Tim A & B), Universitas Darma Agung, dan Universitas Sayyid 

Rahmatullah.  

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 non-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 non-finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

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

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

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

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

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

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

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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A. MULAI DARI SINI

ABSTRAK 

 Tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
mendiskusikan persoalan tentang perlu dan pentingnya mengembalikan 
GBHN ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalam tulisan ini 
akan ditelaah beberapa alasan mengapa GBHN yang pada 1998 dihapus 
kini perlu dibuat dan kembali digunakan. Selain itu, akan diajukan beberapa 
usulan bagaimana hal itu di zaman sekarang ini dapat dilakukan. Satu 
temuan penting adalah GBHN model baru atau yang dikembangkan ke 
depan harus memuat norma-norma dasar yang mengarah pada cita-cita dan 
tujuan nasional dan difungsikan untuk memberikan arahan atau pedoman 
mengikat bagi lembaga-lembaga negara terutama lembaga penyelenggara 
pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara, Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana 
diperintahkan oleh dekrit presiden 5 juli 1959, presiden mengeluarkan 
penetapan presiden nomor 2 tahun 1959 yang mengatur pembentukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara terdiri atas anggota DPR 
gotong royong ditambah dengan utusan utusan dari daerah daerah dan 
golongan golongan. Pada dasarnya, sejak masa penjajahan belanda terdapat 
lembaga semacam parlemen bentukan penjajahan belanda yang dinamakan 
volksraad. Pada tanggal 8 maret 1942 belanda mengakhiri masa penjajahan 
selama 350 tahun di indonesia pergantian penjajahan dari belanda kepada 
jepang mengakibatkan keberadaan volksraad secara otomatis tidak diakui 
lagi, dan bangsa indonesia memasuki masa perjuangan.1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimulai sejak 
dibentuknya komite nasional indonesia pusat (KNIP) oleh presiden pada 
tanggal 29 agustus 1945 di gedung kesenian, pasar baru Jakarta. Pada tanggal 
29 agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam rapat yang 
diadakan panitia perancang undang undang, Mr.soepomo menyampaikan 
gagasannya mengenai badan permusyawaratan diubah namanya menjadi 
Majelis permusyawaratan rakyat. Diharapkan bahwa majelis ini akan 
menjadi perwakilan yang merupakan jelmaan seluruh rakyat indonesia. 
Anggotanya sendiri terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil 
golongan secara keseluruhan.konsep majelis permusyawaratan rakyat 
ini kemudian di tetapkan dalam sidang PPKI pada saat pengesahan UUD 
1945 (pra Amandemen).2

Negara hukum merupakan suatupengakuan normatif dan empiris 
terhadap prinsip supremasi hukumnya, yaitu bahwa semua masalah 
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi adalah suatu 
keharusan. Hukum sebagai pedoman tertinggi ini dituangkan dalam 
pengaturan dan peraturan tersebut ditetapkan dalam sistem hirarki (tata 
1   Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.Bahan 

Penataran P4 Garis-garis Besar Haluan Negara BP7 Pusat .1994, hlm 6.
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,diakses dari (https://www.

dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr),pada tanggal14 juni 2021
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urutan) peraturan perundang-undangan dengan tingkatan dari tingkat 
tertinggi hingga tingkat terendah.

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan arah dan perkembangan 
sistem hukum atau tata hukum yang dicita citakan dituangkan secara tertulis 
dalam bagian lampiran suatu figur yuridis ketetapan MPR, undang-undang 
atau peraturan perundang undangan lainnya. Oleh karena itu kebijakan 
tersebut harus sesuai berdasarkan asas kemanfaatan kehidupan bernegara, 
sehingga dalam merealisasikan kebijakan itu harus diadakannya suatu 
produk hukum. Produk hukum responsif/populistik adalah suatu bentuk 
produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan mampu memenuhi 
harapan masyarakat.

Pengaturan yang terdapat dalam Garis-garis besar haluan Negara 
akan memunculkan sebuah gagasan baru yang akan menjawab urgensi 
bentuk hukum dan penegakannya, serta substansi Pokok-pokok Haluan 
Negara yang mengenai urgensinya, landasan filosofis, yuridis, dan 
sosiologis dari perlunya Pokok-pokok Haluan Negara. Untuk menelah 
konsepnya, maka dibutuhkan pandangan maupun doktrin hukum tentang 
pembentukan rancangan perubahan undang-undang terkait dengan 
bagaimana bentuk ideal masing-masing pilihan bentuk hukum Pokok-
pokok Haluan Negara serta penegakan atau sanksi hukum dari masing-
masing pilihan bentuk hukum tersebut.

Urgensi dalam bentuk hukum dan penegakannya pokok pokok 
haluan Negara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang 
bentuk hukumnya dan memperhatikan serta melihat aspek realitasnya , 
yang artinya sebuah sistem ketatanegaraan memiliki penataan yang kuat 
untuk menata sistem ketatanegaraan yang ideal, untuk mewujudkan visi 
bersama antara semua lembaga Negara di indonesia, khususnya terkait 
dengan sistem pembangunan nasional dan sistem presidensial yang telah 
menjadi kesepakatan, dengan substansi yang perlu diatur dalam Pokok-
pokok Haluan Negara.3

KembalihadirnyasebuahPokok-pokok Haluan Negara dalam 
sistem ketatanegaraan yang merupakan nomenklatur yang terdapat dalam 
ketetapan MPR RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang rekomendasi MPR RI 

3 Fence M.Wantu,dkk. Kajian Akademik Ugensi Bentuk Hukum dan PenegakannyaSerta 
Substansi PPHN diakses dari https://repository.ung.ac.iddiakses pada tanggal 14 mei 2021



3UNIVERSITAS DARMA AGUNG

masa jabatan 2014-2019.4 Dengan adanya PPHN ini diharapkan mampu 
mengatasi beberapa permasalahan Negara seperti tersebarnya haluan 
pembangunan nasional Negara yang telah terjadi melalui praktik SPPN, 
sehingga perlu penataan kembali agar bisa mendapatkan satu haluan 
Negara yang utuh dan komprehensif. PPHN hadir untuk menjembatani 
keduanya dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial serta tidak 
akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun 
rancangan pembangunan nasional.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) waktu 
itu menerbitkan sebuah Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang 
Manifesto Politik Republik Indonesia dan Ketetapan MPRS No. II/
MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.5 Dalam perjalanannya, 
GBHN terus dijadikan sebagai acuan pembangunan nasional, sampai pada 
reformasi konstitusi di tahun 1999-2002, dimana dengan diterbitkannya 
Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) seolah bentuk hukum pengaturan tentang roadmap 
perencanaan pembangunan bertransformasi dari ketetapan MPR menjadi 
UU, dan nomenklaturnya pun menjadi berbeda dari GBHN bertransformasi 
menjadi SPPN.6

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pokok-Pokok Haluan 
Negara mempunyai pengertian yang amat luas dan kedudukannya yang amat 
penting dan dominan dalam kehidupan ketatanegaraan kita berdasarkan 
Undang- Undang Dasar 1945 akan tetapi jika dihidupkan kembali tidak 
dalam model GBHN sebelum terjadinya reformasi, melainkan merupakan 
Pokok-pokok haluan Negara yang hanya akan diatur dalam TAP MPR atau 
UU, sehingga derajat kepatuhan seluruh elemen bangsa baik itu Eksekutif, 
Legislatif, dan Yudikatif pun akan jauh lebih tinggi.

4 Ketetapan MPR diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal
5 Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila,op.cit, hlm 

8. 
6    Undang- Undang RI No. 25 Tahun 2004 diakses darihttps://www.dpr.go.id/dokjdih/document/

uu/26.pdf
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B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana urgensi, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari 
perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara?

2. Bagaimana ruang lingkup jangkauan, arah pengaturan serta materi 
perubahan pasal terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui tentang urgensi, landasan filosofis, sosiologis, dan 
yuridis dari perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara.

2. Mengetahui ruang lingkup jangkauan, arah pengaturan serta materi 
perubahan pasal terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara.

D. Hasil yang diharapkan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai 
berikut:

1. Hasil Naskah Akademik menjadi bahan dalam penyusunan 
rekomendasi Fakultas hukum Universitas Darma Agung ke Badan 
Pengkajian MPR mengenai urgensi, landasan filosofis, sosiologis 
dan yuridis dari perlunya perencanaan pembangunan nasional 
berjangka panjang;

2. Rekomendasi Fakultas hukum Universitas Darma Agung ke Badan 
Pengkajian MPR mengenai bentuk hukum Pokok-pokok Haluan 
Negara dengan mempertimbangan kelebihan dan kekurangan dari 
masing-masing bentuk hukum.

3. Rekomendasi Fakultas hukum Universitas Darma Agung ke 
Badan Pengkajian MPR mengenai penegakan Pokok-pokok 
Haluan Negara untuk memberikan jaminan pelaksanaannya pada 
setiap periode pemerintahan, dengan tetap memperhatikan sistem 
pemerintahan presidensial.
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4. Rekomendasi Fakultas hukum Universitas Darma Agung ke Badan 
Pengkajian MPR mengenai substansi Pokok-pokok Haluan Negara 
apabila diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, atau Undang-Undang.
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BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORI

Teori adalah serangkaian konsep, konstruksi dan proposisi untuk 
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan 
hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta, 
Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematika sehingga 
dapat dipahami. Fakta tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
jika dikumpulkan tanpa sistem, sistem disusun berdasarkan teori. Tanpa 
sistem, tanpa teori, science tidak dapat mengadakan peramalan atau 
prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam kondisi tertentu. Jadi fakta 
dalam ilmu pengetahuan adalah hasil observasi, bukan secara acakan 
akan tetapi relevansi dan pertalian dengan teori. Maka karena itu teori 
dan fakta saling berhubungan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi 
berkat interaksi antara fakta dan teori. Teori menyusun fakta dalam rangka 
pemecahan masalah yang dihadapi penulis. Kajian teoritis adalah bagian 
dari penulisan, memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan variabel atau pokok masalah yang ada dalam penulisannya.7 Teori 
yang dipakai akan dihubungkan dengan permasalahan yang terdapat dalam 
penulisan naskah ini ialah dengan menggunakan teori sebagai berikut:

 1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang 
diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 
melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan 
yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif 
administrasi.Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa 
yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence 
bevoegdheid) hanya mengenai suatu ”onderdeel” (bagian) tertentu saja 
dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang 
(rechtsbevoegdheden) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum 
7 S.Nasution, Metode Research(Penelitian Ilmiah), PT.Bumi Aksara,Jakarta,2021,hlm 3. 
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publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 
membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam 
rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-
akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud 
adalah “bevoegdheid wet kan worden omschr evenals het geheel van 
bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten 
in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat 
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum 
publik dalam hukum publik.8

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the 
rule and the ruled).9 Dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan 
hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van 
Maarseveen disebut sebagai “blote match”, 10sedangkan kekuasaan yang 
berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang 
rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum 
ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi 
oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.11

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 

8 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4. 

9 Miriam  Budiardjo,Dasar-Dasar Ilmu Politik,  Gramedia  Pustaka  Utama,Jakarta,1998, hlm. 35-
36. 

10 Suwoto  Mulyosudarmo, Kekuasaan dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia, 
Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas 
Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30 

11 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 
Indonesia,Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.
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kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah 
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu 
negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-
unsur lainnya, antara lain, Hukum,Kewenangan (wewenang), Keadilan, 
Kejujuran, Kebijakbestarian dan Kebajikan.12

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar 
negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara 
itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja 
melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. 
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.13 Agar kekuasaan 
dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara 
itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) 
di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 
hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.14

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek 
politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum 
semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat 
bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta 
atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di 
atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki 
pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan 
merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan 
wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa 
(subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia 
berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 
Sumber Kewenangan Dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi 
pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di 
setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan continental.

12 Rusadi  Kantaprawira, “Hukum  dan  Kekuasaan”,  Makalah,  Universitas  Islam 

Indonesia,Jogjakarta,1998, hlm. 37-38.  
13 Miriam Budiardjo, Op Cit, hlm. 35 
14 Rusadi Kantaprawira, Op Cit, hlm. 39.
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Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, 
delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 
pembagian kekuasaan negara oleh Undang Undang Dasar, kewenangan 
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 
Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang 
kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan 
apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat 
bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat 
yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama 
mandator (pemberi mandat).15

Sebagai produk MPR, Lembaga tertinggi Negara, pemegang 
kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi Negara, GBHN jelas 
mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengikat kita semua 
untuk menjunjung tinggi dan turut aktif dalam pelaksanaannya sesuai 
dengan fungsi, bidang tugas dan kemampuan kita masing-masing. Pada 
Bab penutup GBHN pada tahun 1993 yang berbunyi sebagai berikut, 
“Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila 
tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad 
dan semangat serta ketaatan dan displin para penyelenggara Negara 
serta seluruh rakyat Indonesia,16 Jika kita perhatikan GBHN mempunyai 
kedudukan yang dominan bagi pemerintah dibawah pimpinan presiden, 
mandataris MPR dan lembaga lembaga penyelenggaraan Negara lainya. 
Baiknya ketika kita perhatikan penjelasaan UUD 1945.

Berdasarkan teori diatas Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mempunyai wewenang dalam menetapkan pokok-pokok haluan Negara 
sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang 
disusun sebagi bentuk perencanaan yang bekesinambungan yang hendak 
dicapai dalam sistem pembangunan nasional oleh sebuah negara. Haluan 
Negara memiliki kedudukan yang strategis dan fundamental bagi bangsa 
dan Negara Indonesia dalam membimbing dan mengarahkan berjalannya 
fungsi-fungsi kekuasaan Negara dalam sistem ketatanegaraan untuk 
mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa. 

15 Helmy Boemiya,Teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan (Atribusi, Delegasi 
dan Mandat) diakses dari https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-
kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat pada tanggal 28 juni 2021.

16 Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.Bahan 
penataran P4, UUD 1945, GBHN BP-7 Pusat .1994, hlm 16.
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2. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentukan 
pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen 
tertulis.17 Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan 
cuma menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan 
sebagainya. Dalam kasus bentukan Negara, konstitusi memuat aturan serta 
prinsip-prinsip entitas politik kemudian hukum, istilah ini merujuk secara 
khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar 
politik, prinsip-prinsip basis hukum termasuk dalam bentukan struktur, 
prosedur, wewenang kemudian kewajiban pemerintahan negara di 
dasarnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak pada warga 
masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada semua hukum 
yang mendefinisikan guna pemerintahan negara.

 a. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

 Berikut ini terdapat beberapa pengertian konstitusi menurut para 
ahli, antara lain sebagai berikut:

 1. Elizabeth. C. Wade

 Konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas 
pokok dari badan pemerintahan suatu negeri dan menentukan pokok-
pokok panduan kerja badan tersebut.

 2. KC. Wheare

 Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu pelosok 
yang berupa kumpulan gaya yang membentuk dan mengelola pemerintahan 
negara.

 3. Herman heller

 Herman heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih besar dari 
Undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya yuridis meskipun juga 
sosiologis dan politis. Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga 
pengertian, adalah :

a. Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi 
yang kehidupan politik penduduk.

17 AB Ghoffar, Konstitusi dan Konstitusionalisme di indonesia diakses dari https://pusdik.mkri.id/ 
pada tanggal 28 juni 2021 
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b. Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan 
kesatuan kaidah yang hidup dalam dalam masyarakat.

c. Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis 
dalam salah satu naskah sebagai undang-undang.

4. VOIR. Strong

 Menurut CF. Solid, konstitusi merupakan kumpulan dasar yang 
didasarkan pada dampak pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta 
hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur.18 Berdasarkan pengertian 
diatas, sudah dapat dipastikan bahwa konstitusi memuat berbagai macam 
hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara.

Dengan melihat sekilas pada konstitusi-konstitusi dari berbagai 
negara, akan nampak jelas bahwa orang-orang berbeda pemikiran 
menyangkut apa yang harus menjadi isi konstitusi.

 b. Tujuan Konstitusi

Membatasi kekuasaan penguasa agar bukan bertindak sewenang-
wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak 
mengenai berjalan dengan baik serta bisa saja kekuasaan penguasa akan 
merajalela Dan dapat merugikan rakyat banyak.

1. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak 
menghormati HAM jamaah lain dan hak mendapatkan 
perlindungan hukum dalam sesuatu melaksanakan haknya.

2. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa 
hadirnya pedoman konstitusi negara kindertag einrichtung 
tidak akan berdiri dengan kokoh.

 c. Macam-Macam Konstitusi

 Berikut ini terdapat beberapa macam-macam konstitusi, antara 
lain sebagai berikut:

 1. Tertulis dan Tidak Tertulis

a. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk 
dokumen yang memiliki “kesakralan khusus” dalam 
proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu 

18 Istilah dan Pengertian Konstitusi diakses dari http://repository.lppm.unila.ac.id/24796/1/
penulisan%20buku%20ajar%20candra.pdf pada tanggal 26 juni 2021 
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instrumen yang oleh penyusunnya disusun untuk segala 
kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya.

b. konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih 
berkembang atas dasar adat-istiadat daripada hukum 
tertulis. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya 
tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam 
penentuan quorum, model perubahan (amandemen atau 
pembaharuan), dan prosedur perubahannya (referendum, 
konvensi, atau pembentukan lembaga khusus).

 2. Fleksibel dan Kaku

 Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya 
prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya 
konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau 
amandemennya adalah konstitusi kaku.

 3.  Derajat-Tinggi dan Tidak Derajat Tinggi

a. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang 
mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat 
dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan 
perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-
syarat mengubahnya sangat berat.

b. Konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang tidak 
mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi 
derajat tinggi. Persyaratan yang perlukan untuk mengubah 
konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang diperlukan 
untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain setingkat 
Undang-undang. 

 4.   Serikat dan Kesatuan

 Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara; jika bentuk suatu 
negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan 
antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem 
pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan 
pembagian kekuasaan tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya 
terpusat pada pemerintahan pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
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 5. Sistem pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan  
  Parlementer 

  Menurut C.F. Strong terdapat dua macam pemerintahan presidensial 
di negara-negara dunia dewasa ini dengan ciri-ciri pokoknya sebagai 
berikut:

a. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, 
akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan 
pemilih, seperti Amerika Serikat dan Indonesia.

b. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. 
Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan 
legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan 
pemilihan.19

Konstitusi yang mengatur beberapa ciri diatas dapat diklasifikasikan 
kedalam konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan teori 
konstitusi diatas norma pola politik dan bentuk hukun pada pemerintahan 
Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini 
tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan cuma menjabarkan 
prinsip-prinsip dasar dalam menghidupkan kembali pokok-pokok dari 
haluan negara. Kewenangan MPR dalam menetapkan pokok-pokok haluan 
memuat aturan serta prinsip-prinsip entitas politik kemudian hukum, untuk 
menetapkan pokok-pokok haluan negara sebagai prinsip-prinsip dasar atas 
Tercapai cita-cita bangsa, prinsip-prinsip basis hukum termasuk dalam 
bentukan struktur, prosedur, wewenang kemudian kewajiban pemerintahan 
negara pada dasarnya. Jadi dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan Presiden Kedudukan tetap sama dan tidak akan bertindak sewenang-
wenangNya maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi 
tidak mengenai berjalan dengan baik serta bisa saja kekuasaan penguasa 
akan merajalela Dan dapat merugikan rakyat banyak.

19 C.F. Strong, Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their 
History and Existing Form, Fifth Revised Edition 1958, Second Impression First Printed 1930, 
London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960



13UNIVERSITAS DARMA AGUNG

B. PRAKTIK EMPIRIS

Praktis empiris dari teori kewenangan ini mempunyai dampak 
terhadap kebijakan-kebijakan yang tetap dalam mewujudkan pembangunan 
nasional secara menyeluruh tanpa dipengaruhi visi dan misi Presiden dan 
wakil presiden yang terpilih di setiap pergantian periode masa jabatan 
yang telah diatur dalam UUD 1945. Kewenangan MPR dalam menetapkan 
pokok-pokok dari haluan Negara ini memberikan dampak yang sangat 
besar dalam mewujudkan Tujuan Negara untuk kesejahteraan rakyat yang 
adil dan makmur.

Praktik empiris dalam teori konstitusi ini adalah MPR memiliki 
kewenangan penuh dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan 
PPHN dalam menentukan arah kebijakan Negara yang dilaksanakan oleh 
presiden. Indonesia yang menganut sistem presidensial telah menunjukkan 
bahwa dalam sistem ketatanegaraan memiliki pembagian kekuasaan 
yang dimana presiden memiliki tanggung jawab kepada MPR dalam 
melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang akan 
ditetapkan didalam PPHN.

Hadirnya PPHN merupakan pedoman terhadap visi/misi presiden 
dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah ditetapkan MPR didalam 
PPHN. Kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN harus dapat dimuat 
dalam UUD 1945 sehingga MPR mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam 
menentukan kebijakan kebijakan pengaturan kenegaraan. Berdasarkan 
ketetapan PPHN ini sebuah pengaturan yang tetap bagi pemerintah 
dalam mewujudkan tujuan dan cita cita Negara dalam melaksanakan 
pembangunan nasional yang berguna untuk kemajuan bangsa dan Negara.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk 
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang 
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber 
dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan 
bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia salah satunya untuk 
membentuk suatu Pemerintah Pusat Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum.20 Jalan panjang mencapai kemerdekaan 
telah membuat para pendiri bangsa merumuskan sebuah ideologi yang 
digali dari nilai-nilai sosial kebangsaan. Para pendiri bangsa sadar Akan 
pentingnya sebuah ideologi karena diyakini Akan membawa negara-
bangsa ke arah kemakmuran dan keadilan. Pidato Soekarno pada pada 
sidang perumusan Pancasila tanggal 1 Juli 1945 menyatakan secara tegas 
bahwa: “saya di dalam 3 (tiga) hari ini belum mendengarkan prinsip itu, 
yaitu ‘prinsip kesejahteraan’ prinsip: tidak Akan ada kemiskinan di dalam 
Indonesia merdeka’. Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum 
kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang 
semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, 
merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang 
pangan kepadanya?”21 Pidato Soekarno tersebut menunjukkan betapa 
kesejahteraan rakyat merupakan sesuatu yang penting diwujudkan sebagai 
puncak kejayaan atas kelamnya masa penjajahan yang diderita oleh rakyat 
Indonesia. Pancasila sebagai philosophie grondslag memiliki kaitan 
yang cukup erat dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) 
yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
konsepsi negara kesejahteraan Indonesia seperti terjemahan langsung 
dari Sila Kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 
20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

diakses dari https://jdih.bapeten.go.id pada tanggal 26 juni 2021
21 Pidato Lengkap Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila (I) diakses dari https://www.krjogja.

com pada tanggal 26 juni 2021
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itu terkristalisasi dalam Alinea ke empat yang menyebutkan secara tegas 
bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konteks haluan negara, dia sebagai pedoman yang akan 
mengarahkan kemana penyelenggaraan negara dan pembangunan yang 
hendak dicapai dan diwujudkan sesuai dengan landasan ideologi Pancasila. 
Apabila Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, konstitusi 
mengandung prinsip-prinsip normatif, maka haluan negara mengandung 
prinsip-prinsip direktif.

Haluan negara diperlukan sebagai kaidah penuntun yang berisi 
arahan dasar tentang bagaimana Cara melembagakan nilai-nilai Pancasila 
dan tujuan negara (rechtidee) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 
UUD Tahun 1945 tersebut. Sebagai prinsip kebijakan fundamental tersebut, 
haluan negara menjadi pedoman perumusan kebijakan instrumental dan 
operasional pula.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Konteks landasan sosiologis Ravik Karsidi memberikan catatan tentang 
basis sosial ekonomis tentang pentingnya haluan negara. Menurutnya, 
setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut 
infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau tidak searah 
seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud 
pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama 
karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi.22 
Penyimpangan yang dilakukan berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi 
undang-undang, kebijakan fiscal, dan fungsi moneter yang terlepas 
dari amanat konstitusi. Sejak reformasi telah disahkan banyak undang-
undang di sector perekonomian yang setelah diuji materi oleh Mahkamah 
Konstitusi terbukti tidak konstitusional.

Prinsip demokrasi yang menjadi dan prasyarat berdirinya negara 

22 Sudjito dalam Harry Setya Nugraha, Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, hlm 212. 
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demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya 
dalam kebijakan politik dan sosial. Melalui dan atas dasar kedaulatan 
rakyat serta demokrasi, rakyat berkesempatan menyatakan kehendaknya 
secara sistematis, ataupun secara sporadis. Di dalamnya, ada filsafat 
keterkaitan sistemik antara kedaulatan rakyat, demokrasi yang basis 
sosialnya. Artinya kehidupan dan masa depan rakyat sebagai individu 
maupun sebagai bangsa, direncanakan, didesain dan diraih melalui upaya-
upaya memperhatikan aspirasi rakyat, sekalian dinamika sosialnya.23

Garis Besar Haluan Negara merupakan sarana memanusiakan 
rakyat dalam rangka pertanggungjawaban sosial penyelenggara negara. 
Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan GBHN dibutuhkan dan perwujudannya 
harus melalui analisis sosial. Hal demikian penting agar aspirasi dan 
dinamika sosial terakomodasi dengan baik Dalam konteks demokrasi, Yudi 
Latif menggunakan pendekatan demokrasi mayoritarian vs demokrasi 
konsensus, menurutnya demokrasi mayoritarian tidak compatible untuk 
Indonesia karena akan mengancam kelompok minoritas. Demokrasi 
mayoritarian hanya cocok jika pemerintahan dimenangkan secara 
bergantian baik pihak mayoritas dan minoritas, yang itu hanya mungkin 
terjadi dinegara yang menganut sistem DWI partai. Pilihan pendiri bangsa 
menyusun pemerintahan Indonesia dengan demokrasi permusyawaratan 
yang menekankan daya-daya konsensus (mufakat) di bawah sistematik 
negara kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha mengatasi 
paham perseorangan dan golongan, yang dihindari bukan saja dikte-dikte 
diktator mayoritas, melainkan juga dikte-dikte minoritas dari oligarki 
elite penguasa dan pengusaha. Dalam ungkapan Soekarno, demokrasi kita 
janganlah mengikuti model mayokrasi dan minokrasi.24

Konteks negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus 
ala Indonesia, kebijakan dasar pembangunan tidaklah diserahkan 
kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian.25 Kebijakan 
dasar pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme 
konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu 
lembaga perwakilan terlengkap. Menyerahkan perumusan kebijakan 
23 ibid
24 Yudi Latif.Basis Sosial GBHN.https://pusaka.or.id/2016/02/basis-sosial-gbhn/,diakses Senin 20 

Juli 2020. 
25 Mei Susanto.Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam 

Sistem Presidensil Indonesia.Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 3, September 
2017, hal. 429.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194518

dasar pembangunan yang diistilahkan oleh Mei Susanto kepada presiden 
menyebabkan kebijakan dasar pembangunan sangatlah presiden sentris, 
serta dapat berujung pada ketidakpastian kebijakan pembangunan oleh 
presiden yang terbatas limitasi periodesasinya, tentu terbatas pula dalam 
pencapaian tujuan yang sifatnya jangka panjang, yang terjadi adalah 
ketika rezim kepemimpinan presiden terganti, tentulah kebijakannya 
pun berganti sesuai selera dan keinginan presiden, apalagi jika presiden 
yang melanjutkan tampuk kekuasaan tersebut, bukanlah dari partai yang 
sama, dan bahkan merupakan rival dari presiden atau partai pemenang 
sebelumnya. Kondisi itupun memiliki dampak turunan hingga ke daerah, 
manakala kepala daerah yang memimpin tersebut sejarah garis kepartaian 
dan mazhab politiknya berbeda dengan presidennya, maka dapat dipastikan 
Akan memperlambat dan memperpanjang pencapaian tujuan Negara 
sebagaimana termasuk dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

Kondisi ini menjadi urgensi dihidupkannya kembali haluan Negara 
sebagai kompas yang Akan mengarahkan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan guna mencapai tujuan bernegara. Kondisi sosial saat ini jika 
dikaitkan dengan isu haluan Negara memunculkan pro dan kontra. bagi 
kalangan yang pro, mengembalikan haluan Negara tentu sebagai ikhtiar 
konstitusional untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan 
dan penyelenggaraan Negara. Bagi kalangan yang kontra akan haluan 
negara, memandang bahwa menghidupkan kembali haluan Negara akan 
kembali memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan akan 
menimbulkan dampak turunan yang akan berujung pada pemberhentian 
presiden dengan indikator atau ukuran ketidaktercapaian pelaksanaan 
haluan Negara oleh presiden.26

Singkatnya, bagi kalangan kontra, haluan Negara dapat 
mereduksi semangat konstitusional penguatan sistem presidensil. 
Kalangan yang mengatakan bahwa haluan Negara bertentangan dengan 
sistem pemerintahan presidensiil yang sesudah masa reformasi justru 
dimaksudkan untuk diperkuat dan bercirikan pemerintahan parlementer 
tidaklah tepat. Menurut jimly, menghidupkan kembali haluan Negara tidak 
berarti ditafsirkan:

26 Jefferson Ng.Reinstating the Broad Guidelines of State Policy: Tipping the Power Balance?.
RSIS Commentary,No. 177,September 2018, hal. 2
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1. MPR menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada presiden;

2. Presiden tidak dapat lagi dipilih langsung oleh rakyat, 
melainkan harus kembali dipilih oleh MPR;

3. Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, bukan lagi 
langsung kepada rakyat;

4. Rumusan haluan Negara lebih rinci dan bersifat operasional, 
sehingga presiden tidak dapat lagi berkreatifitas untuk 
menyusun program menurut visi dan misi yang diusungnya 
dalam kampanye pemilihan presiden,27

 Menurut jimly harus dicegah sampai haluan Negara ditafsirkan 
seperti itu, namun bukan upaya mencegah tersebut bukan lantas energi 
dan resisten terhadap haluan Negara yang diwacanakan saat ini untuk 
dihidupkan kembali. Artinya haluan Negara menjadi penting untuk 
mengarahkan pembangunan dan penyelenggaraan Negara, namun dengan 
catatan yang tidak Akan direduksi esensi penguatan sistem presidensiil 
sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Meneropong 
masa depan menghidupkan kembali haluan Negara harus dilakukan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai ekspresi dari kekuatan politik 
yang representatif dan komprehensif.

 Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi centrum kekuasaan 
perumusan dan penetapan haluan negara. Meskipun MPR sebagai 
sentrumnya, Akan tetapi MPR dalam perumusan dan pembahasannya 
hingga ke penetapannya harus tetap berpijak pada pilihan sistem demokratis. 
dalam konteks perumusan, pembahasan hingga ke penetapan, MPR harus 
mendasarkan pada prinsip Democratic Directive Principle of State Policy 
Making, artinya pembentukan kebijakan dasar tersebut harus dilaksanakan 
secara demokratis, dimana fitur utamanya dari konsepsi demokratis 
adalah partisipasi publik. Meskipun MPR sebagai sentrum perumusan, 
pembahasan dan penetapan haluan negara, namun harus membuka ruang 
partisipasi publik semaksimal mungkin dari seluruh elemen bangsa 
samping itu, ruang partisipasi tersebut pula memungkinkan seluruh elemen 
bangsa untuk memberi masukan, dan kritik guna pembentukan haluan 

27 Jimly Asshiddiqie.https://www.antaranews.com/berita/1129848/jimly-asshiddiqie-penting-
menghidupkan-kembali-gbhn diakses pada tanggal 26 juni 2021



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194520

negara yang diidealkan.

Pentingnya partisipasi publik yang maksimal ini dimaksudkan agar 
haluan negara yang berhasil diabadikan tersebut memperoleh legitimasi 
yang kuat dari seluruh elemen bangsa, serta menjadi cerminan betapa 
dibukanya jalan bagi warga negara untuk terlibat dalam mempengaruhi 
kebijakan publik, apalagi kebijakan yang sifatnya fundamental tersebut. 
28Serta semua pihak akan merasa memiliki tanggung jawab yang sama 
untuk melaksanakan dan mengontrol implementasi haluan negara tersebut.
Selain itu, haluan negara yang akan dibentuk kedepan adalah haluan negara 
yang tidaklah dimaknai secara sempit, yaitu haluan negara yang sifatnya 
temporer lima tahunan sebagaimana yang pernah dibentuk di zaman 
orde baru, melainkan haluan negara yang dimaknai secara luas, yaitu 
sebuah haluan negara yang memberi arah dan pedoman pembangunan 
dan penyelenggaraan negara jangka panjang long term planning 20-25 
tahunan.29

Pokok-pokok Haluan Negara dihidupkan kembali dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ini akan memberikan dampak yang baik untuk 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi peta arah dan haluan 
yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

C. LANDASAN YURIDIS

Pilihan bentuk hukum terhadap pengaturan Pokok-pokok Haluan 
Negara dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak dapat dilepaskan 
dalam lintasan sejarah antara wewenang MPR yang diberikan oleh UUD 
1945 (sebelum perubahan) untuk menetapkan garis-garis besar Haluan 
Negara (GBHN). Dengan demikian, MPR sebagai penjelmaan dari seluruh 
kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia memegang kedaulatan negara 
sekaligus memiliki posisi paling vital dalam kehidupan ketatanegaraan 
Indonesia, khususnya terkait pilihan terhadap dasar dan kebijakan apa 
yang akan dipilih oleh penyelenggara negara, khususnya Presiden sebagai 
pihak eksekutif.
28 Ronald Van Crombrugge. Belgium and Democratic Constitution-Making: Prospect for the 

Future?.Netherlands Journal of Legal Philosophy,Vol. 46 Issue 1,2017,hal. 13.
29 Meirina Fajarwati.Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 1, 2018, 
hal. 82.
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 Sebelum amandemen, ketentuan tersebut menyatakan bahwa 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan haris-garis besar daripada haluan negara”. Reformasi konstitusi 
yang bergulir di tahun 1999-2002 sebagai konsekuensi turunan dari 
reformasi kenegaraan yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, 
menjadikan MPR baik aspek kelembagaan, kewenangan dan fungsinya 
menjadi salah satu objek dari amandemen konstitusi. Jika menelusuri 
situasi kebatinan amandemen konstitusi, maka Akan terlihat bahwa ada 
dua pusaran pemikiran tentang GBHN ketika itu.30Pertama, pandangan 
yang menyatakan apabila presiden dipilih langsung oleh rakyat, dengan 
sendirinya MPR tidak lagi bertugas menyusun GBHN seperti ketika 
presiden masih dipilih secara langsung oleh MPR. Setiap calon presiden 
Akan menyampaikan tawaran programnya kepada rakyat pada masa 
kampanye yang nantinya akan menjadi program yang akan dilaksanakan 
presiden terpilih. Pemikiran ini tercermin dari pendapat ahli Afan Gaffar 
yang disampaikan pada rapat ke-13 PAH I BPR MPR 24 April 2001 
merupakan platform partai yang memenangkan pemilu, yang seterusnya 
sangat ditentukan oleh platform calon presiden yang memenangkan kursi 
kepresidenan. Dengan akibatnya adalah presiden tidak bertanggungjawab 
kepada MPR, akan tetapi langsung kepada para pemilih, sehingga kalau 
seorang presiden tidak memenuhi kehendak rakyat, maka dia tidak akan 
terpilih kembali, kalau dia mencalonkan untuk masa jabatan berikutnya”. 
Maswadi Rauf yang juga merupakan ahli yang diundang PAH BP 
MPR, juga menyampaikan pendapatnya tentang GBHN, kita memang 
beranggapan tidak perlu GBHN. Karena itu menjadi wewenang presiden 
yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga tidak diperlukan adanya 
bimbingan dari MPR RI, tidak diperlukan adanya tolak ukur dari MPR, 
sehingga presiden itu nanti tidak bisa lagi dijatuhkan karena perbedaan 
policy, perbedaan pendapat dalam kebijakan antara MPR dengan presiden. 
Sehingga yang bisa menjatuhkan presiden nanti adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, tidak lagi 
kepada pelanggaran GBHN”. Dua pendapat ahli tersebut pada prinsipnya 
berpijak pada pertimbangan penguatan sistem presidensiil, dimana presiden 
tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat, 
30 Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran 

dalam Proses Perubahan UUD 1945, dikutip dalam Harry Setya Nugraha. Urgensi Garis Besar 
..... Op.cit, hal. 201.
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sehingga pertanggungjawaban presiden langsung kepada para pemilihnya, 
oleh karena tidak dimungkinkannya lagi proses impeachment presiden 
kecuali dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 7A UUD Tahun 194531.Kedua, pemikiran yang mengatakan 
bahwa walaupun presiden dipilih secara langsung, masih tetap dibutuhkan 
GBHN yang ditetapkan oleh MPR, sehingga MPR masih dapat mengawasi 
pelaksanaan program-program presiden. Pandangan tersebut tercermin 
dari pendapat Soedijarto dari fraksi utusan golongan yang menyatakan 
bahwa MPR tetap merupakan lembaga yang anggotanya adalah anggota 
DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih, ditambah dengan utusan 
golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena itu 
kami masih menganggap bahwa MPR mempunyai wewenang mengubah 
dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Haluan Negara 
dalam Garis Besar dan memilih menetapkan dan melantik Presiden dan 
Wakil Presiden. Karena itu menetapkan haluan negara dalam garis besar 
masih tetap, mengapa? Karena sistem yang mengandalkan penuh program 
pemerintah ditetapkan oleh pemenang, dalam budaya politik yang masih 
seperti kita, tetapi dengan GBHN yang dihasilkan oleh MPR maka program 
itu merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik 
legislatif maupun eksekutif. Kita masih menganut (pilihan alternatif kedua 
MPR menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis 
besar), ini kami kedepankan penting menurut hemat kami. Garis-garis besar 
haluan negara ini berawal mula, berasal di program yang dikampanyekan 
oleh presiden ditambah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
rangka untuk keterpaduan, kesinambungan, keutuhan dan kebulatan. 
Kesinambungan dalam arti yang untuk jangka panjang, long term plan, 
begitu. Sebab kedua calon presiden ini hanya menggantikan Lima tahun, 
barangkali bangsa ini Akan bisa lebih menatap ke depan, melihat dalam 
rangka grand strategy dua puluh Lima tahun ke depan. Dua pandangan 
fraksi ini menunjukkan bahwa GBHN hendak dipertahankan untuk 
kepentingan perencanaan jangka panjang, agar terjadi keterpaduan dan 
kesinambungan.Dua pusaran pemikiran tersebut pada akhirnya disepakati  
 

31 Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  dapat diberhentikan dalam  masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat  atas usul  Dewan  Permusyawaratan  Rakyat,  baik apabila terbukti 
telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat  lainnya, atau  perbuatan  tercela  maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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bahwa kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dihilangkan.32

Namun terlepas dari itu semua, ada hal yang menarik yang sempat 
muncul dalam perdebatan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 
tahun 1945, dimana adanya gagasan bahwa haluan negara diatur secara 
langsung dalam konstitusi. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Ali 
Wardhana sebagai pakar yang diundang oleh Panitia Ad-hoc pada rapat 
ke-29, tanggal 9 Maret 2000 yang dipimpin oleh Jakob Tobing. Pandangan 
Ali Wardhana sebagai berikut: oleh karena itu, saya kira kalau kita 
memilih Undang-Undang Dasar yang singkat tetapi ada GBHN, dimana 
GBHN itu memuat masalah-masalah yang lebih detail atau kalau kita 
ingin tidak ada GBHN tapi hanya Undang-Undang Dasar, maka Undang-
Undang Dasar-nya memang harus agak panjang begitu”.33 Pandangan 
yang dikemukakan oleh Ali Wardhana tersebut secara konstitusional 
memang sangat dimungkinkan, sebab jika melakukan perbandingan 
dengan negara-negara lainnya, pun penuangan haluan negara dalam 
konstitusi dipraktekkan oleh negara-negara seperti Irlandia, India34, dan 
juga Filipina sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya. Gagasan 
yang yang disampaikan oleh Ali Wardhana tersebut, tidak mendapatkan 
respon dan kesepakatan oleh Panitia Ad-Hoc BP MPR. Dihilangkannya 
kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara tersebut, kemudian 
digantikan secara fungsional oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibentuk pada 
masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan juga Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

32 Hilangnya kewenangan GBHN pun berdampak pada hilangnya sarana pemandu pelaksanaan 
pembangunan nasional. Lihat Eric StenlyHolle.Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka 
Perubahan Ke-IV UUD 1945.Jurnal Hukum Volkgeist, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, 
Vol. 1 No. 1, 2016, hal. 75. Dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, tidak 
membawa dampak signifikan terhadap kemajuan sistem ketatanegaraan dan pembangunan di 
Indonesia. Lihat Rizki Rahayu FitridanEka Sihombing.Kajian Yuridis Kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional.Jurnal 
Restitusi, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 41. 

33 Ibid., hal. 190
34 Di India, pengaturan Directive Principle of State Policy dalam konstitusi dimaksudkan sebagai 

upaya untuk memberi arah pencapaian keadilan sosial bagimasyarakatnya. Lihat Srinivas 
Katkuri.Role of Directive Principles Toward Welfare State of the State and Social Development 
in India.International Journal of Law, Vol. 4 Issue 1, 2018, hal. 56.
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Nasional Tahun 2005-2025 yang dibentuk pada masa kepemimpinan 
Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan UU SPPN secara substantif 
sangat menekankan pada aspek administratif perencanaan pembangunan 
semata (pola administratif), artinya UU ini hanya mengatur bagaimana 
perumusan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, daerah 
provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa agar terjadi kesinambungan 
pembangunan. Sementara keberadaan UU RPJPN memang secara umum 
memuat prinsip-prinsip pokok arah pembangunan, namun harus diakui 
belum efektif, serta memiliki kelemahan yang terletak pada paradigma 
yang di bangun.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa UU 
RPJPN ini sangatlah eksekutif sentris, itu paling tidak tercermin secara jelas 
dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa RPJPN menjadi pedoman 
dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi dan program presiden. 
Selain itu, Pasal 7 yang mengatur tentang pengendalian dan evaluasi 
menyebutkan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPN Nasional, dan di tingkat daerah, Pemerintah Daerah 
yang melakukan evaluasi dan pengendalian. Dua pasal itu paling tidak telah 
menunjukkan bahwa paradigma arah pembangunan nasional sangatlah 
bercorak eksekutif sentris, bahkan mengesankan pemerintah khususnya 
presiden yang bertanggung jawab “dunia akhirat” atas pelaksanaannya. 
Jika secara esensial kita melihatnya sebagai sebuah haluan negara, 
maka paradigmanya adalah bukan hanya presiden atau eksekutif saja 
yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan memedomaninya, 
melainkan seluruh cabang kekuasaan harus merujuk dan memedomani 
haluan negara tersebut, sebab haluan negara yang memuat prinsip-prinsip 
pokok kebijakan negara, di dalamnya tertuang pula kepentingan di bidang 
legislatif dan yudikatif, misalnya bagaimana haluan negara memberi arah 
pencapaian keadilan sosial melalui lembaga yudisial, dan lain sebagainya, 
sehingga haluan negara tidaklah dapat disimplifikasi bahwa hanya presiden 
atau eksekutif saja yang memedomani haluan negara, melainkan semua 
kebijakan cabang kekuasaan harus juga merujuk dan berpuncak pada 
haluan negara yang dirumuskan dan disepakati tersebut.

Jika mencermati pula tentang original intent pembentukan SPPN 
dan RPJPN, bahwa pembentukan kedua undang-undang tersebut tidaklah 
dimaksudkan menjadi haluan negara yang bersifat directive principle 
of state policy, melainkan untuk menghindari kekosongan rencana 
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pembangunan yang sebelumnya tertuang dalam haluan negara.35Kesadaran 
bahwa RPJPN tidaklah dimaksudkan menjadi haluan didasarkan pada 
kesadaran kolektif pembentuk UU bahwa haluan negara harus dibentuk 
oleh lembaga yang merepresentasikan seluruh kekuatan bangsa (MPR).36

Jika kesepakatan kolektif ingin menghidupkan kembali haluan 
negara, maka pintu masuk secara yuridis adalah dengan mengubah ketentuan 
Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa 
MPR berwenang untuk menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara,dan 
dapat dilihat bahwa argumen mengenai urgensi menghidupkan kembali 
GBHN terkait dengan persoalan inkonsistensi perencanaan pembangunan 
di era reformasi, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

35 Bagian Menimbang huruf a dan b, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

36 Bambang Prijambodo.Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Dengan Model GBHN 
Sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara.Paparan disampaikan pada Rapat Pleno Badan 
Pengkajian MPR-RI, Makassar, 16 November 2017, hal. 6.
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BAB IV

ANALISIS

A. JANGKAUAN

 1. Haluan negara memiliki kedudukan yang Strategis dan  
  Fundamental.

Haluan negara secara esensial memuat prinsip-prinsip pokok arah 
pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Haluan negara 
bersifat memandu dan membimbing serta mengarahkan bekerjanya fungsi-
fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan 
bernegara. Karena itu haluan negara dapat dikatakan sebagai merupakan 
pernyataan kehendak rakyat yang dituangkan dalam bentuk tertentu yang 
berlaku mengikat bagi penyelenggaraan negara dan berfungsi sebagai 
pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pembangunan 
untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.37

Hirarkis kebijakan, secara umum dapat diklasifikasikan tiga 
kelompok kebijakan, yaitu kebijakan yang sifatnya fundamental, kebijakan 
yang sifatnya instrumental, dan kebijakan yang sifatnya perasional. 
Kebijakan fundamental merupakan sebuah kebijakan yang memuat 
prinsip-prinsip dasar dan berfungsi sebagai rujukan dari kebijakan-
kebijakan di bawahnya, artinya kebijakan fundamental ini merupakan 
guidance bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan penyelenggaraan 
bernegara, dalam pengertian pertama ini, haluan negara merupakan bagian 
dari kebijakan fundamental tersebut, sehingga memiliki kedudukan yang 
strategis, sementara kebijakan instrumental merupakan sebuah kebijakan 
turunan dari kebijakan yang bersifat turunan dari kebijakan fundamental, 
dalam konteks ini, visi-misi, dan program kerja presiden merupakan satu 
dari kebijakan instrumental ini, sedangkan kebijakan operasional adalah 
kebijakan yang lebih teknis, dia menerjemahkan kebijakan instrumental 
tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya implementatif.

37 Jimly Asshiddiqie.Konstitusionalisme Haluan Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
Berdasarkan Pancasila.https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila, diakses pada 25 Juli 
2020. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194528

 2. Pengaturan haluan negara dalam bentuk hukum yang derajat dan  
  daya ikatnya lebih kuat.

 Haluan  negara  yang  sifatnya  fundamental  dan  strategis,  maka  
tentu penggunaannya harus diatur dalam bentuk hukum yang derajatnya 
lebih tinggi dan daya ikatnya lebih kuat. Karenanya kedudukannya 
yang strategis tersebut, jika membandingkan dengan politik hukum 
pengaturan haluan negara di negara lain, penuangannya ada bentuk 
hukum yang berpuncak pada konstitusi, artinya penuangan pada bentuk 
hukum konstitusi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa derajat yang 
lebih tinggi dan juga daya ikatnya tentu lebih kuat pula. Pandangan yang 
menilai bahwa haluan negara secara esensial telah tercermin dalam Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang penggunaannya pada level 
produk hukum undang-undang, menjadi kurang tepat, disamping level 
produk hukum undang-undang tentu bukanlah produk hukum yang 
memiliki derajat dan daya ikat paling kuat, namun juga membatasi esensi 
dari sebuah haluan negara, sebab menyederhanakan esensi haluan negara 
seolah eksekutif sentris.

 3.  Paradigma    Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Nasional   (RPJPN)  
  yang eksekutif sentris

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
yang secara fungsional sering kali dikaitkan sebagai pengganti haluan 
negara, mengalami bias paradigm, RPJPN di desain sangatlah eksekutif 
sentris. Seolah-olah bahwa yang bertanggung jawab “dunia akhirat” atau 
bertanggung jawab sepenuhnya hanyalah pemerintah khususnya presiden, 
padahal paradigm sebuah pedoman, panduan dan arah penyelenggaraan 
negara adressat-nya adalah seluruh cabang kekuasaan, bukan hanya 
pemerintah lebih-lebih presiden semata.
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B. ARAH PENGATURAN

Fase awal kehadiran Haluan Negara adalah adanya Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan dokumen strategis pada 
masa Orde Baru yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 
Dokumen tersebut dianggap sebagai cerminan kehendak rakyat dalam 
rangka menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan benar, dimana 
pada saat itu GBHN menjadi terjemahan dari nilai-nilai yang ada pada 
Pancasila dan UUD 1945 (pra-amandemen) yang kemudian digunakan 
sebagai panduan bagi pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah, 
dalam melaksanakan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkannya. Implikasinya adalah MPR sebagai lembaga negara 
pelaksana kedaulatan rakyat sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi 
diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menetapkan Haluan 
Negara. Wewenang MPR tersebut kemudian beririsan dengan dinamika 
ketatanegaraan yang dilalui oleh bangsa Indonesia38.

Politik hukum dan perundang-undangan Indonesia telah mengalami 
dinamika dan perubahan sejak NKRI berdiri. Dinamika dan perubahan 
itu terjadi sebagai sebuah hasil proses belajar bangsa ini untuk terus 
berkembang mengikuti dinamika kehidupan berbangsa yang juga berubah 
sesuai tuntutan zamannya. Dinamika politik yang terjadi itu menuntut juga 
perubahan dalam jenis, sistematika dan hirarki peraturan perundangan-
undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab 
itu, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya Haluan Negara diatur 
dalam bentuk hukum TAP MPR, penting untuk merefleksikan kembali 
kedudukan TAP MPR dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam catatan sejarah, dinamika produk hukum untuk pertama 
kalinya dilakukan perumusan dan sistematis terhadap jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan melalui TAP MPR No. XX/MPRS/196639. 
Dari sejak tahun 1966 hingga saat ini, tercatat telah ada empat (4) peraturan 
yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu. Dari keempat peraturan 
tersebut, masing-masing merumuskan jenis dan hierarki peraturan 

38 Fence M.Wantu,dkk. op.cit diakses dari https://repository.ung.ac.iddiakses pada tanggal 14 mei 
2021 

39 Ketetapan MPR Yang Dimaksud Adalah TAP MPR No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum 
DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194530

perundang-undangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya 
sehingga nampak belum adanya keajegan dalam soal itu40. Salah satu 
contoh dari dinamika itu ialah soal pasang surutnya status dan kedudukan 
Ketetapan MPR (selanjutnya akan disebut TAP MPR). Dinamika yang 
menyangkut status dan kedudukan TAP MPR itu dapat digambarkan dalam 
fase-fase berikut ini:

1) Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 TAP MPR diakui 
sebagai salah salah satu jenis peraturan perundangundangan dan 
menempati urutan kedua dalam hierarki, yakni dibawah Undang-
Undang Dasar 194541.

2) Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 TAP MPR pada periode 
ini diakui sebagai salah salah satu jenis peraturan perundang-
undangan dan menempati urutan kedua dalam hierarki, yaitu di 
bawah Undang-Undang Dasar 1945.42

3) Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 TAP MPR tidak lagi dimasukan 
ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.43

4) Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Melalui UU No. 12 Tahun 
2011 ini TAP MPR kembali “dihidupkan” dan diakui sebagai salah 
satu jenis peraturan perundang-undangan dan menempati urutan 
kedua dalam hierarki (di bawah UUD 1945).44

Timbul dan tenggelamnya TAP MPR dalam sistem perundang-
undangan kita menjadikan TAP MPR ini menjadi salah satu topik 
perdebatan yang tidak habisnya untuk diperbincangkan. Lebih-lebih 
setelah diakuinya kembali TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan oleh UU No. 12 Tahun 2011, setelah sebelumnya 

40 Dalam soal merumuskan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, Maria 
Farida Indrati menyebut dinamika ini sebagai permasalahan yang belum berakhir dari sejak 
diterbitkannya TAP MPR No. XX/MPRS/1966 hingga saat ini. Lihat dalam Maria Farida Indrati 
Soeprapto.2007.Ilmu Perundang-Undangan:Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: 
Kanisius, hal. 108

41 Lampiran Bagian II Huruf A Angka 1 TAP MPRNo. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib 
Hukum RI Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

42 Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang Undangan

43 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan

44 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan



31UNIVERSITAS DARMA AGUNG

sempat “menghilang” di bawah rezim UU No. 10 Tahun 2004.45

Dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi dimasukan 
dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Alasannya pada 
saat itu, berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 (tepatnya Pasal 1 dan 
Pasal 3) MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara dan 
tidak lagi berwenang menetapkan GBHN. Karenanya, TAP MPR yang 
sifatnya mengatur umum (regelend) dan menjadi tempat penuangan GBHN, 
tidak diperlukan lagi. Alasan lain yang sebenarnya sudah disuarakan 
sejak lama ialah karena TAP MPR, sesuai dengan nomenklaturnya yakni 
“ketetapan”, seharusnya berisi Norma yang sifatnya hanya penetapan 
(beschikking) bukan pengaturan (regeling).46

TAP MPR yang bersifat mengatur apalagi yang isinya menugasi 
Presiden untuk menjalankan Haluan Negara, jelas tidak relevan lagi dengan 
paradigma UUD 1945 hasil amandemen. Karenanya setelah amandemen 
UUD 1945 tidak boleh lagi ada TAP MPR yang bersifat mengatur (regelend). 
Sebab berdasarkan UUD hasil amandemen, MPR tidak lagi berwenang 
menetapkan Haluan Negara, begitu juga Presiden bukan lagi mandataris 
MPR. Jika masih juga diproduksi TAP MPR yang sifatnya mengatur umum, 
maka demi hukum, TAP MPR itu tidak mempunyai dasar konstitusional.47 

Kerancuan itulah yang kemudian menjadi alasan “diakuinya” kembali 
TAP MPR oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-
undang tersebut memasukan kembali TAP MPR sebagai salah satu jenis 
peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah UUD 
1945. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;
45 Penting Untuk Diketahui Bahwa Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dinyatakan Bahwa 
Yang Dimaksud Dengan TAP MPR Menurut Pasal Tersebut Hanyalah TAP MPR Yang Masih 
Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap 
Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai 
Dengan Tahun 2002.

46 Fence M.Wantu,dkk. op.cit diakses dari https://repository.ung.ac.iddiakses pada tanggal 14 mei 
2021

47 Jimly Asshiddiqie. 2009.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, hal. 170.
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d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu implikasi dari amandemen UUD 1945 adalah 
berubahnya kedudukan dan kewenangan MPR. Setidaknya terdapat 3 (tiga) 
implikasi mendasar akibat perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan 
kewenangan MPR, antara lain:

a. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sebagai akibat 
perubahan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat 
2 UUD hasil amandemen, kedaulatan diserahkan dan berada 
langsung di tangan rakyat yang pelaksanaannya disalurkan melalui 
cara-cara yang konstitusional berdasarkan UUD. Dengan demikian 
MPR tidak lagi menjadi lembaga pemegang kedaulatan rakyat 
yang mengatasi (superior terhadap) lembaga-lembaga negara lain.

b. MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. 
Begitu juga MPR tidak dapat serta merta memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang terjadi di masa 
lalu. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR 
hanya dapat dilakukan setelah melalui proses politik di DPR 
yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum di Mahkamah 
Konstitusi.48

c. MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan yang bersifat 
mengatur (regelend). Hal ini merupakan konsekuensi dari 
terhapusnya kewenangan MPR menetapkan GBHN. Karena 
di masa lalu TAP MPR itu lah yang menjadi tempat penuangan 
GBHN. Itulah sebabnya di masa lalu TAP MPR yang seharusnya 
hanya bersifat beschikking itu disalahartikan sebagai peraturan 
perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah UUD.

48 Perpaduan antara proses politik dan proses hukum dalam upaya pemberhentian presiden dan/
atau wakil presiden ini dalam teori disebut juga sebagai forum prive legiatum. Proses atau 
forum impeachmentyang demikian dikembangkan oleh Amerika Serikat, meskipun dengan 
cara yang berbeda dengan yang dipakai di Indonesia. Berdasarkan Article I Section 3 Konstitusi 
AS, Sidang dakwaanpemberhentian presiden dilaksanakan oleh senat yang



33UNIVERSITAS DARMA AGUNG

Berkaitan dengan hal tersebut paling tidak terdapat hal yang 
semakin menutup ruang diakomodirnya Haluan Negara dalam bentuk TAP 
MPR, yaitu upaya mengembalikan Haluan Negara sebagai

Sistem perencanaan pembangunan nasional dengan TAP MPR 
adalah kurang tepat dan hanya bersifat praktis. Mengembalikan Haluan 
Negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional yang merujuk 
kepada tujuan negara, maka kembali mengembalikan kewenangan MPR 
untuk menyusun dan menetapkan Haluan Negara.49

Artinya, kewenangan suatu lembaga negara haruslah dimuat 
dalam konstitusi dan tidak cukup merujuk kepada peraturan perundang-
undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011. Meskipun pada praktiknya 
menunjukkan bahwa TAP MPR telah kehilangan kedudukannya sebagai 
suatu produk hukum, namun kemungkinan untuk menempatkan Haluan 
Negara dalam TAP MPR dapat diwujudkan kembali dengan syarat utama 
membuka kewenangan MPR untuk menetapkan TAP MPR yang diatur 
dalam UUD sebagaimana praktik yang pernah terjadi sebelum dilakukan 
perubahan terhadap UUD 1945.

Oleh sebab itu, dalam pandangan peneliti tidak hanya membatasi 
ruang untuk diaturnya Haluan Negara dalam produk hukum TAP MPR, 
namun peneliti juga melakukan reposisi Haluan Negara dalam TAP 
MPR dilakukan dengan alasan bahwa MPR merupakan lembaga dengan 
representasi paling tinggi diantara semua lembaga Negara dengan gabungan 
antara anggota DPR dan DPD. persidangannya itu sendiri dipimpin oleh 
Ketua Mahkamah Agung AS (US Supreme Court). Mengenai hal ini dapat 
dilihat lebih lanjut dalam Charles L. Black. 1998.Impeachment,  A Handbook, 
Yale University Press, New Haven And London. Kewenangan MPR untuk 
menetapkan Haluan Negara merupakan alasan yang rasional, karena jika 
kewenangan menetapkan Haluan Negara diberikan kepada DPR, maka 
tidak akan jauh berbeda nasibnya dengan RPJP saat ini yang merupakan 
representative visi dan misi serta platform partai politik yang berada di 
DPR, dengan keterbatasan berbagai kelemahan dan keterbatasannya. Di 
sisi lain, DPR bukanlah merupakan penjelmaan kehendak seluruh rakyat  
 

49 Mizaj.Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN.Dalam artikel oleh Prodi Ilmu 
Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanpa tahun, Hlm. 
7 
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melainkan wakil Parpol di parlemen.50 Artinya dibutuhkan keterwakilan 
rakyat secara langsung yang tercermin dalam DPD. Namun, juga tidak 
tepat jika kewenangan menetapkan Haluan Negara diberikan kepada DPD, 
karena keterwakilan Parpol tidak terakomodir. Oleh karena itu, akan lebih 
tepat jika kewenangan menetapkan Haluan Negara terletak di tangan 
MPR yang merupakan lembaga afiliasi antara DPR dan DPD. Sehingga 
keterwakilan rakyat dan Parpol dapat diakomodir. Di samping itu, 
keterbatasan fungsi-fungsi DPD dalam hubungannya dengan DPR dalam 
sistem parlemen akan dapat direduksi dengan peran strategis DPD sebagai 
anggota MPR yang berwenang menetapkan Haluan Negara. Dengan 
demikian, kedudukan DPD dalam MPR akan menjadi counterpart DPR 
yang diharapkan mampu menjadi pengimbang dan mengurangi arogansi 
DPR dalam parlemen (MPR).

Di samping itu, selain fungsi dan peran DPD yang menguat, fungsi 
dan peran MPR pun semakin strategis karena mengalami penambahan 
kewenangan. Jika kewenangan menetapkan Haluan Negara dimiliki 
kembali oleh MPR, maka Haluan Negara tersebut akan dituangkan dalam 
produk hukum yang berbentuk Ketetapan MPR (TAP MPR). Artinya, 
kewenangan MPR dalam membentuk TAP MPR secara otomatis akan 
dipulihkan kembali.

Di samping itu, kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan akan semakin jelas eksistensinya. Selama ini 
kedudukan TAP MPR di satu sisi masih diakui, walaupun hanya tinggal 
14 buah lagi. Namun di sisi lain MPR tidak berwenang lagi membentuk 
TAP MPR yang baru. Dengan adanya GBHN ini, maka akan ada lagi Tap 
MPR yang baru51.

50 Menurut hemat penulis dengan model sekarang, maka arah pembangunan hanya berdasarkan 
pada idiologi partai. Setiap pergantian presiden, maka arah pembangunan juga akan berubah. 
Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sifatnya hanyasementara, dan tidak adanya istrumen 
tentang pembangunan jangka panjang karena setiap pembangunan lebih berorientasi kepada 
subjektif eksekutif walaupun secara filosofis presiden bertanggungjawab langsung terhadap 
rakyat tetapi rakyat tidak mempunyai mekanisme yang kuat dalam mengawasi konsitensi 
pembangunan dalam jangka waktu yang lama.Haluan negarasudah menjadi kebutuhan, 
sehingga siapa pun presiden ke depan agar menjadikan prioritas untuk mengembalikan, 
sehingga bukan hanya sekadar visi dan misi kepala negara yang jadi arah pembangunan. Tanpa 
kehadiran haluan negara, kita tidak punya visi dalam menentukan arah pembangunan bangsa

51 Ade Kosasih.Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. JurnalMIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan,Volume 5, No. 2, 
2018, hal. 6.
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Meskipun saat ini, tidak terdapat lagi kewenangan MPR dalam 
menetapkan Ketetapan yang mengikat keluar, namun dalam pandangan 
peneliti hal tersebut merupakan reposisi terhadap kewenangan MPR 
kedepan yang apabila dimungkinkan kembali adanya Haluan Negara, maka 
kewenangan MPR dalam menetapkan TAP MPR harus diberikan kembali, 
dengan catatan pentingnya adalah ketetapan tersebut hanya terbatas pada 
TAP MPR tentang Haluan Negara. Dalam mendukung kerangka tersebut, 
paling tidak terdapat dua hal yang mendukung praktek semacam itu dapat 
dihadirkan kembali, yakni:

1. Ketetapan MPR dalam hirarki perundang-undang Indonesia 
tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena itu 
konsekuensi pengaturan Haluan Negara dalam TAP MPR pada 
prinsipnya bukan suatu permasalahan mendasar karena Haluan 
Negara sendiri dalam TAP MPR yang akan dikeluarkan oleh 
MPR secara peraturan perundang-undangan diakomodir dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut, 
maka kedudukan TAP MPR akan menjadi sumber hukum. 
Sumber hukum yang dimaksud adalah sumber hukum tata negara 
dalam arti materiil yang menurut Utrecht meliputi perasaan 
hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (public 
opinion) yang menjadi determinan materiil membentuk hukum 
dan menentukan isi hukum.52 Sedangkan sumber hukum tata 
negara dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari 
bentuknya, karena disinilah suatu kaidah hukum berlaku umum, 
diketahui, dan ditaati.53

2. Akan lahir pertanggungjawaban Presiden terhadap Haluan 
Negara yang diatur secara kelembagaan oleh MPR. Terhadap 
pertanggungjawaban presiden ini harus dilihat secara kontemporer 
bukan pertanggungjawaban seperti halnya praktek ketatanegaraan 
pada orde lama dan orde baru. Pertanggungjawaban yang 
dilakukan oleh presiden adalah berbentuk laporan pelaksanaan 
dan perkembangan Haluan Negara. Hal ini tidak menjadikan 
presiden bertanggung jawab langsung terhadap MPR sebagaimana 
praktek di masa lampau dan presiden bukan mandataris MPR. 

52 Widodo Ekatjahjanadan Totok Sudaryanto. 2001. Sumber Hukum Tata Negara Formal 
Indonesia.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 8.

53 Ibid
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Bentuk pertanggungjawaban presiden sendiri sebagai konsekuensi 
ketatanegaraan dalam melaksanakan Haluan Negara.

C. MATERI PERUBAHAN PASAL DAN BERIKUT ALASANNYA

Agenda perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945) sudah mulai mencuat sejak tahun 2009. Ketika itu, kelompok Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
periode 2004-2009 telah menyusun naskah amandemen komprehensif 
UUD 1945. Akan tetapi, naskah tersebut belum ditindaklanjuti oleh MPR 
sampai ke persidangan mengingat mayoritas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) di MPR pada periode tersebut belum mendukung untuk 
dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh kelompok DPD di 
MPR periode 2004-2009, anggota MPR masa jabatan 2009-2014 menyusun 
suatu rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi 
pertimbangan anggota MPR masa jabatan 2014-2019. Isi rekomendasi 
tersebut adalah melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia 
melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan 
dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem 
pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan cara 
adendum. Namun sampai masa jabatan selesai, anggota MPR masa 
jabatan 2014-2019 tidak melaksanakan rekomendasi keputusan tersebut. 
Mayoritas anggota DPR di MPR belum juga bersepakat untuk melakukan 
perubahan UUD 1945.

Agenda perubahan UUD 1945 mempunyai syarat yang bersifat 
politis terkait kehadiran anggota MPR. Anggota MPR yang dimaksud 
adalah seluruh anggota DPR (berasal dari parpol) dan anggota DPD 
(yang kemungkinan anggotanya mempunyai aliansi dengan partai politik 
tertentu) sebagai perwakilan dari tiap-tiap provinsi. “Dalam Pasal 37 
UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat 
diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 
anggota MPR, untuk mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri 2/3 dari 
jumlah anggota MPR, dan putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya 
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dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 dari 
seluruh anggota MPR.”

Perubahan UUD 1945 Sebagai Kompromi Realitas Politik Terakhir 
Agenda menetapkan GBHN hanya bisa terwujudkan dengan satu jalan, 
yaitu melakukan perubahan kelima UUD 1945. Perubahan ini mempunyai 
syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat substansi maupun syarat 
politis, yaitu:

 1. Syarat Substansi

a. Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara 
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
serta alasannya.

 2. Syarat Politis

a. Sidang perubahan pasal-pasal UUD 1945 hanya dapat 
diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 
dari jumlah anggota MPR RI.

b. Untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sidang MPR RI 
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota MPR RI.

c. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, harus 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% 
ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR RI.

Kedua syarat tersebut diatas, terlihat jelas hanya ada satu poin 
syarat tentang substansi, selainnya adalah syarat yang sangat politis, yaitu 
tentang menghadirkan anggota MPR RI. Anggota MPR RI yang dimaksud 
adalah seluruh anggota DPR RI (berasal dari parpol) dan anggota DPD 
RI (yang kemungkinan anggotanya mempunyai aliansi dengan partai 
politik tertentu) sebagai perwakilan dari tiap-tiap provinsi. Meskipun pada 
dasarnya, jika anggota DPD RI tidak ikut dalam rapat tersebut, keputusan 
masih bisa dibuat mengingat jumlah anggota DPD hanya sekitar 136 
orang/periode, sedangkan jumlah anggota DPR adalah sekitar 560 orang/
periode.
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Untuk menguatkan kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN, 
dilandasi dengan konstitusi yang harus dimuat dalam UUD 1945 dengan 
ditambahkannya 1 ayat pada pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi:

‘Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan pokok-
pokok haluan negara’

Dengan alasan Karena pada amandemen ke 3 tahun 2002 hilangnya 
kewenanggan MPR dalam menetapkan GBHN sebagai kebijakan 
negara yang tetap dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka 
kewenanggan itu dimunculkan kembali guna untuk menentukan arah 
kebijakan negara kedepan dan memiliki landasan yang tetap yang di muat 
dalam pasal 3 ayat 2 UUD 1945.
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BAB V

KESIMPULAN

1) Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pokok-
pokok Haluan Negara dikembalikannya Garis Besar Haluan Negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu hal yang 
penting dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, terdapat 
beberapa kelemahan terhadap konsep RPJPN. Kedua, GBHN 
merupakan kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan 
dasar (directive principles) tentang bagaimana melembagakan 
nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kedalam pranata public. Ketiga, 
GBHN merupakan paket integral dari konsepsi negara kekeluargaan 
yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945;

2) Ruang lingkup Jangkauan, Arah Pengaturan serta Materi Perubahan 
Pasal terkait dengan Pokok-pokok Haluan Negara berkenan dengan 
ius constituendum Garis Besar Haluan Negara dan kewenangan 
pembentukkannya, terdapat beberapa gagasan berikut ini. Pertama, 
GBHN yang dikonstruksi dalam tulisan ini bukanlah GBHN masa lalu 
karena hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan 
sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Kedua, muatan GBHN ke 
depan haruslah memuat norma-norma dasar yang mengarah pada 
cita-cita dan tujuan nasional yang sifatnya memberikan arahan 
kepada lembaga-lembaga negara terutama lembaga penyelenggara 
pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 
Dengan kata lain, secara substansial haluan negara itu harus 
mengandung kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi 
arahanarahan dasar (directive principles) yang dibentuk berdasarkan 
cita-cita dan tujuan nasional. Ketiga, kewenangan membentuk 
GBHN haruslah berada ditangan MPR yang dilaksanakan bersama-
sama dengan Presiden dengan seluruh pimpinan lembaga-lembaga 
negara pelaksana kedaulatan rakyat. Keempat, produk GBHN 
ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
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