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KATA PENGANTAR 
TIM PENULIS

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas 
karunia dan petunjuk-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan 
Perubahan Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dapat terselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini disusun sebagai 
dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta diikutsertakan dalam Kompetisi Academic Constitutional Drafting 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021. 

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi 
tingkatan dan tujuannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah menjadi produk politik sebagai resultan 
dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya 
akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai 
konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup.

Menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa konstitusi di 
negara mana pun tidak ada yang sempurna, ada kekurangan atau kelemahan 
tertentu. Dengan konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belum cukup 
menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa 
dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi 
penting untuk kita pahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi 
merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi 
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai 
Negara yang berlandaskan konstitusi seperti menjamin Hak Asasi Manusia, 
tegaknya keadilan, dan kekuasaan kehakiman yang mereka, maka perlu 
dilakukannya upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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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

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan tak lupa 
masukan dan saran tetap kami butuhkan guna kesempurnaan dalam 
penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini.

Ketua Tim Penulis

Abdul Basith Umami
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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.  



vii
 

 

 
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.  



viii
 

 

 
 

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. 

 

 
 

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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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

 Konstitusi yang merupakan pedoman negara dalam menentukan 
arah pemerintahan seyogyanya harus sejalan dan sesuai dengan nilai 
Konstitusionalisme. Namun saat ini, Konstitusi Indonesia belumlah 
sejalan dengan nilai konstitusionalisme yang terkandung di dalamnya. 
Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang ada. Pertama, proses 
perencanaan dan pembangunan nasional yang dilakukan cenderung 
inkonsisten. Kedua, sidang tahunan yang dilakukan pada saat ini, 
tidak mampu menciptakan transparansi kinerja lembaga-lembaga 
negara. Ketiga, belum adanya lembaga untuk menguji Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud pengembalian 
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta terjadinya kecenderungan 
banyaknya undang-undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. 
Keempat, ketidakhadiran aspirasi-aspirasi golongan-golongan yang 
bersifat marjinal. Berdasarkan hal tersebut, perubahan ini dimaksudkan 
untuk menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan 
Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntutan reformasi 
dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara. Dalam penyusunan 
perubahan UUD NRI 1945, tim perumus menggunakan dua metode 
penelitian, yakni yuridis normatif dan sosio legal. Adapun hasil penelitian 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) gagasan 
yang perlu menjadi materi perubahan UUD NRI 1945. Pertama, perlu 
adanya pengembalian PPHN sebagai wujud penguatan perencanaan 
dan pembangunan nasional. Kedua, perlu diterapkannya kembali 
sidang tahunan MPR untuk mengevaluasi serta mendengar laporan 
pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan PPHN dan ketetapan 
MPR. Ketiga, perlu adanya perluasan kewenangan MK terhadap judicial 
review dan judicial preview. Keempat, perlu adanya pengembalian 
utusan golongan dalam keanggotaan MPR.

Kata Kunci: Perubahan UUD NRI 1945, PPHN, Sidang Tahunan MPR, 
Mahkamah Konstitusi, Utusan Golongan.
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BAB I 

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Konstitusi sebagai kaidah hukum tertinggi pada suatu negara 
kerap kali dianggap tidak mempunyai korelasi secara langsung 
dalam pembangunan nasional. Anggapan tersebut lahir karena 
konstitusi merupakan konsep dari kaidah-kaidah dan norma-norma 
abstrak, sedangkan pembangunan negara merupakan konsep yang 
teknokratik. Anggapan yang menyatakan bahwa pembangunan adalah 
konsep yang teknokratik tersebut kurang lebih dipengaruhi oleh 
cara pandang dalam memaknai istilah pembangunan (development). 
Seperti contoh Gilbert Rist yang mendalilkan bahwa pembangunan 
seyogyanya tidak didasarkan pada apa yang dipikirkan atau yang 
diharapkan, melainkan pada praktik sosial aktual serta akibat-
akibatnya, yakni sesuatu yang bisa dikenali oleh tiap orang. 

 Oleh karena itu, Rist beranggapan bahwa pembangunan (development) 
hakikatnya adalah sejenis kata yang dipertunjukkan (perfomative word), 
yakni berkata sekaligus bertindak (saying by doing).

Jika mengacu pada pandangan di atas dapat dilihat Rist lebih 
mengutamakan aspek ekonomi sehubungan dengan pembangunan di 
berbagai belahan dunia seperti pertanian, pembangunan perkotaan, serta 
keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Pandangan tersebut tentu 
tidak dapat dikatakan salah, akan tetapi kata pembangunan sebenarnya 
juga banyak digunakan oleh beberapa pihak seperti oleh para ekonom, 
politisi dan berbagai pihak lainnya. Bahkan dalam Deklarasi PBB 
tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986 menyatakan, “development 
is a comprehensive economic, social,cultural and political process, 
which aims at the constant improvement of the well-being of the entire 
population and of all individuals on the basis of their active, free and 
meaningful participation in development and in the fair distribution of 
benefits resulting there from”.

Oleh karena demikian, maka pembangunan seharusnya tidak 
hanya dipandang dalam lingkup aspek ekonomi semata, akan tetapi juga 
dalam aspek sosial, budaya, politik, dan hukum dalam rangka mencapai 
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kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja bahwa pembangunan pada makna yang seluas-luasnya 
mencakup segala aspek dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya 
aspek ekonomi semata, oleh karena hal tersebut istilah pembangunan 
ekonomi sejatinya tidaklah tepat, karena kita tidak akan bisa membangun 
ekonomi suatu masyarakat tanpa memperhatikan pembangunan pada 
aspek-aspek kehidupan lainnya. Apa yang dikatakan Mochtar ini menjadi 
penegas bahwa aspek non ekonomi yakni hukum juga memiliki peranan 
penting dalam pembangunan.

Sebagaimana diketahui esensi daripada pembangunan ialah 
perubahan, maka dapat dikatakan peranan hukum dalam pembangunan 
adalah untuk menjamin bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan 
teratur. Dengan berdasar pada pendapat bahwa konstitusi merupakan 
bagian daripada hukum, maka konstitusi juga turut mempunyai peranan 
penting dalam pembangunan. Salah satu lembaga yang diatur dalam 
konstitusi Indonesia yang memiliki peranan penting dalam proses 
pembangunan nasional adalah MPR.

Sebagai penjelmaan dari rakyat Indonesia, MPR merupakan 
lembaga negara yang sangat fundamental kedudukan dan keberadaannya. 
MPR sebagai lembaga yang berdaulat memiliki peran menjadi tempat di 
mana Presiden dan Wakil Presiden mempertanggungjawabkan tugasnya 
yang diamanahkan oleh konstitusi negara. Hal tersebut diperkuat dengan 
adanya ketentuan pada konstitusi pra reformasi yang menyatakan bahwa 
Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Namun sejalan 
dengan hadirnya reformasi, perubahan terhadap konstitusi negara pun 
juga dilakukan. Sebagai hukum tertinggi, perubahan terhadap konstitusi 
dititikberatkan pada pemenuhan tiga tujuan hukum yakni keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perubahan terhadap 
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. MPR tidak 
lagi menjadi lembaga tertinggi dan menjadi lembaga yang hierarkinya 
sejajar dengan lembaga lainnya. Implikasi hadirnya perubahan UUD 
NRI 1945 yang meletakkan kedudukan MPR sejajar dengan lembaga 
lainnya yakni mengeluarkan MPR dari kedudukan strategis menjadi 
lembaga yang tidak memiliki taring dan kedaulatan.  
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Perubahan UUD NRI 1945 yang berimplikasi pada sejajarnya 
MPR dengan lembaga lain adalah dalam rangka penataan sistem 
ketatanegaraan Indonesia agar tercipta checks and balances antar lembaga 
dalam kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. 
Perubahan terhadap UUD NRI 1945 merupakan hal fundamental dalam 
sistem ketatanegaraan yakni dari sistem yang vertikal-hierarkis dengan 
prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal-fungsional dengan 
prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara.

Pada era pra reformasi, MPR memiliki posisi strategis dalam 
sistem ketatanegaraan yakni dapat menetapkan UUD, mengeluarkan 
dan menetapkan GBHN, dan memilih presiden beserta wakilnya melalui 
amandemen kewenangannya. Namun kini, keberadaan MPR kian 
termarjinalkan dengan memiliki kewenangan hanya sebatas mengubah 
dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakilnya dalam masa 
jabatannya. Selain itu, kedudukan MPR menjadi lembaga yang tawar dan 
mandul. Hal ini dibuktikan dengan tidak dihiraukannya produk hukum 
yakni TAP MPR. Bahkan sempat melalui Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah 
menarik Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 
Jika menilik pada TAP MPR No 1/MPR/2003 Tentang peninjauan 
terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 
1960-2002 tetap memberikan dasar adanya keberlakuan bagi Ketetapan 
MPR/MPRS yang masih dianggap relevan dengan kebutuhan negara.

Di samping penurunan MPR sebagai lembaga super 
power, perubahan terhadap konstitusi pun berimplikasi pada tidak 
diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jika menelisik 
makna penting hadirnya GBHN adalah suatu pernyataan  fundamental 
yang merupakan kesepakatan rakyat Indonesia secara menyeluruh 
yang ditetapkan MPR guna mewujudkan iklim demokratis dalam 
menyongsong kesejahteraan rakyat yang komprehensif dan berkeadilan. 
Hadirnya GBHN sejatinya adalah untuk memberikan batasan dalam 
penyelenggaraan ketatanegaraan yang berpedoman pada landasan idiil 
pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945.

Sejak 1 Mei 1969 sampai 21 Mei 1998, MPR tercatat setidaknya-
tidaknya telah mengeluarkan enam Tap MPR tentang GBHN, yakni: (i) 
Tap MPR No. IV /MPR/1973; (ii) Tap MPR No. II/MPR/ 1978; (iii) 
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Tap MPR No. IV/ MPR/1983; (iv) Tap MPR No. II/MPR/1988; (v) Tap 
MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir (vi) Tap MPR No. II/MPR/1998. 
Pada masa tersebut yakni pada saat era orde lama dan orde baru peran 
GBHN dapat dibilang cukup vital sebagai guideline dalam program 
pembangunan negara. Namun pasca perubahan UUD 1945 eksistensi 
dari Haluan Negara menjadi hilang seiring perubahan UUD 1945 
yang menghilangkan kewenangan MPR dalam membentuk GBHN. 

 Sebagai gantinya, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  
Nasional (UU SPPN). UU SPPN ini merupakan bentuk hukum 
pengaturan mengenai guideline perencanaan pembangunan nasional 
yang bertransformasi dari bentuk TAP MPR menjadi dalam bentuk 
undang-undang.

Isu mengenai dibangkitkannya kembali GBHN menjadi semakin 
kuat bukan hanya dikarenakan terdapat momentum dari UU SPPN 
yang akan berakhir pada tahun 2024 ataupun adanya rekomendasi 
dari MPR masa jabatan 2009-2014 dan 2014-2019 untuk melakukan 
revitalisasi sistem perencanaan pembangunan nasional melalui model 
GBHN sebagai haluan negara , akan tetapi juga adanya penilaian buruk 
terhadap sistem pembangunan nasional yang cenderung inkonsisten dan 
berjangka pendek yang disebabkan dari realitas ketatanegaraan kita di 
mana terjadi pergantian Presiden maka terjadi pula pergantian visi, misi, 
program, dan arah pembangunan.

Sebagaimana diketahui salah satu bentuk perencanaan 
pembangunan nasional dalam UU SPPN adalah Rencana Pembangunan 
Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana 
Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penerapan 
RPJPN selama ini seakan-akan terstruktur secara sistematis karena 
ditindak lanjuti oleh RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi misi 
Presiden dan Wakil Presiden yang pembuatannya juga mengacu kepada 
RPJPN, baru kemudian di tingkat daerah dibentuk RPJPD dan RPJMD 
sebagai derivasi dari RPJN dan RPJMN.

Kemudian, di tingkat daerah pun RPJPD dan RPJMD yang 
seharusnya mengacu terhadap RPJPN dan RPJMN. Akan tetapi dalam 
praktik di lapangan justru hal tersebut sering tidak sinkron dan tidak 
terintegrasi, mengingat Kepala Daerah tidak selalu berasal dari partai 
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politik yang sama dengan Presiden terpilih atau setidak-tidaknya 
memiliki visi dan misi pembangunan yang berbeda. Sehingga hal ini 
kemudian berpotensi pengaturan RPJPD dan RPJMD yang diatur di 
dalam Perda bertentangan dengan undang-undang RPJPN ataupun 
RPJMN. Adanya ketidaksinkronan antara RPJPD atau RPJMD dengan 
RPJPN atau RPJMN berkemungkinan menimbulkan konflik antara 
penyelenggara negara, mengingat peraturan perundang-undangan yang 
tidak harmonis tersebut menyimpan potensi konflik.

Dengan melihat penjelasan di atas dapat dinilai bahwa RPJPN 
tidak mampu untuk menyatukan program-program atau rencana 
pembangunan antara Presiden yang satu dengan Presiden yang 
berikutnya, hal ini menyebabkan program pembangunan nasional tidak 
berkelanjutan. Oleh karena demikian perlu kiranya untuk menimbang 
kembali wacana untuk merevitalisasi haluan negara sebagai pedoman 
dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sehingga perlu 
kemudian pemerintah untuk reformulasi haluan negara karena konsep 
GBHN di masa lampau belum tentu masih relevan untuk diterapkan 
pada sistem ketatanegaraan saat ini.

Berikutnya terdapat segregasi pendapat perihal bentuk hukum 
pengaturan haluan negara ini. Pada masa sebelum reformasi, bentuk 
hukum pengaturan haluan negara dalam hal ini adalah GBHN dituangkan 
melalui TAP MPR, sedangkan pasca reformasi yakni setelah perubahan 
UUD 1945 roadmap pembangunan nasional dituangkan melalui UU 
SPPN yang disahkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. 
Diskursus terkait bentuk hukum pengaturan haluan negara ini tidak 
terbatas melalui TAP MPR atau undang-undang melainkan juga terdapat 
pendapat yang menilai bahwa haluan negara lebih baik dituangkan 
melalui konstitusi yakni UUD NRI 1945. Melihat hal demikian perlu 
kiranya untuk meninjau kembali kelebihan dan kekurangan dari masing-
masing bentuk hukum serta evaluasi dari pelaksanaan haluan negara dan 
program pembangunan melalui UU SPPN maupun GBHN pada masa 
sebelum perubahan konstitusi.

Di sisi lain, urgensi untuk mengembalikan pelaksanaan Sidang 
Tahunan MPR juga menjadi kegiatan wajib apabila dilakukannya 
pengembalian PPHN. Sebagaimana yang diketahui, sejak MPR bukan 
lagi di posisi tertinggi, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tersebut 
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diganti. Mengacu pada Sidang Tahunan yang saat ini dilakukan, malah 
tidak mampu untuk menciptakan transparansi lembaga-lembaga negara. 
Sehingga pengembalian kegiatan Sidang Tahunan MPR seyogyanya 
harus diadakan kembali sebagai tujuan untuk mengevaluasi serta 
mendengar laporan pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan 
PPHN dan ketetapan MPR. Di sisi lain, Sidang Tahunan MPR bukanlah 
bersifat tanggung jawab, namun bersifat laporan. Melalui pengembalian 
Sidang Tahunan MPR, sejatinya juga menciptakan transparansi 
kinerja dari lembaga-lembaga negara yang diwakili oleh MPR dalam 
penyelenggaraan.

Munculnya kehadiran PPHN sebagai rekomendasi dari MPR 
periode 2014-2019 dalam rangka menghadirkan kembali haluan negara 
sejatinya perlu juga dikaji lebih mendalam terhadap lembaga yang 
berwenang untuk mengujinya agar tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Sebagaimana yang diketahui, ditempatkannya kembali Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan MPR RI sebagai hierarki perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
karena kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu 
penyempurnaan UU tersebut adalah kehadiran Ketetapan MPR/S.

Gambar 1. 
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan
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Jika dikaji lebih lanjut, kehadiran Ketetapan MPR masih di bawah 
UUD 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, lembaga yang berwenang 
untuk menjadikan UUD 1945 sebagai batu uji adalah Mahkamah 
Konstitusi. Mahkaman Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution 
merupakan lembaga yang tepat untuk menguji Ketetapan MPR terhadap 
UUD 1945. Berdasarkan Grundnorm theory telah diungkapkan bahwa 
tiap norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber norma hukum 
yang lebih rendah. Namun, kewenangan MK untuk menguji Ketetapan 
MPR saat ini bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sejatinya 
menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga diperlukannya 
sebuah peleburan kewenangan MK, yang pada akhirnya mampu menguji 
Ketetapan MPR terhadap UUD 1945.

Perluasan kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) juga 
menjadi urgensi yang harus dilakukan. Melihat fakta di lapangan, 
banyaknya produk legislasi yang masuk, sehingga menciptakan stigma 
dalam pembuatan undang-undang masih jauh dari harapan masyarakat. 
Melihat hal itu, perlu adanya sebuah kebijakan baru dalam mengatasi 
permasalahan tersebut. Penerapan judicial preview menjadi jawaban 
untuk menciptakan produk undang-udang yang sesuai dengan konstitusi. 
Dalam perkembangannya, judicial preview juga mampu untuk 
mengakomodasi apabila suatu Undang-Undang berbenturan dengan 
PPHN. Sehingga, apabila suatu undang-undang terdapat benturan 
terhadap Ketetapan MPR dan konstitusi, maka undang-undang tersebut 
tidak bisa untuk disahkan.

Selanjutnya adalah terkait komposisi parlemen di Indonesia, 
di mana perlu kiranya untuk merekonstruksi MPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat di Indonesia, sebagaimana diketahui saat ini MPR 
terdiri atas DPR dan DPD. Sebagaimana diketahui bahwa pasca 
perubahan UUD NRI 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, 
akan tetapi sejajar atau sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang 
lain.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 19458

Perubahan UUD NRI 1945 tersebut juga turut mengubah 
kelembagaan MPR pada anggotanya. Dimana berdasar ketentuan 
semula dari Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang 
mengatakan bahwa “MPR terdiri dari anggota anggota DPR 
ditambah utusan utusan daerah dan golongan-golongan”. Pasal ini 
dimaksudkan bahwa MPR yang merupakan lembaga penjelmaan 
rakyat tidak hanya terdiri dari unsur politik namun juga golongan–
golongan yang ada di masyarakat dan utusan-utusan tokoh daerah 
yang dipilih oleh DPRD tingkat I. Namun, sejak dimulainya 
pembahasan perubahan pertama tahun 1999, utusan golongan diusulkan 
untuk dihapus karena cenderung kabur dan memanipulasi politik. 

 Sehingga melalui voting Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 
10 Agustus 2002 menghasilkan hasil bahwa anggota MPR terdiri atas DPR 
dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Dengan diubahnya keanggotaan MPR melalui perubahan UUD 
NRI 1945 pada tahun 2002, maka hal ini berkonsekuensi tidak adanya lagi 
anggota MPR yang berasal dari utusan golongan. Konsekuensi tersebut 
berimbas pada tidak terwakilinya seluruh elemen masyarakat, sebab 
walaupun anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, akan 
tetapi faktanya mereka yang merepresentasikan sebagai wakil daerah 
dengan menjadi anggota DPD tak sedikit yang dulunya aktif di partai 
politik atau pernah menjadi anggota DPR yang diusung oleh partai politik 
tertentu. Sehingga hal ini membuat masih terdapat golongan masyarakat 
yang belum terwakili dalam komposisi anggota MPR. Golongan 
masyarakat tersebut seperti golongan masyarakat dari unsur keagamaan, 
masyarakat hukum adat, dan masyarakat yang memiliki aspirasi tertentu. 

Selain itu, MPR Sebagai lembaga yang notabene merupakan 
lembaga representasi rakyat atau sebagai lembaga cerminan dan 
perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi, idealnya harus 
memperhatikan kepentingan rakyat sesuai dengan amanah konstitusi 
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Fakta tersebut memunculkan 
persoalan mendasar seperti bagaimana sebuah lembaga dalam hal ini 
DPD dapat menjalankan fungsinya dengan basis dan dasar kepentingan 
daerah apabila dibekali dengan kewenangan yang justru mereduksi 
keberadaannya tersebut. Di samping itu kewenangannya yang terbatas 
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membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak optimal kinerjanya 
untuk melaksanakan kewenangannya karena adanya pembatasan dalam 
UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga keberadaan DPD dewasa ini 
tidak terasa bagi daerah secara khusus dan bagi perbaikan sistem dalam 
menyeimbangkan parlemen.

B.  IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan dilakukannya perubahan UUD NRI 1945 secara bertahan 
dari tahun 1999 sampai 2002 maka telah menghasilkan UUD yang 
berlaku sampai saat ini. Seiring semakin berkembangnya masyarakat 
Indonesia telah muncul berbagai permasalahan fundamental mengenai 
penyelenggaraan kenegaraan. Dalam membentuk pasal-pasal dalam 
batang tubuh UUD NRI 1945 mendatang yang lebih komprehensif, 
maka diperlukan adanya kajian terhadap landasan filosofis, sosiologis, 
dan yuridis dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih jelas dan 
tidak multitafsir. Harapannya pasca perubahan UUD NRI 1945 kelima 
dapat mewujudkan salah satu cita-cita negara yakni kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. oleh karena demikian disusunlah identifikasi 
masalah yang akan dijabarkan dalam naskah akademik Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 (UUD NRI 1945) ini sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang berkembang dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam penerapan UUD 
NRI 1945 perubahan keempat selama ini ?

2. Mengapa perlu dilakukan perubahan kelima terhadap UUD NRI 
1945 ?

3. Apa urgensi dikembalikannya kewenangan MPR dalam menyusun 
GBHN ?

4. Apa urgensi dihadirkannya kembali Utusan Golongan dalam 
keanggotaan MPR ?

5. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan 
judicial review terhadap TAP MPR mengenai GBHN ?

6. Apa yang semestinya menjadi kajian dalam landasan filosofis, 
sosiologis, dan yuridis dalam naskah akademik perubahan kelima 
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UUD NRI 1945 ?

7. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, 
dan ruang lingkup materi muatan yang akan direalisasikan dalam 
perubahan keliman UUD NRI 1945 ?

C.  TUJUAN

Ruang lingkup tujuan dalam naskah akademik ini akan diuraikan 
melalui output dan outcome, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
menjadi suatu kemanfaatan dan sasaran yang tepat.

1.   Output

Output dari penyusunan naskah akademik perubahan kelima UUD 
NRI 1945 ini adalah:

1. Memberikan dasar pertimbangan dan pemikiran terhadap sistem 
pembangunan nasional serta perubahan kelima UUD NRI 1945;

2. Memberikan sumbangsih keilmuan akan perkembangan 
permasalahan ketatanegaraan selama ini;

3. Memberikan alternatif gagasan dalam perubahan kelima UUD 
NRI 1945;

4. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penambahan 
pasal-pasal pengaturan dalam perubahan kelima UUD NRI 1945.

2.   Outcome

Adapun Outcome dari penyusunan naskah akademik perubahan 
kelima UUD NRI 1945 dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun gagasan konstitusionalisme yang lebih 
komprehensif dalam bingkai UUD NRI 1945 untuk mewujudkan 
desain ketatanegaraan yang lebih demokratis;

2. Menyempurnakan aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 
dalam rangka memperbarui sistem penyelenggaraan negara 
supaya sesuai dengan cita-cita bangsa serta dapat mengakomodasi 
dan menjawab berbagai permasalahan ketatanegaraan yang ada;
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3. Membuat pembangunan nasional jauh lebih terarah dan 
terintegrasi;

4.  Menjadikan kultur politik yang baik dan sehat, dan 
konstitusionalisme yang paripurna bagi seluruh masyarakat 
Indonesia; dan

5. Sebagai suatu langkah futuristik dalam menyelesaikan segala 
permasalahan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan 
perubahan kelima UUD NRI 1945 ini menjadi dasar usaha 
preventif dalam rangka menyambut perkembangan zaman.

3.  Sasaran

Mengenai sasaran yang akan disasar dalam penyusunan naskah 
akademik perubahan kelima UUD NRI 1945 ini adalah:

1. Menyempurnakan sistem pembangunan nasional yang lebih 
konsisten dan terintegrasi;

2. Memberikan wadah keterwakilan bagi masyarakat golongan 
yang lebih optimal dalam keanggotaan MPR;

3. Memberikan upaya hukum untuk dilakukannya judicial review 
terhadap TAP MPR tentang PPHN.

4.  Manfaat

Pada muaranya diharapkan penyusunan naskah akademik perubahan 
UUD NRI kelima ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi jawaban atas berbagai permasalahan dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat atas sistem 
pembangunan dan penerapan UUD NRI 1945 selama ini;

2. Merumuskan urgensi untuk disempurnakannya sistem 
pembangunan nasional;

3. Mengetahui urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai arah 
pembangunan nasional;

4. Mengetahui urgensi keterwakilan masyarakat golongan di dalam 
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keanggotaan MPR;

5. Menjawab cara penyelesaian hukum apabila terjadi pertentangan 
antara PPHN dan konstitusi.

D. Metode Penelitian

 Dalam melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan metode kerja 
sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum 
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 
kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif 
mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi 
hukum, baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan 
sejarah hukum.

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan 
data dasar yang dalam ilmu penelitian dimasukkan sebagai data 
sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama 
sebagai autoritatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 
bahan hukum primer yakni:

i. Norma dasar, yakni Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

ii. Peraturan dasar: mencakup di antaranya Batang Tubuh UUD 
NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat

iii. Peraturan perundang-undangan

iv. Yurisprudensi

v. Traktat

vi. Bahan hukum yang berasal dari beberapa negara yang 
dikaji
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b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Buku yang ditulis oleh para ahli hukum

ii. Hasil karya ilmiah yang dibuat oleh para ahli

iii. Hasil penelitian ahli terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan 
yang memberikan petunjuk. Selain itu, bahan hukum tersier juga 
mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar 
bidang hukum, yakni:

i. Kamus hukum

ii. Ensiklopedia

iii. Kamus umum

iv. media online yang memiliki kredibilitas

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka digunakan 
teknik content analysis dari data sekunder yang telah didapatkan.

2. Metode Yuridis Empiris atau Penelitian Sosio-legal

Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian 
yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan 
kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan 
kriterium kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir. Pada 
metode ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan 
terhadap eksistensi dan pemberlakuan UUD 1945 di tengah 
masyarakat yang menimbulkan kesenjangan, pengumpulan data 
dengan studi kepustakaan yang sehubungan dengan permasalahan 
dan mengkajinya dari berbagai bidang, seperti sosial, budaya, dan 
politik.
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3. Prinsip Dasar Perubahan

Prinsip yang menjadi pegangan dalam perubahan kelima 
disepakati bahwa nama hukum dasar tertinggi di Indonesia adalah 
tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Hal itu dilakukan 
guna menjaga semangat perjuangan dan independensi yang melekat 
pada makna kemerdekaan.

Terkait dengan arah perubahan UUD NRI 1945, tetap 
berpegang teguh pada kesepakatan tentang arah perubahan UUD 
NRI 1945, yaitu:

i. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945

ii. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

iii. Mempertahankan sistem presidensial

iv. Mempertahankan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan 
UUD NRI 1945 ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945; dan

v. Menempuh cara addendum dalam melakukan perubahan 
terhadap UUD NRI 1945.

Melalui kesepakatan yang telah ditegaskan sebelumnya, 
maka dalam perubahan tidak ada akan melalui perubahan terhadap 
fondasi dasar kehidupan bernegara, khususnya yang berkaitan 
dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan-kesepakatan 
demikian disadari sebagai konsensus politik nasional yang menjadi 
prasyarat kemungkinan berlanjutnya perubahan Undang-Undang 
Dasar.

E. Metode Perubahan

Terhitung sejak reformasi, UUD NRI 1945 telah mengalami 
sebanyak empat kali perubahan, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 
2002. Akan tetapi tidak dapat dihindari dan merupakan  suatu hal yang 
pasti bahwa perubahan tetap perlu terus dilakukan dan disempurnakan 
dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa, yakni dengan melakukan 
Perubahan Kelima UUD NRI 1945. Oleh karena hal tersebut, perubahan 



15Universitas Jember

UUD NRI 1945 hendaknya merupakan suatu konsep perbaikan terhadap 
UUD NRI 1945 yang lebih komprehensif dan berorientasi masa depan, 
sehingga diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam pembangunan 
nasional serta kehidupan ketatanegaraan selama ini.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, dikenal beberapa istilah, 
yakni pergantian atau penggantian, perubahan, amandemen, pembaruan, 
revisi, dan lainnya. Dalam bahasa Inggris juga dikenal adanya istilah 
change, revivision, amendment, reform, alteration, dan lain sebagainya. 
Namun yang paling umum dipahami dalam pengertian umum tentang 
perubahan konstitusi itu meliputi pertama, pengertian penggantian 
naskah yang satu dengan yang lain yang sama sekali berbeda, kedua, 
perubahan dalam arti mengubah naskah konstitusi dengan menambahkan, 
mengurangi, atau merevisi suatu rumusan dalam naskah konstitusi itu 
menurut tradisi negara-negara Eropa Kontinental, ketiga, perubahan 
dengan cara melampirkan perubahan tersebut pada naskah konstitusi 
yang sudah ada, dan inilah yang lazim disebut sebagai amandemen oleh 
tradisi Amerika Serikat.

Dalam Bahasa Indonesia, semua jenis perubahan itu bisa disebut 
sebagai perubahan, atau dalam Bahasa Inggris lazim disebut sebagai 
amendment (constitutional amendment). Lebih lanjut,  Mahfud MD 
juga berpendapat bahwa amandemen di Indonesia diartikan sebagai 
perubahan kalimat, penyisipan kata, pencabutan pasal. Secara resmi 
istilah yang digunakan adalah “pencabutan”.

Berkaitan dengan Perubahan UUD NRI 1945, hendaknya perlu 
memperhatikan lima kesepakatan dasar yang disusun oleh Panitia Ad 
Hoc I dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945 yang berisi:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Tetap mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Memperkuat sistem presidensial;

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

5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.
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Oleh karena hal tersebut, berangkat dari pemikiran di atas, 
metode perubahan kelima UUD NRI 1945 yang digunakan dalam 
naskah akademik ini adalah perubahan dengan menambah, mengurangi, 
atau mengubah sesuatu rumusan dalam naskah UUD NRI 1945 yang 
telah ada sebelumnya, tanpa mengubah Pembukaan dan bentuk negara 
sebagaimana yang telah tertuang di dalam UUD NRI 1945 sebelumnya.

F.  Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini memuat sistematika 
penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi 
masalah, tujuan, output, outcome, manfaat, sistematika 
penulisan serta metode penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang menjabarkan kajian teori dan 
praktik empiris.

BAB III: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Landasan 
pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV: Pembahasan, yang berisi analisis secara keseluruhan terkait 
latar belakang, rumusan masalah,  metode Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, perbandingan praktik penyelenggaraan di negara 
lain, serta kajian implikasi penerapan sistem baru terhadap 
sistem ketatanegaraan.

BAB V: Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Materi Muatan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

BAB VI: Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.
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BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Perencanaan dan Pembangunan 

Perencanaan mempunyai definisi dan jenis yang 
beragam. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
perencanaan berasal dari kata dasar “rencana” yang mempunyai 
arti rancangan atau kerangka sesuatu yang akan dikerjakan. 
Akan tetapi secara universal perencanaan diartikan sebagai suatu 
proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan 
pada pencapaian sasaran tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, 
maka terdapat beberapa unsur di dalam perencanaan yakni: 
pertama, berhubungan dengan hari depan, kedua, merancang, 
ketiga, didesain untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan hari 
depan karena perencanaan tersebut dilakukan dan diwujudkan 
pada waktu yang akan datang, oleh karena hal tersebut diperlukan 
sebuah rancangan untuk mewujudkannya. Dalam jangka waktu 
seberapa lama perencanaan tersebut akan dilaksanakan, itu 
harus dilakukan sesuai dengan target yang telah dibuat dan 
ditentukan, sehingga perencanaan tersebut dapat terlaksana 
dengan baik dan bisa mencapai tujuan. Berhubungan dengan 
mendesain seperangkat kegiatan merupakan dengan maksud 
supaya perencanaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan agenda 
atau waktu yang telah dirancang atau didesain sebelumnya. Oleh 
karena demikian adanya rancangan merupakan suatu urgensi 
untuk bisa mencapai tujuan. Manakala dalam mencapai suatu 
tujuan tidak terdapat suatu rancangan yang dibuat sebelumnya, 
maka tujuan tersebut tidak akan dapat terwujud sesuai dengan 
apa yang diharapkan, baik dalam hal waktu yang diinginkan 
ataupun target yang diharapkan dan dirasa perlu, sebab rancangan 
merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu pelaksanaan 
pekerjaan secara sistematis dan komprehensif.

Menurut Kunarjo istilah pembangunan ialah sebagai 
perubahan yang meningkatkan. Meningkat dalam makna yang 
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lebih luas bukan berarti hanya dalam satu aspek akan tetapi yakni 
dalam segala aspek. Berikutnya Kunarjo memberikan tolak ukur 
akan pertumbuhan yakni tidak dapat dinilai hanya secara materiil, 
melainkan juga secara non materiil. Sebagaimana pertumbuhan 
tidak hanya melulu berkaitan dengan pendapatan per kapita 
saja akan tetapi juga termasuk kebijakan sosial budaya yang 
mendukung, harmonis sosial dan kestabilan politik, dan hukum 
yang mandiri. Dengan begitu kita baru bisa merasakan arti dari 
pembangunan yang sebenar-benarnya.

Perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai 
rancangan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu 
dan terus meningkatkan tujuan yang telah tercapai tersebut dari 
waktu ke waktu. Sehingga berarti perencanaan pembangunan tidak 
hanya sekedar dalam satu hal saja dicapai lalu selesai, melainkan 
ada hal-hal lainnya yang harus dicapai dan dilaksanakan. Dengan 
begitu pembangunan akan selalu berjalan seimbang bahkan terus 
meningkat dari waktu ke waktu.

Perencanaan dan pembangunan adalah hal yang sangat 
dibutuhkan dalam suatu negara. Perencanaan dan pembangunan 
secara terpusat diyakini sebagai prosedur birokrasi yang penting, 
untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan dalam  proses 
pembangunan, menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan 
yang baik dan dapat menciptakan pembangunan secara stabil 
dan sistematis. Suatu rancangan kebijakan pembangunan yang 
sistematis dan komprehensif bisa menjalankan peran penting 
dalam menstimulasi pertumbuhan. Pada proses pembangunan 
nasional, manusia akan berupaya untuk mengolah alam dan kondisi 
kehidupan guna mencapai level yang lebih baik dari sebelumnya. 
Bilamana dikaji lebih mendalam akan terlihat bahwa pembangunan 
tidak hanya sekedar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
semata, melainkan juga pembangunan dalam kemajuan industri. 

 

Kunarjo dalam karyanya yang berjudul perencanaan dan 
pembangunan, membagi pembangunan menjadi empat bagian: 
pertama, jangka waktu, kedua, ruang lingkup, ketiga, tingkat 
keluwesan, keempat, arus informasi. Jika ditinjau dari segi 
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jangka waktu perencanaan dapat dilaksanakan selama sepuluh 
sampai dua puluh lima tahunan dan terbagi menjadi tiga jenis: 
pertama, perencanaan jangka panjang , kedua, perencanaan 
jangka menengah, ketiga, perencanaan jangka pendek. Jika 
ditinjau dari sisi ruang lingkup maka perencanaan terbagi 
menjadi tiga bagian yakni: pertama, perencanaan agregatif dan 
komprehensif, kedua, perencanaan parsial (project by project), 
ketiga, perencanaan terpadu (integrated). Sementara jika dilihat 
dari tingkat keluwesannya perencanaan dalam sebuah negara, 
sasaran-sasaran perencanaan dapat dilaksanakan dengan sangat 
kaku atau dilaksanakan dengan luwes. Sedangkan jika ditilik dari 
segi keluesannya perencanaan terbagi menjadi dua bagian yakni: 
pertama, perencanaan perspektif, kedua, perencanaan indikatif. 
Perencanaan dilihat dari arus informasi dapat dibagi menjadi 
dua jenis yakni: pertama, perencanaan dari atas ke bawah (top 
down planning), kedua, perencanaan dari bawah ke atas (bottom 
up planning). Yang dimaksud dengan atas dan bawah adalah 
relatif, misalnya antara pusat dengan daerah atau departemen 
teknis. Arif Budiman berpendapat bahwa pembangunan nasional 
merupakan pembangunan yang sifatnya menyeluruh dalam 
rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang 
berdasarkan Pancasila. Sebagai pijakan dasar, perencanaan 
pembangunan tidak hanya bertitik berat pada pembangunan fisik 
saja melainkan juga pembangunan mental dan karakter bangsa. 

Secara teoritik dan konseptual, dalam rangka penyusunan 
perencanaan pembangunan dalam suatu negara semestinya 
dimulai dari penyusunan wawasan nasional. Lebih-lebih 
manakala pembangunan tersebut bertujuan untuk pembangunan 
jangka panjang dengan kurun waktu dua puluh atau hingga dua 
puluh lima tahunan. Maka harus dapat menetapkan arahan dasar 
yang bersifat filosofis strategis sebagai rumusan wawasan nasional 
yang berikutnya digunakan sebagai kerangka acuan strategis baik 
digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan jangka 
panjang atau penyusunan perencanaan pembangunan jangka 
pendek yakni lima tahunan atau tahunan.  
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Tiap perencanaan pembangunan tentu selalu dibarengi 
dengan tuntutan zaman, karena pembangunan merupakan hal 
yang dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan 
zaman. Meskipun tuntutan zaman terus berubah-berubah 
seiring berjalannya waktu, satu hal yang pasti pembangunan 
harus selalu bersandarkan pada UUD NRI 1945 dan Pancasila. 
Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar acuan dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia, karena hal 
tersebut merupakan refleksi dari cita-cita dan keinginan luhur 
bangsa Indonesia sejak masa perintisan kemerdekaan. Para 
pendiri bangsa telah memberikan cita-cita luhur dan idealisme 
kebangsaan yang tertanam dalam preambule UUD 1945 dan 
dasar ideologi tersebut adalah Pancasila. 

2. Negara Hukum dan Negara Demokrasi 

Gagasan negara hukum sebenarnya sudah dihadirkan oleh 
para filsuf sejak zaman Yunani Kuno. Plato, pada mulanya dalam 
the Republic menyatakan bahwa merupakan mungkin membentuk 
negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. 
Oleh karena hal itu kekuasaan haruslah dipegang oleh orang yang 
mengetahui akan kebaikan yakni seorang filosof (the philosopher 
king). Akan tetapi dalam karyanya yang berjudul “the Statesman” 
dan “the Law”, Plato berpendapat bahwa yang paling mungkin 
untuk diwujudkan adalah bentuk paling baik yang kedua (the 
second best) yakni dengan menjadikan hukum sebagai panglima 
tertinggi (supremasi hukum). Pemerintah yang dapat mencegah 
degradasi kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. 
Sependapat dengan Plato, bagi Aristoteles tujuan negara untuk 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik (the best of life) yang 
dapat diwujudkan dengan supremasi hukum. Hukum merupakan 
bentuk kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), 
sehingga keterlibatan daripada juga amat dibutuhkan dalam 
pembentukannya.

Konsep negara hukum negara modern di negara civil 
law atau Eropa Kontinental berkembang dengan memakai 
istilah Jerman yakni “rechtsstaat” istilah ini digunakan oleh di 
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antaranya Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichtie, 
dan lain-lain. Sementara dalam negara commom law atau Anglo 
Saxon, konsep negara hukum berkembang dengan menggunakan 
istilah “The Rule of Law” yang diprakarsai oleh A.V Dicey. 
Selain hal tersebut, konsep negara hukum juga berkaitan dengan 
istilah nomokrasi (nomocratie) yang bermakna bahwa hukum 
merupakan penentu dalam penyelenggaraan negara.

Konsep negara hukum yang digagas oleh A.V Dicey dan 
Julius Stahl ini dipandang sebagai konsep negara hukum generasi 
pertama yang kemudian digunakan sebagai rujukan oleh para 
ahli pada abad ke 19.  Gagasan negara hukum yang didesain 
oleh kedua ahli di atas telah melahirkan negara hukum formil, 
yang mana pemerintah memiliki peranan yang sangat sedikit 
dan sempit dalam menjalankan roda pemerintahan. Sempitnya 
peranan pemerintah tersebut tidak hanya dalam bidang politik 
saja akan tetapi juga dalam bidang ekonomi yang berjalan 
berdasarkan konsep laissez faire.

Melihat berbagai dampak negatif dengan diterapkannya 
konsep negara hukum formil yang mana hanya melindungi 
kepentingan sekelompok orang semata, maka para pakar hukum 
abad dua puluh memutuskan untuk menggugat pemikiran 
negara hukum abad sembilan belas dan memikirkan kembali 
tentang konsep negara ini. Wolfgang Friedmann contohnya yang 
menyatakan bahwa dalam negara hukum keadilan substantif 
tidak secara serta merta akan terwujud. Salah satu yang menjadi 
penyebab hal ini adalah prinsip negara hukum yang menghendaki 
untuk memperkecil peranan negara untuk ikut campur dalam 
masalah sosial ekonomi. Prinsip yang menyatakan bahwa 
pemerintah dilarang ikut campur dalam urusan sosial ekonomi 
telah bergeser menjadi sebuah gagasan baru. Bahwa pemerintah 
bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Profesor Utrecht dalam hal ini membedakan antara negara 
hukum formil atau negara hukum klasik dengan negara hukum 
materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil 
berkaitan dengan definisi hukum yang bersifat formil dan sempit, 
yakni dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis semata. 
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Sementara negara hukum materiil meliputi pengertian keadilan 
juga di dalamnya. Bantahan terhadap konsep negara hukum 
formil inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum 
materiil yang merupakan konsepsi negara hukum abad kedua 
puluh atau konsep negara hukum generasi kedua. Yang mana 
dalam pemikiran ini berpendapat negara hukum yang demokratis 
adalah negara hukum yang juga mencakup aspek ekonomi dalam 
rangka mensejahterakan rakyatnya.

Sementara teori the Rule of Law atau rechstaat 
adalah konsep dengan mendasarkan hukum dalam proses 
penyelenggaraan negaranya. Sehingga setiap tindakan yang 
diambil oleh penyelenggara negara harus didasarkan atas hukum 
yang berlaku. Dalam artian, tindakan atau kebijakan apapun 
yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan aturan main 
(rule of the game) yakni berdasarkan hukum yang ditentukan dan 
ditetapkan bersama. Konsep the Rule of Law banyak digunakan 
di negara-negara Anglo Saxon.

Istilah the Rule of Law pertama kali diperkenalkan oleh 
sarjana Inggris terkemuka, A.V Dicey. Istilah ini dipakai untuk 
menjelaskan bahwa hukumlah yang sejatinya yang memegang 
pemerintahan dan memimpin suatu negara, bukan manusia 
atau orang. Sedangkan rechsstaat sendiri ialah pemikiran yang 
diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep rechsstaat ini lahir 
setelah munculnya pemikiran mengenai negara yang berdaulat serta 
berkembangnya teori perjanjian dalam terbentuknya suatu negara 

 sebagaimana yang diprakarsai oleh J.J Rosseau.

Menurut Oemar Seno Adji, antara rechsstaat dan the Rule 
of Law mempunyai basis yang sama. Yang mana konsep the 
Rule of Law sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari 
konsep rechsstaat. Adapun konsep negara hukum Pancasila lebih 
diartikan sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya 
pada yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam penjelasan UUD 
1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa Pancasila adalah 
cita hukum atau recthsidee. Oleh karena Pancasila ditempatkan 
sebagai cita hukum maka Pancasila berposisi sebagai payung 
bagi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma paling 
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tinggi dalam menentukan dasar keabsahan (legitimacy) suatu 
norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.

3. Kajian Politik dan Pembangunan

Sistem politik merupakan dasar ketatanegaraan yang 
dimana kestabilan sistem perpolitikan akan mempengaruhi 
keelokan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Era 
reformasi sebagai awal dari suatu perubahan kerap diwarnai 
dengan berbagai polemik ideologi dan politik tujuan negara 
pasca orde baru. Hingga saat ini, Demokratisasi yang terjadi di 
Indonesia pun mengundang banyak problematika dan dinamika 
pada kehidupan politik ketatanegaraan. Akibat dari era reformasi 
memunculkan hadirnya lembaga negara yang bertujuan untuk 
memberikan kestabilan tata pemerintahan dan politik di Indonesia. 
Lembaga negara yang hadir pada awal reformasi yakni MK, 
KY, KPK, dan Ombudsman. Tidak hanya itu, era reformasi juga 
diwarnai dengan adanya sistem pemilihan umum yang semakin 
berkembang dari tingkat daerah hingga pusat. Perkembangan 
sistem pemilihan umum difokuskan pada pemilihan langsung 
guna menyerap aspirasi masyarakat secara komprehensif. Selain 
itu sebagai negara yang berdaulat, di Indonesia juga terdapat 
berbagai partai politik yang mengikutsertakan dirinya dalam 
kontestasi di parlemen maupun eksekutif.

Pada era reformasi, pembangunan diletakkan pada 
paradigma desentralisasi yang merupakan pergeseran dari 
paradigma sentralisasi pra reformasi. Selain itu,  aspek kebijakan 
politik pembangunan Indonesia saat ini pun menggunakan 
pola divergen atau jamak. Pergeseran ini dikarenakan adanya 
orientasi ideologi dan politik yang berkembang di tingkat 
kekuasaan khususnya penguasaan yang mengalami pergantian 
setiap 5 tahun sekali. Sesuai amanat Pasal 7 UUD NRI 1945 
yang mengamanatkan bahwa kekuasaan presiden dan wakil 
presiden  yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama hanya dalam satu kali masa jabatan. Kondisi 
ini telah membawa orientasi  dan arah politik negara Indonesia 
menjadi orientasi politik penguasa. Makna ideologi politik 
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Indonesia pasca reformasi pun menarik untuk ditelaah kembali 
mengenai istilah ideologi yang kerap menjadi perdebatan dari 
kalangan masyarakat maupun akademisi. Hal ini dikarenakan 
bahwasannya ideologi politik merupakan bagian dari cita-cita, 
harapan, pandangan, gagasan yang tersusun secara sistematis 
dalam bentuk tatanan nilai dalam menentukan arah politik 
ketatanegaraan  Di dalam aspek pembangunan negara terdapat 
tiga faktor utama yang mengubah paradigma pembangunan 
yakni perubahan ideologi, revolusi, dan inovasi teknologi serta 
perubahan lingkungan internasional. Warijo mengungkapkan 
bahwa gagasan pembangunan merupakan kebijakan publik 
yang dalam penetapannya melibatkan banyak aktor lokal, 
nasional, bahkan internasional. Hadirnya konsepsi pembangunan 
merupakan hasil proses politik yang dirancang untuk waktu 
tertentu.

Dalam menentukan ideologi pembangunan politik, 
idealnya adalah dengan memperhatikan Pancasila sebagai 
falsafah negara.  Hadar berpendapat bahwa Pancasila telah 
lama menjadi ideologi pembangunan yang terbengkalai cukup 
lama. Sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
mengupayakan pembangunan berkeadilan baik bagi Bangsa 
Indonesia maupun masyarakat global. Dalam Implementasinya, 
Pancasila belum dipraktikkan secara maksimal dalam 
kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila selama ini hanyalah 
sebatas meletakkan konsep dasar bernegara namun dalam 
penyelenggaraan dan operasionalisasi negara masih belum 
berjalan baik. Darmodihardjo dan Sidharta mengungkapkan  
bahwa hakikat Pancasila merupakan suatu nilai yang mengandung 
kualitas tertentu.  Prinsip-prinsip yang mengandung kualitas 
tertentu tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang 
akan diimplementasikan dalam kehidupan nyata berbangsa dan 
bernegara. Kajian yang dilakukan Bahar menjelaskan bahwa 
Pancasila menjadi dasar politik pembangunan. Dalam hal ini 
dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan 
negara. Pancasila sebagai dasar pembangunan diarahkan sebagai 
pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan dalam 
ketatanegaraan.
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Terdapat  beberapa pemahaman dalam memahami 
pembangunan politik di Indonesia yakni terkait perubahan, 
pembangunan dan modernisasi politik. Dalam hal ini dapat 
diartikan bahwa pembangunan dan modernisasi politik 
merupakan perubahan politik dan bukan perubahan politik 
sebagai dasar pembangunan dan modernisasi politik. Perubahan 
politik memiliki makna terjadinya perbedaan karakteristik dari 
sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain. Misalnya 
dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik demokrasi 
Pancasila. Problematika yang muncul seiring adanya perubahan 
politik adalah apakah perubahan tersebut membawa progresifitas 
ke situasi yang lebih baik atau malah membawa kemunduran atau 
regresif. Di samping itu, menurut Hungtington dan Dominiquez, 
Konsep pembangunan politik memiliki konotasi secara geografis, 
deveriatif, teologis dan fungsional. 

Pertama, terdapat Konsep pembangunan politik ditinjau 
dari sisi geografis berarti terjadinya perubahan politik pada 
negara-negara yang sedang berkembang dengan menggunakan 
dan berpedoman pada metode yang pernah digunakan oleh 
negara maju. Konsep yang diadopsi misalnya konsep sosialisasi, 
politik, komunikasi politik, rekrutmen politik dan sebagainya. 
Di era ini, keberhasilan sistem perpolitikan  negara Eropa 
menjadi kiblat negara berkembang untuk menunjukkan 
eksistensi perpolitikannya. Kedua, terdapat Konsep Derivatif 
dalam pembangunan politik. Konsep Derivatif merupakan suatu 
konsep pembangunan politik yang mengarah pada aspek dan 
konsekuensi politik dari proses perubahan secara komprehensif 
yakni meliputi; pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan 
pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek 
lainnya. Dalam konsep derivatif lebih berorientasi pada aspek 
ekonomi sebagai tujuan utama. Ketiga, Konsep teologis 
merupakan konsep perubahan politik ketatanegaraan yang 
berfokus pada proses perubahan yang menuju pada beberapa 
tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan tersebut antara lain 
stabilitas politik, integrasi politik,  mobilisasi, partisipasi, 
tujuan pembangunan, pertumbuhan perekonomian, pemerataan 
demokrasi, dan otonomi nasional. Keempat, Konsep Fungsional  
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yang merupakan suatu konsep yang berfokus pada gerakan 
perubahan menuju pada suatu sistem politik yang ideal. Konsep 
fungsional ini pun mengarah pada tujuan untuk mengembangkan 
suatu negara secara cepat. Sebagai contoh dari konsep fungsional 
dalam pembangunan politik adalah Indonesia yang ingin 
mengembangkan sistem demokrasi Konstitusional. 

4. Konsep Perwakilan Rakyat

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kultur 
demokratis dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Hal 
ini selaras dengan amanat sila keempat Pancasila yakni “ 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan”. Dalam pengambilan keputusan, 
Indonesia berdasarkan pada TAP MPR Nomor XXXVIII/
MPRS/1968  juncto TAP MPR Nomor I/MPR/1978 juncto 
TAP MPR Nomor I/MPR/1983 telah mengatur bahwasannya 
dalam setiap pengambilan keputusan haruslah dilakukan secara 
musyawarah hingga tercapai mufakat. Hanya saja jika tidak 
terjadi mufakat dapat dilakukan pemungutan suara sebagai 
solusinya.

Musyawarah untuk mufakat yang diilhami oleh amanah 
sila keempat Pancasila merupakan kegiatan dalam pengambilan 
keputusan hingga menemukan kesepakatan yang utuh, bulat, 
dan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan semua pihak 
yang bersepakat. Pengambilan suara dengan musyawarah untuk 
mufakat merupakan warisan nenek moyang yang tidak dapat 
dihilangkan dari kultur dan budaya masyarakat Indonesia. 
musyawarah mufakat adalah representasi jiwa berkelompok dan 
rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
pada acara rembug desa yang melibatkan seluruh pejabat hingga 
masyarakat desa setempat.

Pada pengambilan suara terbanyak merupakan 
pengambilan suara yang didasarkan pada suara terbanyak yang 
diperhatikan. Pada pengambilan suara dengan mekanisme ini, 
suara yang sedikit tidaklah dapat dijadikan sebagai keputusan 
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bersama dan dihilangkan begitu saja. Jika dihubungkan dengan 
konsep perwakilan, maka orang yang suaranya menang dalam 
voting dialah yang menjadi wakil di lembaga perwakilan. Berbeda 
dengan musyawarah untuk mufakat akan ada kesepakatan 
bersama dalam menentukan perwakilan yang akan duduk di 
lembaga perwakilan.

Rod Hague dkk menyatakan bahwa terdapat tiga aspek 
penting yang menjadi struktur parlemen di dunia yakni ukuran 
lembaga yang mengarah pada kuantitas anggotanya, jumlah 
majelis di dalamnya dan sistem komisinya. Pada segi ukuran 
lembaganya berfokus pada kuantitas jumlah anggota perwakilan 
pun dipengaruhi oleh jumlah rakyat pada suatu negara. negara 
yang memiliki banyak penduduk, maka akan semakin banyak 
pula perwakilan yang akan duduk di kursi lembaga perwakilan. 
Selain itu, Terdapat tiga Sistem komisi yakni standing committee, 
select committee, dan joint committee. Standing Committe yang 
memiliki fungsi menangani masalah-masalah yang dianggap 
penting dan mendasar di Parlemen. Select Committee yang 
memiliki fungsi melakukan penyelidikan dan pengawasan 
terhadap pemerintah. Joint Commitee memiliki fungsi 
menyelesaikan perbedaan antara dua majelis dalam pengambilan 
keputusan. Selain itu, aspek dari segi jumlah majelis pun turut 
menjadi aspek terpenting dalam struktur parlemen. Aspek segi 
majelis di dunia mengenal dua sistem yakni unikameral dan 
bikameral.  Sistem unikameral merupakan sistem yang berfokus 
pada satu unit pusat. Sedangkan bikameral berfokus pada 
perwakilan yang dilakukan oleh dua majelis yakni majelis rendah 
dan majelis tinggi. Pada sistem bikameral terdapat sistem checks 
and balances  di internal lembaga.

Konsep perwakilan merupakan suatu prinsip dasar dari 
demokrasi. Prinsip dasar demokrasi seperti yang dikemukakan 
oleh Couwenberg meliputi Perwakilan merupakan salah satu 
prinsip dasar dari demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi 
sebagaimana dikemukakan oleh Couwenberg yakni Het beginsel 
van de politieke grondrechten, Het meerderheidsbeginsel, Het 
representatiebeginsel, Het verantwoordingsbeginsel, dan Het 
openbaarheidsbeginsel.  Dalam hal ini, Couwenberg berasumsi 
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bahwa ketika negara telah mendeklarasikan diri sebagai negara 
demokrasi maka hal yang mungkin terjadi adalah adanya 
pemilihan parlemen, fungsi eksekutif, dan yudikatif yang berasal 
dari rakyat. Selain itu, Hans Kelsen juga berpendapat bahwa suatu 
pemerintahan adalah sebuah sistem perwakilan karena sepanjang 
pejabat-pejabat yang telah dipilih oleh rakyat bertanggung 
jawab penuh terhadap pemilihnya maka dapat disebut sebagai 
pemerintahan yang sesungguhnya. Begitu juga sebaliknya, 
apabila pejabat yang dipilih tidak bertanggung jawab, maka 
pemerintahan tersebut tidak dapat disebut sebagai pemerintahan 
yang sesungguhnya.

Rousseau menyatakan bahwa munculnya teori perwakilan 
muncul diakibatkan karena tidak dijalankannya asas demokrasi. 
Asas demokrasi tidak dapat dijalankan disebabkan oleh beberapa 
hal yakni pertambahan penduduk, luas wilayah, dan bertambah 
rumitnya urusan ketatanegaraan.  Konsep perwakilan dapat 
digambarkan adanya penyerahan kekuasaan dari kaisar pada 
lex regian. Apabila raja mengiginkan suatu hal dari rakyat 
yang dikuasai lord, maka raja cukup memanggil lord sebagai 
perwakilannya. Kemudian raja akan membentuk badan yang 
beranggotakan lord dan pendeta sebagai penasehat raja. Badan 
bentukan ini disebut curiaregis yang kemudian menjadi House 
of Lords. 

Menurut Gilbert Abrican terdapat empat tipe mengenai 
hubungan antara si penguasa dengan wakilnya. Empat tipe 
tersebut antara lain Pertama,  si wakil bertindak sebagai wali yang 
dalam hal ini dapat mengambil keputusan menurut nalurinya 
sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya.  
Kedua, si wakil bertindak sebagai utusan yang dalam hal ini 
selalu mengikuti instruksi dari yang memberikannya mandat 
dalam mengambil keputusan. Ketiga,  Si wakil bertindak sebagai 
“politico”  yang dalam hal ini dapat menjadi wali ataupun utusan 
tergantung materi yang dibahas. Keempat,  Si wakil bertindak 
sebagai “partisan” Di sini si wakil bertindak sesuai dengan 
keinginan atau program dari Partai (Organisasi) si wakil. 
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Menurut Michael Mezey, Perwakilan merupakan hubungan 
antara lembaga legislatif dengan yang diwakilinya atau rakyat. 
Menurut Michael, terdapat 2 aspek dalam perwakilan yakni yang 
pertama, fungsi ekspresif yang mengungkapkan pikiran-pikiran 
rakyat tentang persoalan publik. Dalam aspek ini, anggota 
badan perwakilan berperan dan bertanggung jawab sebagai 
penghubung antara rakyat dan pejabat pemerintahan. Aspek 
perwakilan ini juga disebut “electoral responsiveness” oleh Lyn 
Ragsdale. Kedua, Fungsi perwakilan yang bersifat universal. Saat 
universal ini disebabkan karena anggota legislatif memiliki akses 
secara langsung kepada pemerintah maupun rakyat.  Selain itu, 
Walkhe menegaskan bahwa orientasi peran perwakilan memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal 
ini didasarkan karena para anggota badan perwakilan tersebut 
memiliki tanggung jawab dan diminta untuk menyampaikan 
pandangan pemilih (rakyat) pada saat anggota legislatif tersebut 
melakukan voting terhadap permasalahan kenegaraan.

Fungsi badan perwakilan sangatlah penting dikaji secara 
komprehensif. Hal ini dikarenakan badan perwakilan merupakan 
representasi dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab 
dalam menyampaikan dan menyerap aspirasi masyarakat dalam 
setiap pengambilan keputusan. 

5. Kajian Sistem Parlemen

Kedudukan parlemen dalam sistem demokrasi modern 
dapat pula dikategorikan sebagai wakil rakyat yang pada 
umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi 
jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-
beda pada setiap negara. Sehingga makna  politik dan tipe 
parlemen tersebut menjadi dua hal yang berkaitan. Makna 
“Parlemen” berasal dari bahasa latin “parliamentum” dan Bahasa 
Perancis yakni “parler” yang diartikan merupakan dua hal 
yang saling terkait. Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin 
“parliamentum” atau bahasa Perancis “parler”, yang diartikan 
sebagai suatu wadah ataupun badan yang digunakan para wakil 
rakyat untuk berbicara hal penting bagi rakyat satu sama lain. 
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Perkembangan parlemen diiringi pula dengan berkembangnya 
negara demokrasi modern sebagai negara bangsa (nation state) 
pada abad 19 setelah masa kolonialisme.

Setiap sistem parlemen di suatu negara telah diatur di 
dalam konstitusi. Jenisnya pun beragam, antara lain sistem 
parlemen satu kamar (unicameral) yang dianut oleh negara 
kesatuan, sementara sistem parlemen dua kamar (bicameral) 
yang dianut oleh negara federal. Tetapi, hal tersebut tidak 
menutup kemungkinan bahwa negara kesatuan akan selalu 
menganut sistem unicameral dan sebaliknya, karena masing-
masing negara tersebut memiliki kriteria dan variasi tersendiri. 
Contoh konkretnya yakni Indonesia yang berbentuk kesatuan 
namun sistem parlemennya ialah bicameral. Penerapan suatu 
sistem parlemen secara bicameral, unicameral, maupun federalis 
yang dapat diterapkan secara universal. Hal tersebut dikarenakan 
suatu negara bergantung pada pilihan masyarakatnya yang 
dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, budaya.

Penerapan sistem parlemen di Indonesia kerap berubah 
seiring perubahan dalam pemberlakuan konstitusi. Bahkan, 
Indonesia juga pernah menganut kedua sistem parlemen tersebut, 
yakni unikameral dan bikameral. Unikameral sendiri merupakan 
suatu sistem parlemen yang terdiri dari satu kamar/badan. Sistem 
ini dianut oleh negara dengan tingkat penduduk dan masyarakat 
yang tidak terlalu luas. Hal ini mengakibatkan tidak dimilikinya 
majelis tinggi ataupun rendah, dan proses rekrutmen pengisian 
jabatan parlemen cenderung terbuka karena tidak membedakan 
representasi politik dan teritorial seperti sistem parlemen 
bikameral. Beberapa keuntungan dari diberlakukannya sistem 
ini seperti: 

a. Proses pelolosan undang-undang yang tergolong cepat 
karena hanya ada satu badan yang perlu mengadopsi 
Rancangan undang-undang sehingga tidak memerlukan 
penyesuaian usulan yang berbeda-beda.;

b. Menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar karena 
anggota parlemen tidak dapat menyalahkan majelis 
ketika undang-undang tidak lolos atau apabila terdapat 
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kepentingan warga negara yang terabaikan;

c. Anggota terpilih lebih sedikit, sehingga akan memudahkan 
masyarakat untuk melakukan pemantauan; 

d. Biaya yang cukup rendah  bagi pemerintah dan pembayar 
pajak. 

Sementara untuk sistem parlemen bicameral sendiri 
adalah sistem yang terdiri dari dua kamar atau badan yang 
terdiri dari majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah 
(lower house). Majelis tinggi mewakili kepentingan kelompok 
fungsional, sementara majelis rendah untuk mewakili 
kepentingan rakyat. Namun perbedaan kamar tersebut bukan 
berarti mengidentifikasikan terkait hubungan yang hierarkis 
atau menunjukkan bahwa antara satu kamar dengan kamar 
lainnya lebih tinggi. Anggota majelis tinggi diangkat berdasar 
pertimbangan dan proporsi politik penduduk. Alasan perwakilan 
tersebut dipilih melalui partai politik yang berkompetisi dalam 
sebuah pemilihan untuk menentukan formasi lembaga parlemen. 
Penerapan sistem ini juga dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, 
sejarah dan perkembangan ketatanegaraan dari suatu negara 
yang bersangkutan. 

Adapun beberapa alasan mengapa suatu negara menggunakan 
sistem parlemen bikameral sebagai pilihannya antara lain:

a. Adanya kegagalan dari partai politik dalam menangkap 
dan mengagregasikan aspirasi serta kepentingan politik 
negara. Hal ini diakibatkan oleh realitas dari politik yang 
kerap ditandai dengan adanya kekuatan dan kepentingan 
politik di dalamnya;

b. Pencerminan tiga keterwakilan oleh setiap lembaga 
perwakilan seperti keterwakilan penduduk, keterwakilan 
wilayah dan keterwakilan deskripsi politik tertentu;

c. Negara yang tergolong memiliki wilayah luas dengan 
jumlah penduduk yang besar dan heterogen. Hal tersebut 
menghadirkan adanya keberagaman tradisi kebudayaan 
yang juga secara tidak langsung menuntut kualitas 
koordinasi dan kesetaraan perlakuan politik wilayah yang 
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terkontrol.

Sistem parlemen bikameral dibagi lagi menjadi 2 
bagian, yakni sistem parlemen bikameral yang kuat (strong 
bicameralism) dan sistem parlemen bikameral yang lemah (soft 
bicameralism) yang didasarkan pada kekuasaan pada masing-
masing kamar oleh konstitusi. Keuntungan pelaksanaan sistem 
parlemen dengan sistem bikameral ini fokus pada kemampuan 
dari anggota seperti:

a. Mewakili beragam pemilih secara resmi (negara bagian, 
wilayah, etnik atau golongan);

b. Mekanisme pendekatan yang bersifat musyawarah 
terhadap penyusunan perundang-undangan;

c. Mencegah untuk disahkannya perundang-undangan yang 
bersifat cacat dan ceroboh ;

d. Mengawasi proses secara lebih baik atas lembaga 
eksekutif.

Begitu pula yang terjadi dengan ketatanegaraan Negara 
Indonesia yang telah menganut sistem parlemen berbeda-beda  
sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Pergantian 
sistem parlemen tersebut menyesuaikan dengan kurun waktu 
berlakunya konstitusi, yakni:

a. Periode tahun 1945-1949 (Berlakunya UUD 1945 yang 
pertama) : 

Perdebatan mengenai bentuk negara yang sempat 
diusulkan menjadi negara kesatuan dan negara federal 
ini dibahas pada sidang pertama BPUPKI. Namun, Muh. 
Yamin menyampaikan bahwa bentuk negara Indonesia 
merdeka berdaulat adalah Republik Indonesia yang 
tersusun atas paham unitarisme. Alasan Muh. Yamin 
menghendaki bahwa Negara Indonesia harus berbentuk 
Negara Kesatuan dengan konsep desentralisasi dan 
dekosentrasinya adalah karena Negara Serikat tidak 
dapat dijamin kekuatan dalam mengatasi kemungkinan 
keguncangan yang dapat dihadapi sewaktu-waktu. Selain 
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itu, lokasi dari banyak tenaga terpelajar dan penganjur 
Indonesia ada di pulau Jawa, sehingga pulau lain akan 
kekurangan kaum terpelajar. Selain itu, apabila Indonesia 
berbentuk serikat maka akan menimbulkan kekacauan 
dalam bidang ekonomi karena setiap bagian kepulauan 
tidak memiliki kekayaan yang sama. Hal tersebut membuat 
Indonesia menganut sistem parlemen unicameral (kamar 
tunggal) dengan variasi teori kedaulatan rakyat yang 
diwujudkan ke dalam organ yang bernama Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis ini menduduki 
posisi tertinggi dalam struktur organisasi negara karena 
dianggap sebagai wujud representasi dari kedaulatan 
rakyat.

b. Periode tahun 1949-1950 (Berlakunya Konstitusi RIS 
1949) 

Dikarenakan bentuk Negara Indonesia di periode ini 
adalah federal, maka sistem parlemen pada periode ini 
adalah bicameral (dua kamar) yang terdiri dari Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Senat. Keanggotaan senat memuat 
3 calon dari setiap kursi berdasar tunjukan langsung oleh 
pemerintah daerah bagian serta dari daftar masing-masing 
perwakilan rakyat. Sementara untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat berperan sebagai wakil rakyat Indonesia yang 
mekanisme pengisian keanggotaannya berdasar pemilu 
yang beranggotakan sekitar seratus lima puluh anggota. 

c. Periode tahun 1950-1958 (Berlakunya UUDS 1950)

Bentuk Negara Indonesia dalam periode ini kembali 
berbentuk kesatuan karena adanya usul “Mosi Integral 
Natsir” oleh Muhammad Natsir yang akhirnya 
membubarkan Negara Republik Indonesia Serikat. 
Sehingga sistem parlemennya ialah sistem parlemen 
unicameral (satu kamar) yang tidak mengenal kehadiran 
lembaga MPR, hanya lembaga DPR sesuai pasal 44 
UUDS 1950. Dikarenakan proses pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum 
terselenggara, sehingga kehadiran DPR pada saat itu juga 
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disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 
(DPRS). Pada masa ini juga dihasilkan produk legislatif 
yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 mengenai 
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan 
Perwakilan rakyat serta dilaksanakannya proses pemilihan 
umum pertama kali dalam memilih wakil rakyat. 

d. Periode tahun 1959-2004 (Berlakunya UUD 1945 
sebelum Amandemen)

Pemberlakuan UUD 1945 berangkat dari lahirnya Dekrit 
Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi anggapan bahwa 
Konstituante gagal dalam proses penyusunan Undang-
Undang Dasar yang bersifat tetap. Pada masa ini pula 
dibentuk suatu MPRS melalui Penetapan Presiden 
nomor 2 tahun 1959. Selain itu, masa ini juga memiliki 
kerancuan dalam sistem parlemen yang dianut (tidak 
unicameral maupun bicameral). Hal tersebut diakibatkan 
karena apabila merujuk pada konsep sistem bicameral 
yang memiliki dua kamar terpisah namun dengan 
kedudukan yang sama. Lain halnya dengan sistem yang 
dimiliki MPR, karena keberadaan MPR dan DPR bersifat 
hierarkis (MPR sebagai lembaga negara tertinggi, dan 
DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara).

e. Periode tahun 2004-sekarang (Berlakunya UUD 1945 
setelah Amandemen) 

Peristiwa reformasi dan adanya perubahan dalam 
konstitusi menjadikan bentuk dari Negara Indonesia 
adalah Negara Kesatuan. Hal ini juga mengakibatkan 
adanya perubahan dalam susunan MPR yang terdiri dari 
DPR dan DPD ini seolah-olah mengarah pada perwujudan 
sistem parlemen bicameral (dua kamar). Padahal, sistem 
parlemen bicameral tidak tercermin karena apabila 
keanggotaan DPR dan DPD melebur ke dalam MPR 
maka hanya akan satu lembaga yakni MPR. 

  Susunan parlemen bicameral yang sebenarnya bukan dari 
anggota yang menjadi unsur yang melainkan badan di dalamnya, 
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seperti DPR dan DPD. Sebagai contoh, hal tersebut dapat ditemui  
pada Congress Amerika Serikat yang terdiri Senate dan House 
of Representative. Apabila dianalogikan menjadi anggota yang 
menjadi unsur, maka MPR adalah badan yang berdiri sendiri 
di luar dari kelembagaan DPR dan DPD. Selain itu, akan juga 
menyebabkan terjadinya perbedaan kewenangan antara satu 
sama lain yang disebut sebagai trikameral atau trikameralisme.

6. Konsep DPD

Konsekuensi dari hadirnya proses reformasi 21 Mei 
1998 hingga hari ini berhasil melahirkan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) sebagai lembaga yang mekanisme pengisian 
keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat sehingga lebih 
legitimate. Akibat hal tersebut, para konstituen menaruh harapan 
yang cukup tinggi pada DPD untuk dapat memperjuangkan 
aspirasi daerah hingga ke pusat. Secara fakta, memang DPD 
memberikan angin perubahan di tingkat pusat, namun tidak 
halnya dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki seperti 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 
22 tahun 2003 yang jauh berbeda dari ekspektasi awal. Seperti 
yang tertuang  dalam pasal 22C dan Pasal 22D yang berisi peran 
fungsi anggota DPD. Aturan pelaksanaan tugas DPD yang 
tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Sus 
Duk MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak optimal dalam mewakili 
aspirasi daerah. Pasal 42 – Pasal 46 Undang-Undang tersebut 
juga mempertegas lemahnya posisi DPD mengenai tugas dan 
kewenangannya, antara lain : 

a. Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) : Membatasi DPD dalam hal 
pengajuan RUU ke DPR yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang 
terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Itupun hanya diundang oleh DPR dalam pembahasan tata 
tertib DPR untuk memulai pembahasan RUU dengan 
pemerintah. 
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b. Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) : Pembahasan 
anggota DPD bersama DPR dan pemerintah pada awal 
pembicaraan tingkat I sesuai tata tertib DPR hanya berupa 
menyampaikan pandangan DPD terhadap masing-masing 
lembaga yang akan menjadi bahan masukan dalam 
pembahasan lanjutan antara DPR dan Pemerintah.

c. Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) : Pemberian pertimbangan 
oleh DPD kepada DPR dalam hal  RUU, APBN, dan RUU 
tentang Pajak, pendidikan dan agama secara tertulis yang 
selanjutnya hanya menjadi lanjutan saran pembahasan 
antara DPR dan Pemerintah. 

d. Pasal 45 ayat (1) dan (2): DPD hanya berhak memberikan 
pertimbangan kepada DPR sebelum pemilihan anggota 
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Apabila disederhanakan, maka peran DPD meliputi 
tiga hal yakni, kewenangan legislasi (pengajuan RUU, dan 
pembahasan RUU bersama DPR), kewenangan pertimbangan 
(pemberian pertimbangan terhadap suatu RUU serta pemberian 
pertimbangan pemilihan anggota BPK), dan yang terakhir adalah 
kewenangan pengawasan (pemberian pengawasan pelaksanaan 
Undang-Undang yang dimaksud). Tetapi yang terjadi dalam 
proses pengimplementasiannya, DPD seolah-olah hanya sebagai 
subordinat dari fungsi, peran dan kewenangan DPR (DPD di 
bawah DPR).

Eksistensi DPD mengenai kewenangannya yang masih 
terbatas dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya 
membuat banyak pihak menyoroti untuk segera memberlakukan 
penguatan khusus bidang legislasi agar selaras dengan ruh dari 
sistem parlemen bicameral. Maksud ingin menjadikan Indonesia 
dengan sistem parlemen dua kamar dalam satu parlemen 
diharapkan dapat mengakomodasi fungsi checks and balances 
yang berimplikasi pada pola hubungan kamar pertama dan kedua 
dalam menjalankan fungsinya. Perkembangan DPD yang kerap 
ditarik ulur terlebih dalam hal kewenangannya menyisakan teka 
teki dalam prospeknya sebagai lembaga perwakilan di Indonesia 
yang masih belum memuaskan berdasar penilaian publik di 
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tengah kinerjanya.

Menyambung dengan beberapa pernyataan di atas, 
kedudukan utusan golongan ini termaktub dalam pasal 2 ayat 
1 UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat” terdiri dari anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang ditambah dengan utusan dari daerah dan 
golongan menurut aturan yang telah ditetapkan undang-undang. 
Utusan golongan sendiri merupakan suatu istilah penyebutan 
bagi mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang 
bersifat nasional, mandiri, dan bukan merupakan bagian suatu 
partai politik, pihak yang tidak terwakili secara proporsional di 
DPR dan terdiri dari golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, 
ilmuwan dan badan kolektif lainnya.

Selain itu, pencerminan prinsip demokrasi ekonomi 
juga tersalurkan melalui kehadiran utusan golongan yang 
berdasar pada prosedur perwakilan fungsional. Kehadiran sistem 
perwakilan fungsional itu dimaksudkan untuk mengatasi sistem 
perwakilan politik. Sementara, apabila DPR berorientasi nasional 
untuk kepentingan bangsa dan negara, konsep utusan daerah 
dan golongan juga diharapkan dapat menjamin terpenuhinya 
kepentingan dari setiap daerah. Tentu saja hal tersebut baru benar-
benar dapat mencerminkan seluruh kepentingan dari lapisan dan 
golongan rakyat sehingga MPR pantas mendapat kedudukan 
yang tertinggi.

7.  Konsep MPR

Lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang berkedudukan tinggi di antara lembaga parlemen 
DPR dan DPD menjadikan MPR sebagai sebuah lembaga 
negara yang memiliki struktur “unik”. Di samping itu, adanya 
kekuasaan dan kedudukan tertinggi (the supreme state organ) 
pada MPR yang menjadikannya sebagai pemegang pelaksana 
kedaulatan rakyat sebelum adanya perubahan UUD 1945 telah 
tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen 
yang menyatakan, 
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“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Sebagaimana Padmo Wahjono merumuskan pola dasar 
pada MPR yang menaruh secara penuh konsep perwakilan 
dan kedaulatan di dalam kelembagaan MPR. Sama halnya 
yang terdapat di beberapa negara era klasik, model kedaulatan 
rakyat di tangan suatu lembaga yang dianggap sebagai Majelis 
Tertinggi dapat ditemukan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan 
Uni Soviet. Adanya istilah MPR sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia (vertrelingsorgan des Willens des Staatsvolkes) 
menimbulkan beberapa penafsiran, yakni di antaranya:

a. Memberikan pengertian bahwa MPR sama atau bahkan 
identik dengan rakyat; dan

b. Mengartikan MPR sebagai suatu badan negara perwakilan 
seluruh lapisan dan golongan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, makna sila keempat 
Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” 
mengandung cita-cita kefilsafatan, yakni:

a. Kerakyatan, merupakan suatu cita-cita kefilsafatan yang 
menyangkut demokrasi politik dan sosial ekonomi, sehingga 
kerakyatan bermakna tidak identik dengan demokrasi, 
melainkan lebih luas;

b. Permusyawaratan/perwakilan, memberi pengertian 
bahwa  demokrasi erat hubungannya dengan pengertian 
“permusyawaratan/perwakilan” yang merujuk pada 
demokrasi politik sebagaimana merupakan syarat mutlak 
bagi tercapainya “kerakyatan”.

Soepomo sebagai salah satu founding fathers Indonesia 
memiliki pemikiran terkait prinsip musyawarah sebagai 
suatu alasan Indonesia merdeka melalui istilah “Badan 
Permusyawaratan” yang mewarnai kompilasi kelahiran MPR. 
Konsep “Negara Integralistik” yang diajukan oleh Soepomo 
pada sidang BPUPKI berkaitan dengan pemikiran Spinoza, 
Muller, dan Hegel sebagaimana menganggap bahwa melindungi 
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kepentingan masyarakat keseluruhan sangat dijunjung dan 
diutamakan dibandingkan melindungi kepentingan pribadi atau 
golongan sebagai suatu fungsi negara.

Pertanggungjawaban terhadap berbagai kegiatan 
negara serta kewenangan pada kelembagaan negara 
dilakukan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

 Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan 
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau 
antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara menguatkan kedudukan 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, kekuasaan 
yang tidak terbatas pada sebuah lembaga dimiliki oleh MPR, 
sebagaimana tercantum pada tugas dan wewenangnya pada 
Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. 
Tugas dan wewenang tersebut berupa beberapa hal, antara lain 
menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis 
besar haluan negara (GBHN), memilih serta berwenang untuk 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika dianggap 
melakukan pelanggaran haluan negara yang telah ditetapkan 
UUD atau MPR selama masa jabatannya, sebagaimana hal ini 
dapat disebut pemakzulan atau impeachment.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara berimplikasi pada 
tidak dapat diawasi, dikontrol, dan dikendalikan oleh keseluruhan 
lembaga negara yang ada, sekalipun UUD 1945 tidak dapat 
mengendalikan dan mengontrol. Hal tersebut dikarenakan 
MPR merupakan lembaga yang menentukan isi UUD dan dapat 
melakukan perubahan atas keinginan dan kehendaknya.

Perubahan UUD 1945 pada awal reformasi mengubah 
secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Jimly 
Asshidiqqie menyebutkan bahwa perubahan UUD 1945 
menyebabkan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara, 
melainkan kelembagaan dengan kedudukan yang setara. 
Hal ini dilakukan guna mewujudkan secara optimal sistem 
ketatanegaraan yang menganut sistem saling mengawasi dan 
mengimbangi (checks and balances). Forum bersama (joint 
session) antara anggota DPR dan DPD dalam melakukan 
persidangan merupakan bentuk penjelmaan terbaru MPR yang 
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seolah mengarah pada pembentukan sistem bikameral. 

Impeachment yang dilakukan oleh MPR terhadap 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dapat memungkinkan 
untuk terjadi atas UUD, namun dilakukan berdasarkan usulan 
DPR dan pendapat hukum MK, pengagendaan usulan perubahan 
UUD 1945, serta mengisi kekosongan jabatan Presiden atau 
Wakil Presiden berdasarkan alasan tertentu, dalam hal ini jika 
kemungkinan terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power).

Produk hukum dianggap sebagai suatu hal yang 
berkaitan erat dengan keberadaan lembaga pembentuknya 
dengan menyesuaikan atas kewenangan yang dimiliki dengan 
adanya keharusan atas terpenuhinya landasan yuridisnya. 
Dalam pembentukannya, MPR tidak dimaksudkan sebagai 
badan pembuat peraturan (apalagi sebagai legislatif), kecuali 
menetapkan dan mengubah UUD. Sehingga, Bagir Manan 
berpendapat bahwa MPR tidak tepat untuk menetapkan berbagai 
peraturan di luar wewenang sebagaimana yang telah ditetapkan 
oleh UUD. Namun, pembuatan produk hukum yang bersifat 
mengatur oleh MPR berdasarkan wewenangnya dalam Tap MPR 
Nomor I/MPR/1973 disebut sebagai Ketetapan dan Keputusan 
MPR. Adanya wewenang MPR dalam mengeluarkan produk 
hukum tidak menjadikannya sebagai lembaga legislatif murni 
yang sama halnya seperti DPR, namun sebatas sebagai legislatif 
semu. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan baik yang 
pernah berlaku maupun yang masih berlaku, produk hukum MPR 
berada pada posisi kedua dan lebih tinggi dibandingkan produk 
lembaga legislatif berupa undang-undang.

Materi muatan sebagai terjemahan dari Bahasa 
Belanda “het onderwerp” yang digunakan pertama kali 
oleh Hamid S. Attamimi menyesuaikan dengan bentuk 
peraturan perundang-undangan tertentu secara doktrinal. 

 Dalam hal ini, Tap MPR memiliki materi muatan berkaitan dengan 
jenis, fungsi, dan hierarki dari bentuk Tap MPR yang berbeda dari 
materi muatan hierarki peraturan perundang-undangan lainnya. 
Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1960 hingga pada 
tahun 2002, materi muatan Tap MPR mengalami perubahan dan 
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perkembangan. Hal itu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagai puncak dari agenda “sunset clouse” yang tidak 
memasukkan Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-
undangan. Tidak dimasukkannya Tap MPR ke dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan tetap diakuinya bahwa Tap MPR 
sebagai produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan 
dengan Undang-Undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Sebagaimana Bagir Manan mengelompokkan Tap MPR 
sesuai materi muatan ke dalam empat jenis, antara lain:

a. Tap MPR yang memenuhi unsur-unsur sebagai peraturan 
perundang-undangan;

b. Tap MPR dengan materi muatannya berisi ketetapan atau 
penetapan administrasi (beschikking);

c. Tap MPR yang berwujud perencanaan (het plan), dalam hal 
ini Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); dan

d. Tap MPR yang bersifat pedoman yang sama halnya dengan 
peraturan kebijakan di bidang administrasi negara.

  Lebih lanjut, Bagir Manan mengidentifikasikan materi 
muatan Tap MPR ke dalam empat kelompok, yakni:

a. Memiliki sifat mengatur;

b. Memiliki sifat materi muatan yang mengikat umum secara 
langsung;

c. Materi muatannya berupa penetapan (beschikking); dan

d. Materi muatannya bersifat pernyataan (deklarasi).

Mengenai kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan Indonesia dengan melihat teori Hans Kelsen 
“theory von stufenufbau der rechtsordnung” yang dikembangkan 
oleh Hans Nawiasky menjelaskan susunan norma hukum dasar 
yang berlaku, sebagaimana A. Hamid S. Attamimi berpendapat 
mengenai penyesuaian dan pengaplikasiannya di dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut: 
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a. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), 
sebagai Pancasila (Pembukaan UUD 1945);

b. Aturan dasar negara (Staatsgrundgezets),  sebagai Batang 
Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;

c. Undang-undang formal (Formell gezets), sebagai undang-
undang; dan

d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verodnung 
en autonome satzung), sebagai Peraturan Pemerintah hingga 
Keputusan Bupati atau Walikota.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang, menunjukkan 
adanya pengembalian Tap MPR dalam hierarki perundang-
undangan yang berimplikasi dan membawa berbagai konsekuensi 
logis dalam penataan sistem hukum Indonesia, yakni menjadikan 
Tap MPR sebagai rujukan dalam pembentukan dan penerapan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di 
bawahnya (UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda) secara otomatis 
(ex-officio).

Adanya perubahan UUD 1945 tidak hanya berimplikasi 
pada hierarki peraturan perundang-undangan pada produk hukum 
MPR saja, melainkan terdapat beberapa hal yang dapat ditemukan 
dalam beberapa pasal pada UUD 1945 pasca amandemen, yakni:

a. Pasal 2 ayat (2), MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di ibu kota negara;

b. Pasal 2 ayat (3), segala putusan MPR ditetapkan dengan 
suara terbanyak;

c. Pasal 3 ayat (1), MPR berwenang mengubah dan menetapkan 
UUD (perubahan keempat);

d. Pasal 3 ayat (2), MPR melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden (perubahan keempat);

e. Pasal 3 ayat (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
UUD (perubahan keempat).
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Kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi suatu lembaga 
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga 
tidak dikenalnya lagi lembaga tertinggi negara merupakan 
implikasi yang signifikan. Sebagaimana berdasarkan prinsip 
checks and balances dari kelembagaan negara menjadikan MPR 
berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Selain 
itu, pereduksian wewenang yang menjadikan MPR tidak lagi 
berwenang mengeluarkan GBHN serta tidak lagi berwenang 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan 
kedudukan dan kewenangan MPR atas perubahan konstitusi 
tidak lain dimaksudkan untuk menutup peluang penyalahgunaan 
MPR sebagai jalan penyimpangan penyelenggaraan negara 
dalam proses bernegara.

8. Konsep Haluan Negara

Istilah haluan negara dipergunakan dalam UUD sebelum 
amandemen, yakni pada ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang 
menyebutkan, “MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar 
daripada haluan negara”. Lebih lanjut pada penjelasannya yang 
menyatakan,

“…DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan 
Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat…” 

Haluan negara pada konstruksi sebelumnya memiliki 
makna sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara. 
Sebagaimana Jimly Asshiddiqie berpendapat mengenai adanya 
cakupan pengertian haluan negara, yakni:

a. Haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;

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

c. Haluan negara dalam pengertian program kerja yang tertuang 
dalam Ketetapan MPR tentang GBHN; dan 

d. Haluan negara yang tertuang dalam UU APBN.
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Para founding fathers menyepakati bahwa haluan negara 
digunakan sebagai perangkat dalam menuntun penyelenggaraan 
pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara. Indonesia 
sebagai bangsa yang sedang membangun (developing country) 
membutuhkan suatu haluan negara guna memperkuat arah dan 
kepastian pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara yang 
tertuang dalam Pembukaan UUD 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 yang termaktub dalam konstitusi 
menjadi landasan filosofis dalam keseluruhan bidang 
sebagai pembangunan negara. Dalam hal ini, penjabaran 
tujuan negara yang diaktualisasikan dalam haluan negara 
berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara. 
Di sisi lain, dalam konteks paradigma yuridis filosofis, 
pembangunan bermakna mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur secara merata dan spiritual yang merupakan cerminan 
nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila 

 sebagai dasar filsafat negara.

Sebagaimana Soepomo menjelaskan secara ontologis 
terdapat dua aspek penting dalam unsur haluan negara, yakni 
mengenai prinsip-prinsip direktif dan kebijakan dasar negara. 
Dengan berdasar kedua aspek tersebut, haluan negara dibangun 
atas tiga konsensus dasar yang saling menopang dan berkaitan 
dalam mewujudkan tujuan negara, yakni Pancasila, UUD 1945, 
dan Haluan Negara, sehingga disebut sebagai triangle of basic 
state consensus.

Oleh karena itu, dalam merekonstruksi pikiran, perlu 
diketahui bahwa negara dan pembangunan merupakan dua 
konsep yang saling berkaitan. Secara etimologi, pembangunan 
memiliki definisi sebagai tahapan pertumbuhan atau kemajuan. 
Sebagai kata kerja, pembangunan merujuk pada serangkaian 
aktivitas yang diperlukan dalam membangun perubahan. Serta 
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sebagai kata sifat, dikarenakan adanya keterlibatan suatu standar 
yang diperbandingkan, maka dalam hal ini pembangunan 
dimaknai sebagai penghakiman (judgement).

Sebelum adanya era kemerdekaan, tepatnya pada masa 
pemerintah Hindia Belanda sebagaimana negara masih melakukan 
perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai 
agresi penjajah di berbagai daerah Indonesia, telah terdapat 
pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) 
dengan menterinya AK. Gani. Rancangan rencana pembangunan 
tersebut berisikan berbagai program kerja pembangunan dalam 
meningkatkan dan memperluas kemakmuran secara merata 
dengan melalui:

a. Mengintensifkan usaha produksi;

b. Memajukan pertukaran internasional;

c. Mencapai taraf hidup yang lebih baik; dan 

d. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

Dikarenakan terdapat agresi militer Belanda dan 
pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia, rencana 
pembangunan tersebut tidak dapat terlaksana. Namun, 
seiring perkembangan waktu dan sejarah, konsepsi mengenai 
perencanaan pembangunan masih dan terus dilakukan 
oleh Indonesia. Dalam hal ini, dengan berkaca pada sistem 
pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sebelum adanya 
perubahan dan perkembangan pada konstitusi negara Indonesia, 
diaktualisasikan melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dengan MPR sebagai pemegang wewenang dalam 
perencanaannya. GBHN yang merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan nasional tersebut diwujudkan berupa Ketetapan 
MPR (Tap MPR). Haluan negara yang disepakati merupakan peta 
jalan (road map) keseluruhan bangsa dan negara yang mencakup 
segala bidang.

Melalui Perpres No. 1 Tahun 1960, Presiden Soekarno 
menetapkan GBHN untuk pertama kali. Pada Pasal 1 menyatakan 
bahwa,
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“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, 
Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 
1959 oleh Presiden atau Panglima tertinggi angkatan perang 
adalah garis-garis besar daripada haluan negara.” 

Menindaklanjuti Perpres sebelumnya terkait penetapan 
GBHN, melalui Tap. MPR No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto 
Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan 
Negara menguatkan keberadaan GBHN. Untuk memperinci 
ketetapan tersebut, Dewan Perancang Nasional (Dapenas) 
dibentuk guna membuat Rancangan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969 melalui Tap. MPR 
No.II/MPRS/1960. Lebih lanjut, dokumen GBHN terakhir pada 
era demokrasi ditetapkan melalui Tap. MPR No.IV/MPRS/1963 
mengenai Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara dan Haluan Pembangunan. Sehingga secara umum, 
GBHN dimaknai sebagai haluan negara dalam garis-garis besar 
yang merupakan suatu kehendak rakyat yang memiliki landasan 
idiil Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Dengan bergantinya era pemerintahan menjadi orde baru 
melalui kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi penyusunan 
kembali strategi rencana pembangunan guna memulihkan 
kondisi ekonomi. Melalui Instruksi Presidium Kabinet No.15/
EK/IN/1967, Soeharto menugaskan Badan Perencanaan 
Nasional (Bappenas) untuk menyusun pemulihan ekonomi. 
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bappenas menghasilkan 
dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) 
dengan kurun waktu 1969 hingga 1973, yang kemudian berlanjut 
hingga Repelita IV pada 1998. Repelita dengan berdasarkan pada 
GBHN dihasilkan dalam sidang lima tahunan sekali.

Dalam kurun waktu 1969-1998, terdapat tidak kurang 
dari enam Tap. MPR mengenai GBHN, yakni antara lain:

a. Tap. MPR No.IV/MPR/1973;

b. Tap. MPR No.II/MPR/1978;

c. Tap. MPR No.IV/MPR/1983;

d. Tap. MPR No.II/MPR/1988; 
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e. Tap. MPR No.II/MPR/1993; dan

f. Tap. MPR No.II/MPR/1998;

Mengenai konteks pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota), diperlukan penerjemahan dokumen GBHN 
ke dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldasbangda), 
sebagaimana melalui mekanisme berikut: 

Gambar 2.  
Pola Dasar Pembangunan Daerah GBHN. 1

 

Setelah dihapuskannya GBHN dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, pedoman pembangunan nasional 
dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional.

1  Imam Subkhan, above note 114.
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9. Kajian Teori Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) 
mendefinisikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan 
tertulis yang mengandung norma hukum dan mengikat secara 
umum, serta dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara 
yang berwenang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
Jika dikaji secara terminologi dalam UU P3, peraturan perundang-
undangan juga dapat disebut wetegeving, gesetgebung maupun 
legislation. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan 
sebagai hukum yang abstracto atau general norm dan mengikat 
untuk publik dan mengantur secara general.

Jika dikaji berdasarkan pandangan Prof. Maria Farida 
Indrati Soeprapto, perundang-undangan memiliki dua pengertian, 
yakni:2 Pertama, perundang-undangan dapat diartikan sebagai 
proses pembentukan atau membentuk peraturan negara baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; Kedua, perundang-
undangan juga memiliki pengertian sebagai peraturan negara 
yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik ditingkat 
pusat maupun daerah.

Sejalan dengan Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto, Prof. 
Bagir Manan juga mendefinisikan peraturan perundang-undangan 
sebagai putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan 
oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang memiliki fungsi 
legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.3 Satjipto Rahardjo 
mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan harus 
memiliki aturan yang berlaku secara universal, tidak konkrit dan 
diarahkan kepada rakyat.4 Satjipto Raharjo juga mengemukakan, 
terdapat dua aspek dari peraturan perundang-undangan dimasing-
masing negara yakni, sebagai ilmu pengetahuan dan mekanisme 
pengaturan kekuasaan badan negara.5

2  Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, hlm 
1-6.

3 Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembina hukum 
Nasional, Armico, Bandung, hlm. 13. 

4  Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 83-84. 
5  Ibid.
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Berdasarkan teori Hans Kelsen dalam bukunya yang 
berjudul “General Theory of Law and State” mengemukakan 
terkait teori Jenjang Norma Hukum (Stufentheorie).6 Beliau 
mengemukakan bahwa setiap norma hukum memiliki tingkatan/
jenjang, atau dapat dikatakan bahwa suatu norma yang lebih 
rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi, jika ada norma yang lebih tinggi lagi, maka tidak boleh 
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi lagi, demikian 
selanjutnya hingga norma tersebut tidak dapat ditelusuri serta 
bersifat hipotesis dan fiktir, yakni Norma Dasar (Grundnorm). 
Beliau juga mengemukakan asas hierarki peraturan perundang-
undangan, sebagai berikut:7

a. Setiap perundang-undangan yang rendah, tidak boleh 
bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih 
tinggi;

b. Perundang-undangan dapat dicabut, diubah, atau 
ditambah dengan perundang-undangan yang sederajat 
hierarkinya atau yang lebih tinggi;

c. Perundang-undangan yang lebih rendah tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. Materi yang secara hakikatnya diatur dalam perundang-
undangan yang lebih tinggi hierarkinya, tidak dapat diatur 
oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Jika dikaji berdasarkan pandangan Hans Nawiasky dalam 
bukunya yang berjudul “Allgemeine Rechtslehre als System der 
rechtlichen Grundbegriffe” berpandangan bahwa pengelompokan 
norma hukum terbagi menjadi empat kelompok besar, yaitu:8

6 Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat 
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Hal. 170; Arasy Pradana A. Azis, 
HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/
pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/, accessed on April 21, 2021.

7 Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, 2017, Ilmu Perundang-undangan, Cetakan kedua, CV 
Pustaka Setia, Bandung. Hal. 103.

8 Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, Jurnal 
Rechtsvinding, Vol. 1, No. 3, 2012. Hal. 311-312.
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a. Kelompok 1: Norma Fundamental Negara;

b. Kelompok 2: Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara;

c. Kelompok 3: Undang-Undang Formal;

d. Kelompok 4: Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom.

Sejak kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) ditetapkan sebagai 
konstitusi dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Jika dikaji dalam 
teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pancasila masuk sebagai 
Norma Fundamental Negara atau dengan kata lain sebagai norma 
hukum tertinggi. Selanjutnya UU P3 Pasal 7 ayat 1, hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:

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

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

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

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jika dikaji lebih lanjut, delegasi kewenangan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU 
P3, nyatanya memiliki beberapa lembaga yang berwenang baik 
memperbaiki, menghapus, maupun membentuk, di sisi lain, akan 
juga dilampirkan pihak mana yang berwenang untuk menguji 
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan dikaji dalam 
Tabel 1.
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Tabel 1.  
Delegasi Kewenangan dan Lembaga Penguji Peraturan Perundang 

Undangan

No. Jenis Peraturan 
Perundang-Undangan

Delegasi 
Kewenangan

Kewenangan 
Lembaga Untuk 

Menguji
1. Undang-Undang 

Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945

Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat

Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat

2. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat

Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat

-

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

Dewan Perwakilan 
Rakyat, Presiden, 
Dewan Perwakilan 
Daerah

Mahkamah 
Konstitusi

4. Peraturan Pemerintah Presiden Mahkamah Agung

5. Peraturan Presiden Presiden Mahkamah Agung

6. Peraturan Daerah 
Provinsi

Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

Mahkamah Agung

7. Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota

Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

Mahkamah Agung

Jika didasarkan pada teori Hans Kelsen, yang dimana 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Maka dibentuklah sebuah lembaga untuk menguji hal tersebut. 
Berdasarkan Tabel 1, telah tertuang lembaga yang berhak menguji. 
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Namun, terdapat kekosongan dalam pengujian Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Jika dikaji lebih lanjut, kewenangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejatinya telah dihapus 
untuk membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Namun di sisi lain, apabila ingin mengembalikan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka diperlukannya sebuah 
lembaga untuk mengakomodasi dan menguji Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tersebut.

Di sisi lain, materi muatan yang ada dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan, perlu berlandaskan beberapa 
asas, yakni: asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, 
kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 
ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan.

10. Konsep Mahkamah Konstitusi

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konsekuensi 
untuk menganut, mengatur, dan mengukur sendirinya terhadap 
pengembangan sistem pemerintahan maupun ketatanegaraannya. 
Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki konsistensi 
dengan UUD 1945 sebagai philosophy of life, rule of law, dan 
law enforcement dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam menciptakan sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi, 
maka perlu adanya pelaksanaan terkait ketentuan dasar yang 
materi muatannya diatur dalam perundang-undangan di bawah 
konstitusi. Dalam menciptakan konstitusi yang berjalan efektif, 
maka dapat dilihat pandangan teoretis yang dikemukakan 
oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan bahwa untuk 
menciptakan pelaksanaan aturan konstitusional mengenai 
legislasi, dapat dijamin dengan pemberian atribusi kepada organ 
khusus untuk menguji apakah suatu produk hukum tersebut 
konstitusional atau tidak.9

Pandangan Hans Kelsen tersebut merupakan pelopor 
berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam rumusan Konstitusi 

9 Hans Kelsen, 1999, General Theory of Law and State, The Lawbook Exchange, Ltd. Hal. 115.



53Universitas Jember

Austria 1919-1920 dan menjadi Mahkamah Konstitusi pertama 
di dunia.10 Model Mahkamah Konstitusi ini melakukan pengujian 
norma yang bersifat abstract review dan juga melakukan pengujian 
terhadap concrete review.11 Proses pengujian biasanya dilakukan 
setelah diundangkan maupun sebelum diundangkan. Kehadiran 
Mahkamah Konstitusi juga membawa angin segar bagi beberapa 
negara yang langsung mengadopsi lembaga tersebut seperti, 
Italia, Taiwan, Hungaria, Korea Selatan, Thailand, dan beberapa 
negara lainnya.

Maka dari karena itu, kehadiran organ untuk mengkaji 
dan menafsirkan konstitusi merupakan hal mendasar yang 
harus dimiliki oleh Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia merupakan salah satu Lembaga Negara baru, sejak 
di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai organ negara yang 
berfokus terhadap konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk menjadi 
pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar atau The Guarding 
of Constitutional.12 Dalam melakukan tugas konstitusionalnya, 
Mahkamah Konstitusi memiliki visi, yakni: “Tegaknya konstitusi 
dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi 
demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.” 
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution 
sejatinya juga memiliki fungsi untuk mengawal demokrasi13, 
melindungi hak konstitusional rakyat14, serta perlindungan 
terhadap hak asasi manusia15.

Dikaji dari sejarahnya, Mahkamah Konstitusi diawali 
dengan diadopsinya ide constitutional court dalam amandemen 
yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

10 Ibid. Hal. 116.
11 Nicola Christine Corkin, 2010, Developments in Abstract Judicial Review in Germany, Austria 

and Italy, The University of Birmingham. Hal. 40.
12 Nyoman Mas Ayani and Bagus Hermanto, “Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai 

Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019. Hal. 174.

13 Kim Lane Scheppele, “Guardians of the Constitution: Constitutional Court Presidents and the 
Struggle for the Rule of Law in Post-Soviet Europe”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 
154, No. 6, 2006. Hal. 1829.

14 Ibid. Hal. 1826.
15 Ibid. Hal. 1797.
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pada tahun 2001, yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 2, Pasal 24C 
dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan 
pada 9 November 2001.16 Jika dikaji lebih lanjut, kehadiran 
Mahkamah Konstitusi berkembang dari pemikiran hukum dan 
kenegaraan modern yang lahir pada abad ke-20.17 Gagasan 
tersebut diambil dari pengembangan asas-asas demokrasi, yang 
dimana tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan 
adalah hak politik rakyat dan hak asasi manusia. Hak dasar 
yang telah dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak 
konstitusional rakyat dan diwujudkan secara institusional melalui 
lemabaga negara yang menjamin hak konstitusional setiap 
warga negaranya. Setelah disahkannya Mahkamah Konstitusi 
dalam UUD 1945, selanjutnya DPR dan Presiden melakukan 
pembahasan dan menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdirinya Mahkamah 
Konstitusi, menjadikan Indonesia menjadi negara ke-78 yang 
membentuk lembaga tersebut di dunia.18

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah 
Konstitusi memiliki dua fungsi ideal sebagaimana tercantum 
dalam UUD 1945 yakni:19 Pertama, Mahkamah Konstitusi 
dibentuk sebagai pengawal konstitusi. Adapun maksud dari 
pengawal konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi menjamin, 
mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan 
bahwa UUD 1945 telah dijalankan dengan baik oleh 
penyelenggaraan negara dan subjek hukum konstitusi. Kedua, 
Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai lembaga penafsir 
UUD 1945, karena Mahkamah Konstitusi merupakan satu-
satunya lembaga yang memiliki hak tersebut. Melalui dua fungsi 
tersebut, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk menutupi segala 
kelemahan maupun kekurangan yang ada di dalam UUD 1945.

Jika dikaji dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 7B UUD 
1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

16 Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2, 
accessed on May 23, 2021.

17 Soimin and Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Hal. 50.

18 Ibid. Hal. 51.
19 Ibid.
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2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat empat 
kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni: Pertama, melakukan 
pengujian Undang-Undang terhadap UUD; Kedua, memutus 
sengketa antar lembaga negara; Ketiga, memutus pembubaran 
partai politik; dan Keempat, memutus sengketa pemilihan umum. 
Di sisi lain, terdapat juga kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni, 
memutus pandangan DPR terhadap dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di sisi lain, kewenangan MK selanjutnya dapat dilihat 
dari hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi yang 
berlandaskan supremasi hukum. Jika ditarik kebelakang, sebelum 
hadirnya MK, hubungan antar lembaga dan institusi lebih bersifat 
politik. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan kontra produktif terhadap demokrasi. Pengaturan 
kehidupan politik kenegaraan secara hakikatnya pada saat ini 
juga telah berkembang sebagai bentuk the constitutionalization 
of democratic politic.20

 

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Praktik Penyelenggaraan Haluan Negara

a. Praktik Penyelenggaraan Haluan Negara Pada Masa 
Orde Baru

Rezim orde baru dimulai ketika Presiden Soekarno 
digantikan oleh Soeharto.21 Dalam masa awal orde baru Soeharto 
memiliki tugas yang amat berat yakni bertanggungjawab untuk 
mengembalikan kondisi ekonomi yang sedang lumpuh. Pada 
saat itu Soeharto bersama-sama dengan beberapa pakar ekonomi 
merancang berbagai strategi rencana pembangunan untuk 

20 Theresa Yolanda Sirait et al., “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen”, Nommensen Journal of 
Legal Opinion, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 5. 

21 Transisi pergantian Soekarno oleh Soeharto terjadi pada tanggal 5 Juli 1966 pada saat sidang 
MPRS. Dimana pada sidang tersebut disepakati untuk dicabutnya Ketetapan MPRS No. III 
Tahun 1963 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Sidang umum 
MPRS tersebut kemudian mengangkat Soeharto sebagai pemegang mandat Surat Perintah 
Sebelas Maret sebagai pejabat presiden hingga terbentuknya MPR hasil pemilihan umum.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194556

memulihkan stabilitas perekonomian. Akhirnya pada tahun 
1967 Soeharto menerbitkan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/
EK/IN/1967 yang berisikan perintah terhadap Bappenas untuk 
merancang rencana pemulihan ekonomi. Berikutnya Bappenas 
berdasarkan instruksi tersebut berhasil membuat dokumen yang 
bernama Rencana Pembangunan Lima Tahunan 1 (Repelita 
1) dengan jangka waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 
1973. Dengan konsep rencana pembangunan lima tahunan ini 
pemerintah orde baru telah berhasil menyusun rencana strategis 
haluan negara setiap lima tahunnya dari tahun 1968 sampai tahun 
1998. Sejak April 1969 sampai Mei 1998 setidak-setidaknya 
terdapat enam Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh MPR 
tentang GBHN.

Akan tetapi ketika hendak memasuki Repelita VII 
terdapat kendala yang sehingga membuat pemerintah tidak 
dapat merealisasikan repelita tersebut. Hal ini disebabkan karena 
Indonesia mengalami krisis yang membuyarkan semua impian 
yang sudah dirintis sejak awal orde baru hingga tahun 1998. 
Krisis tersebut disebabkan atas abainya pemerintah terhadap 
ketimpangan sosial yang sangat tinggi di antara masyarakat, 
fondasi ekonomi yang rapuh, terampasnya hak-hak politik dan 
konstitusional warga negara atas nama pembangunan, yang pada 
puncaknya terjadinya hantaman krisis moneter pada Mei 199822 
yang membuat perekonomian nasional semakin terpuruk.23 

GBHN yang semestinya memasuki Repelita ketujuh 
tidak dapat diwujudkan pemerintah karena terpaan krisis yang 
menerpa Indonesia pada tahun 1998, yang berakibat memudarkan 
semua impian rencana pembangunan yang telah disusun dalam 
Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) sejak tahun 1969-1998 
dengan istilah tinggal landas24. Oleh para kritikus istilah ini 

22 Terjadinya krisis moneter pada Mei 1998 ini sekaligus mengakhiri era kekuasaan Soeharto 
yang telah berlangsung selama 32 tahun. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 atas 
desakan dari berbagai lapisan masyarakat serta gelombang demonstrasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa. Lihat Gian Kartasasmita, 2011, Peristiwa Mei 1998: A Study Of Anti-Chinese 
Violence In Glodok District, West Jakarta, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 40.

23 Bahaudin, “Menghidupkan Kembali GBHN, Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan 
Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan,” Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3, No. 
1, 2017, hlm. 90.

24 Masa tinggal landas dalam konsep rencana pembangunan Repelita pada orde baru adalah 
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kemudian dikomentari dengan istilah satir dari tinggal landas 
menjadi tinggal di landasan.25

Penyusunan rencana pembangunan setiap lima tahunan 
(repelita) yang dilakukan dengan mengacu pada GBHN selalu 
dihasilkan oleh MPR yang bersidang tiap lima tahun sekali. Hal 
tersebut diperuntukkan untuk beberapa hal di antaranya:

1. Mengakomodir perkembangan dan dinamika yang 
berkembang di masyarakat;

2. Memastikan GBHN dapat dan mampu bersifat responsif 
serta dapat menjadi jawaban atas berbagai problematika 
masyarakat;

3. Sebagai alat bagi MPR untuk memperhatikan berbagai faktor 
dan kemungkinan yang akan terjadi; dan

4. Dalam menjalankan GBHN yang mempunyai jangka waktu 
lima tahunan berisi di dalamnya rencana teknis pelaksanaan 
GBHN.

Tahapan pembangunan yang sudah tersusun pada saat itu 
telah menjadi dasar bagi suatu proses perencanaan pembangunan 
berkelanjutan serta dapat mendorong kesejahteraan rakyat, yang 
dikenal dengan istilah trilogi pembangunan, trilogi pembangunan 
terdiri atas:

1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi;

3. Pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.26

masa setelah berakhirnya pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) yang 
dilaksanakan mulai tahun 1968 sampai tahun 1993. Sedangkan PJP II direncanakan sejak tahun 
1998 sampai tahun 2018. Konsep tinggal landas sendiri merupakan hasil pengejawantahan 
dari pemikiran WW. Rostow, menurut Rostow terdapat lima tahapan pembangunan yakni: 
masyarakat tradisional, persyaratan untuk lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah 
kedewasaan, dan terakhir adalah konsumsi tinggi. 

25 Imam Subkhan, “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,” Jurnal 
Aspirasi, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 137.

26 Laurensius Arliman S., “Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
Atau GBHN Sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan,” Jurnal Manajemen 
Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 13.
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Berkaitan dengan kebijakan hukum pembangunan 
nasional, MPR sebagai lembaga tertinggi pada saat itu mencetak 
blueprint program pembangunan untuk dilaksanakan oleh 
Presiden yang memuat dokumen hukum tentang arah kebijakan 
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dirancang 
dan disusun sebaik mungkin. Setiap program pembangunan yang 
dicanangkan juga memiliki tahapan dan periodisasi yang jelas, 
terukur, dan terarah. Pada era orde baru posisi presiden yang pada 
saat itu sebagai mandataris MPR, maka presiden berkewajiban 
untuk menjalankan apa yang ada di dalam GBHN, sebagaimana 
sumpah presiden pada saat dilantik untuk memangku jabatannya 
yakni bersumpah akan menjalankan kewajibannya sebagai 
presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh undang-undang dasar dan melaksanakan segala undang-
undang serta berbakti terhadap nusa dan bangsa.27 Posisi 
presiden sebagai mandataris MPR pada era orde baru tersebut 
berkonsekuensi presiden tidak memiliki visi, misi, dan program 
perencanaan pembangunan sebagaimana presiden pada era pasca 
perubahan UUD 1945 pada saat ini. Presiden di era orde baru 
hanya sebagai pelaksana pembangunan yang termaktub di dalam 
GBHN yang sudah dibuat oleh MPR setiap lima tahun sekali.

Pokok-pokok haluan pembangunan nasional pada era 
orde baru sebagai GBHN yang dituangkan dalam Repelita 
memiliki ruang lingkup yang tersendiri mulai dari Repelita I 
hingga Repelita VI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelita I mulai berlaku dan dijalankan pada tanggal 1 April 
1969 sampai tanggal 31 Maret 1974 yang menjadi fondasi 
awal pembangunan pada era orde baru.

Tujuan Pelita I adalah meningkatkan kualitas dan taraf 
hidup masyarakat sekaligus meletakkan landasan-landasan 
pembangunan di tahap berikutnya. Sasaran dari Pelita I sendiri 
adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan 
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. 
Sementara yang menjadi titik berat dalam Repelita I adalah 
bidang pertanian sebagaimana mayoritas mata pencaharian 

27 Donal K. Emmerson, Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, 
Gramedia Utama, Jakarta, hlm. 83.
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masyarakat Indonesia pada saat itu adalah petani,  sehingga 
pemerintah memilih untuk melakukan proses pembaharuan 
dalam bidang pertanian untuk mengejar ketertinggalan 
ekonomi.

2. Pelita II diberlakukan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 
tanggal 31 Maret 1979 melalui TAP MPR No. IV/MPR/1973 
tentang GBHN Pelita Kedua

Prioritas dalam Repelita kedua ini adalah: pertama, 
pembangunan ekonomi dengan fokus pembangunan pada 
bidang pertanian dan industri pengolahan bahan mentah 
menjadi bahan baku; kedua, penempatan pembangunan 
ekonomi sebagai prioritas yang pertama tidak lantas 
mengesampingkan pembangunan-pembangunan di bidang 
lainnya, yang mana juga tetap dikembangkan untuk menunjang 
pembangunan ekonomi; ketiga, stabilitas nasional yang sehat 
dan dinamis terus dikembangkan dengan semakin menyehatkan 
pertumbuhan demokrasi Pancasila, memperkokoh kehidupan 
konstitusional serta meningkatkan kualitas penegakan hukum 
yang dapat mendorong perkembangan kreativitas masyarakat, 
semangat hidup dan memperluas ruang partisipasi masyarakat 
untuk ikut serta dalam proses pembangunan; keempat, 
praktik politik luar negeri yang bebas aktif ditujukan 
terhadap kepentingan nasional khususnya pada pelaksanaan 
pembangunan ekonomi.

Tujuan dibentuknya prioritas dalam rencana pembangunan 
nasional adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan kesejahteraan rakyat, serta menjadi landasan kuat 
bagi pembangunan di tahap selanjutnya.

GBHN pada Pelita II ini berhasil menaikkan pertumbuhan 
ekonomi rata-rata penduduk sebanyak 7% setahun. Pelita 
periode kedua ini juga berhasil melakukan perbaikan dalam 
hal irigasi, dalam bidang industri juga terdapat peningkatan 
produksi, kemudian banyak jalan dan jembatan yang dibangun 
dan direhabilitasi.28

28 Laurensius Arliman S., above note 6, hlm. 12.
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3. Pelita III diberlakukan pada tanggal 1 April 1979 sampai 
tanggal 31 Maret 1984 yang ditetapkan melalui TAP MPR 
No. IV/MPR/1978 tentang GBHN Pelita Ketiga

Prioritas pembangunan utama dalam Pelita ketiga ini adalah: 
pertama, pembangunan dalam bidang ekonomi dengan fokus 
pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada 
pangan dengan menaikkan sektor industri yang mengolah 
bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi sebagai 
upaya untuk menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia; 
kedua, selaras dengan prioritas pembangunan pada bidang 
ekonomi maka pembangunan-pembangunan pada bidang 
lainnya pun juga akan ditingkatkan sepadan dengan kemajuan-
kemajuan yang sudah dicapai dalam bidang ekonomi. 

4. Pelita IV diberlakukan pada tanggal 1 April 1984 sampai 
dengan 31 Maret 1989 yang ditetapkan melalui TAP MPR No. 
II/MPR/1983 tentang GBHN Pelita Keempat.

Pada Pelita keempat ini lebih memfokuskan terhadap sektor 
pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan menaikkan 
sektor industri yang mampu menghasilkan mesin industri 
tersebut. Target untuk mampu swasembada pangan tercapai 
pada Pelita Keempat ini. Di mana pada tahun 1984, Indonesia 
berhasil menghasilkan produksi beras sebanyak 25,8 juta 
ton. Keberhasilan Indonesia atas berswasembada pangan 
ini mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari 
FAO (Food and Agriculture) pada tahun 198529. Perolehan 
penghargaan tersebut merupakan prestasi besar bagi Indonesia. 
Pada Pelita Keempat ini selain program swasembada pangan 
terdapat juga Program KB dan Rumah untuk keluarga. Pada 
masa tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia 

5. Pelita V mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1989 sampai 
dengan tanggal 31 Maret 1994 yang ditetapkan melalui TAP 

29 Indonesia menerima penghargaan dari FAO pada tanggal 14 November 1985 pada saat upacara 
peringatan 40 Tahun FAO yang bertempat di Roma, Italia. Penghargaan ini diberikan langsung 
oleh Direktur Jenderal FAO pada saat itu, Dr Edward Saoma, memberikan penghormatan 
khusus kepada Presiden Soeharto atas keberhasilannya mencapai swasembada pangan. Lihat 
Team Dokumentasi Presiden RI, 2003, Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 
1988, PT. Citra Kharisma Bunda, Jakarta, hlm. 387.
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MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN Pelita Kelima.

Pada Pelita Kelima ini lebih memfokuskan kepada sektor 
pertanian dan industri untuk lebih memantapkan swasembada 
pangan dan menaikkan produksi pertanian yang lain serta 
menghasilkan barang ekspor. Pelita Kelima adalah tahap 
terakhir dari pembangunan tahap pertama. Berikutnya akan 
dilanjutkan dengan pembangunan jangka panjang kedua (PJP 
II) yakni dengan menerapkan Pelita Keenam yang diharapkan 
Indonesia mulai memasuki proses tinggal sebagai upaya 
untuk menggenjot pembangunan dengan kekuatan sendiri 
serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan 
berdasarkan Pancasila.

6. Pelita VI mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1994 sampai 
tanggal 31 Maret 1999 melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 
tentang Pelita VI.

Yang menjadi prioritas utama dalam Pelita Keenam ini adalah: 
pertama, penataan industri nasional yang mengarah pada 
pendalaman struktur industri dan pemanfaatan teknologi, 
peningkatan ketangguhan pertanian, perbaikan kualitas 
sistem serta kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola 
perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemanfaatan faktor 
produksi, sumber daya ekonomi, dan teknologi produksi dalam 
rangka meningkatkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan 
rakyat yang berdasarkan Pancasila; kedua, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dengan harapan dapat turut membantu 
pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan 
pemerataan pendidikan nasional yang bermutu dan dibarengi 
dengan peluasan dan peningkatan pendidikan keahlian yang 
dibutuhkan di segala sektor pembangunan. Disusunya prioritas 
dalam Repelita Keenam bertujuan untuk melahirkan sikap 
dan tekad kemandirian masyarakat Indonesia sebagai upaya 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
rangka mencapai kesejahteraan yang selaras dan adil, serta 
untuk meletakkan landasan bagi pembangunan-pembangunan 
di tahap berikutnya. 
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Beberapa masalah yang dapat diketemukan dalam proses 
pembangunan nasional melalui pendekatan GBHN yang lalu 
dituangkan ke dalam Repelita adalah proses pembangunan yang 
cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi  
dan pembangunan infrastruktur serta banyak menggunakan 
uang hutang luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan 
nasional. Sehingga penyelenggaraan pembangunan pada era 
orde baru kurang menyentuh terhadap aspek-aspek yang lainnya. 
Tak hanya itu pembangunan pada era orde baru juga cenderung 
menutup ruang kreasi dan demokrasi bagi rakyat, sehingga hal 
ini membuat era orde baru acap kali disebut rezim otoriter.

Penyelenggaraan pembangunan pada era pada orde baru 
dengan model GBHN dan Repelita dapat dikatakan sukses dan 
patut diapresiasi. Akan tetapi Presiden Soeharto melupakan 
akan satu hal yang penting dalam hal berbangsa dan bernegara 
yakni kebebasan dan ruang demokrasi. Oleh karena itu orde 
baru barangkali berhasil dalam beberapa agenda pembangunan 
hingga dapat membuat Indonesia swasembada pangan. Namun 
keberhasilan tersebut kemudian sirna ketika memasuki medio 
tahun 90-an, yang mana Indonesia diterpa krisis moneter hingga 
puncaknya terjadi keguncangan nasional pada tahun 1998 
yang memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Hal 
ini berakibat hasil pembangunan selama 32 tahun yang telah 
dijalankan oleh Soeharto sirna dari ekspektasinya.

b. Praktik Pelaksanaan Haluan Negara Era Reformasi

Pada era reformasi atau pasca perubahan UUD 1945, negara 
dan pemerintahan Indonesia menjalankan roda pemerintahan 
dengan nuansa yang baru, berbeda dengan era sebelumnya. 
Perubahan-perubahan fundamental dalam konstitusi dilakukan 
termasuk juga perubahan terhadap sistem politik dan hukum 
tata negara Indonesia. Dalam bidang pemerintahan Presiden dan 
Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR dan juga bertanggung 
jawab kepada MPR, akan tetapi dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada 
rakyat. Perubahan ketatanegaraan secara fundamental ini turut 
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berakibat pada perencanaan pembangunan nasional yang tidak 
lagi menggunakan pendekatan GBHN sebagaimana pada 
era orde baru melainkan berlandas pada Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) yakni Undang-Undang No. 25 
Tahun 2004.

Dalam UU SPPN ini presiden diberikan ruang yang 
lebih luas dalam menyelenggarakan program perencanaan 
pembangunan nasional. UU SPP ini merupakan landasan atau 
dasar bagi program pembangunan nasional, dari UU SPPN ini 
kemudian diteruskan ke dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 
2007 tentang RPJPN yang dijadikan acuan bagi pembangunan 
jangka panjang nasional. Sebagaimana dalam Penjelasan UU 
RPJPN yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4 UU SPPN, 
RPJPN disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya 
pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 
UUD NRI 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 
nasional.  Cara penyusunan RPJPN juga sudah diatur dalam Pasal 
9 ayat (1) UU SPPN yakni penyusunan dilakukan melalui urutan: 
penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah 
perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan  akhir 
rencana pembangunan. Selanjutnya terdapat RPJMN yang 
memiliki jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh menteri 
sebagai pengejawantahan dari visi, misi, serta program presiden 
yang dalam penyusunannya mengacu terhadap RPJPN. Cara 
penyusunan RPJMN sendiri termuat dalam Pasal 9 ayat (2) 
UU SPPN yakni dilakukan dengan melalui urutan kegiatan: 
penyiapan rancangan awal pembangunan; penyiapan rancangan 
rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan 
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Berikutnya 
terdapat RKP, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 
(3) UU SPPN bahwa RPK adalah  penjabaran dari RPJMN yang 
berisi prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro yang 
meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh  termasuk 
arah kebijakan fiskal, dan program kementerian/lembaga, 
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif.
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Para founding parents kita menyusun rumusan konstitusi 
tentunya dengan harapan dalam menjalankan program 
pembangunan dapat mencapai cita-cita bangsa sebagaimana 
yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia 
keempat 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. Untuk mencapai cita-cita tersebut 
tentu diperlukan suatu perencanaan program pembangunan yang 
komprehensif. Perencanaan berdasarkan UU SPPN Pasal 1 angka 
(1) adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. Angka (2) mengatakan bahwa 
pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh 
semua komponen bangsa yang bertujuan untuk mencapai tujuan 
bernegara. Berikutnya dalam angka (3) dikatakan bahwa sistem 
perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat tingkat pusat serta daerah. Berdasarkan definisi yang 
ada dalam UU SPPN tersebut, jelas sudah memuat definisi-
definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli, Budhi Setianingsih 
misalnya yang mendefinisikan perencanaan pembangunan 
sebagai suatu proses yang dilakukan secara kontinuitas dari 
waktu ke waktu dengan menyertakan kebijaksanaan (policy) 
dalam proses tersebut dari si pengambil keputusan berdasarkan 
sumber daya yang tersedia serta dirancang secara sistematis.30 
Riyadi dan Bratakusuma juga turut memberikan definisi bahwa 
perencanaan pembangunan merupakan proses atau tahapan dalam 
menentukan opsi-opsi pengambilan kebijakan yang tepat. Pada 
tahap ini diperlukan adanya data dan fakta yang relevan sebagai 
acuan bagi serangkaian alur sistematis dalam rangka mencapai 

30 Budhi Setianingsih, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi 
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang),” Jurnal Administrasi Publik, 
Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1923.
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kesejahteraan umum baik secara fisik maupun non fisik.31 Oleh 
karena demikian sistem perencanaan pembangunan nasional 
dipandang sudah memenuhi syarat sebagai program perencanaan 
pembangunan nasional untuk diberlakukan di Indonesia.

Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1)32 dan ayat (2)33 UU SPPN 
dijelaskan dengan gamblang bahwa program pembangunan 
diselenggarakan oleh pemerintah dengan berlandaskan 
pada demokrasi dan asas-asas kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian 
dengan menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Pasal tersebut 
juga telah menjabarkan bahwa rencana pembangunan yang 
diusung oleh UU SPPN ialah pembangunan yang bercirikan 
keindonesiaan yang dengan kebhinekaan dan semangat gotong 
royong. Pembangunan diselenggarakan secara adil dan seluas-
luasnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Berkelanjutan 
yakni pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus atau 
kontinuitas tanpa adanya keterputusan di tengah jalan, sehingga 
melalui program rencana pembangunan tersebut diharapkan 
dapat mewujudkan tujuan negara. Adapun cara penyusunannya 
disusun dengan sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, 
serta tanggap terhadap perubahan.

Dalam menyusun suatu perencanaan tentu dibutuhkan 
tahapan-tahapan, adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 8 
UU SPPN adalah: penyusunan rencana; penetapan rencana; 
pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan 
rencana. Tahapan pertama sebelum melakukan penetapan 
rencana adalah penyusunan perencanaan, hal ini ditujukan 
supaya dalam penetapan perencanaan sudah sesuai dengan 
penyusunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian 
pengendalian pelaksanaan rencana, hal ini dimaksudkan agar 
program perencanaan pembangunan dapat terselenggara secara 

31 Ibid., hlm. 1993.
32 UU SPPN Pasal 2 ayat (1): “Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.”

33 UU SPPN Pasal 2 ayat (2): “Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, 
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.”
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baik, sehingga diperlukan suatu pengendalian yang baik. Dan 
yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana, tahap inilah 
yang membedakan antara UU SPPN dengan GBHN dengan 
dimuatnya suatu evaluasi, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi 
faktor, kendala, ataupun produktivitas suatu perencanaan 
pembangunan.34

Dalam UU SPPN diatur bahwa RPJMN ditetapkan 
dengan peraturan presiden paling lambat tiga bulan setelah 
presiden dilantik.35 Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Renstra-KL 
(Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) ditetapkan melalui 
peraturan pimpinan kementerian/lembaga setelah disesuaikan 
dengan RPJMN. Alasan mengapa RPJMN ditetapkan melalui 
undang-undang menurut beberapa ahli adalah agar selalu ada 
kontrol dari rakyat melalui perwakilannya yang ada di parlemen. 
Sebagaimana pendapat yang dilontarkan oleh Tohadi, bahwa 
RPJMN memiliki rumusan dan materi yang sama dengan RPJPN, 
sehingga bukan suatu hal yang salah dan memang lebih tepat 
bilamana RPJMN ditetapkan melalui undang-undang dan bukan 
melalui peraturan presiden.36

Walaupun diatur dalam dokumen yang terpisah yang 
secara hierarki sejajar dengan UU SPPN, akan tetapi RPJPN 
merupakan satu kesatuan yang disusun dengan berdasarkan pada 
UU SPPN. RPJPN merupakan pelaksana daripada ketentuan 
UU SPPN. Sehingga materi yang diatur di dalam RPJPN tidak 
menyimpang atau bertentangan dengan UU SPPN. RPJPN berisi 
materi terkait kondisi umum, arahan, tahapan sampai dengan 
pada prioritas konkret untuk kurun waktu yang panjang. Yang 
membedakan adalah SPPN tidak memiliki jangka waktu sampai 
kapan undang-undang tersebut berlaku, hal ini berbeda dengan 
RPJPN yang memiliki waktu berlaku hingga tahun 2025.

34 Moh. Hudi, 2018, Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan 
Presidensiil, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 84.

35 Lihat UU SPPN Pasal 19 ayat (1), “RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.”

36 Tohadi, Mencari Format Revitalisasi GBHN Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah ini 
dipresentasikan dalam FGD yang diselenggarakan oleh Kaderisasi Cendekiawan Muda Ikatan 
Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan Pusat Pengkajian MPR RI, di Hotel Maharani, 
Mampang, Jakarta, 11 Juni 2015.
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2. Praktik Empiris Utusan Golongan

Pada dasarnya sejak awal kemerdekaan UUD 1945 
sebenarnya telah mengatur akan kehadiran MPR dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi oleh karena keadaan 
pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, maka dirumuskanlah 
pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 oleh BPUPKI yang 
mengatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk maka 
seluruh kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan dibantu 
oleh Komite Nasional.37

Oleh sebab UUD 1945 mengamanatkan demikian, maka 
dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai 
lembaga yang menggantikan PPKI. Anggota KNIP terdiri atas 
mantan anggota PPKI dan ditambah dengan tokoh-tokoh lainnya 
agar lebih mewakili rakyat. Dalam perjalanannya, kekuasaan 
Presiden yang cukup besar sebagaimana yang diamanahkan oleh 
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, maka hal itu dicabut dengan 
dikeluarkannya Maklumat Presiden Nomor X Tahun 194538. 
Sebagai gantinya, KNIP memegang dua kekuasaan sekaligus 
yakni sebagai MPR dan DPR. Dalam membantu mengemban 
tugasnya ini, KNIP membentuk suatu badan kelompok kerja yang 
dinamakan dengan Badan Pekerja.39 Adapun tugas dari KNIP 
sendiri sebagaimana yang tertera di dalam Maklumat tersebut 
adalah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang membuat 
Garis-Garis Besar Haluan Negara sampai dibentuknya MPR dan 
DPR.40

37 Lihat Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi: “Sebelum 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan 
Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh 
Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”, dalam Patrialis Akbar, 2015, Lembaga-
Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11. 

38 Maklumat No. X ini dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Moh. 
Hatta. Maklumat ini dikeluarkan dengan harapan dapat memunculkan partai-partai politik 
sebelum diselenggarakannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan 
Januari 1946.

39 Adnan Buyung Nasution, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-
Legal atas Konstituante 1956- 1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 15.

40 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Univeristas Atma Jaya, 
Yogyakarta, hlm. 77.
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Pada 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 
maka membuat Indonesia kembali lagi ke UUD 1945 asli setelah 
sebelumnya menggunakan UUDS 1950 atau Konstitusi RIS. 
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut mengamanatkan 
untuk dibentuknya MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara), dimana anggota dari MPRS terdiri dari anggota 
DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.41

MPRS pada era orde lama dibentuk melalui Penetapan 
Presiden No. 2 Tahun 1959. Adapun susunan dari MPRS sendiri 
diatur di dalam Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959. Lebih 
detail, dalam aturan tersebut diatur terkait komposisi dari MPRS 
yang terdiri dari DPR, dilengkapi dengan Golongan Karya dan 
utusan daerah-daerah yang ditentukan melalui pertimbangan 
dalam Putusan Dewan Menteri dimana komposisi antara Wakil 
Daerah dan Golongan Karya adalah perbandingan 2:1.42 Anggota 
MPRS pada masa tersebut secara keseluruhan berjumlah 551 
orang. Dengan rincian 257 orang berasal dari DPR hasil Pemilu 
1955 yang juga turut ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 
1 Tahun 1959, sedangkan 200 orang anggota lainnya berasal dari 
utusan golongan yang ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 
12 tahun 1959.43

Sementara bagi Utusan Daerah diatur komposisinya 
dengan ketentuan berikut:44

1) Untuk Daerah yang memiliki penduduk 3 juta ke atas 
mendapatkan 5 orang wakil;

2) Untuk Daerah yang berpenduduk 1-3 juta mendapatkan 4 
orang wakil;

3) Untuk Daerah yang memiliki penduduk sebanyak di bawah 
1 juta maka mendapatkan 3 orang wakil.

41 Bintan R. Saragih, 1992, Majelis Permusyawaratan Rayat Republik Indonesia (MPR RI), Suatu 
Pemikiran tentang Peran MPR di Masa Mendatang, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 11.

42 Samsul Wahidin, 1986, MPR RI Dari Masa Ke Masa, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 110.
43 Aisyah Amimi, 2004, Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004, Pancur Siwah, hlm. 188.
44 Samsul Wahidin, above note 22, hlm. 110.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah wakil-wakil 
daerah dari total 22 Provinsi berjumlah 94 orang.45 Sedangkan 
untuk Golongan Karya berjumlah 200 orang dengan komposisi 
keanggotaan Golongan Tani 40 orang; Golongan Buruh/Pegawai 
Negeri 40 orang; Golongan Koperasi 5 orang; Golongan ABRI 3 
orang; Golongan Wanita 10 orang; Golongan Seniman 3 orang; 
Golongan Cendekiawan 10 orang; Golongan Wartawan 4 orang; 
Golongan Pengusaha Nasional 3 orang; dan Golongan angkatan 
“45” 3 orang.46 

Komposisi keanggotaan dari MPRS ini kemudian berubah 
dengan dibentuknya DPRGR melalui Penetapan Presiden No. 4 
Tahun 1960 dan dibubarkannya DPR Hasil Pemilu 1955. Di dalam 
DPRGR keanggotaan dari golongan-golongan partai politik 
mengalami penurunan yang hanya menjadi 130 orang. DPRGR 
kemudian mengenal adanya Golongan Karya yang berjumlah 152 
orang. Kuota Golongan Karya di MPRS mengalami perubahan 
sehingga menjadi 390 orang dari total anggota MPRS secara 
keseluruhan yang berjumlah 616 orang.47

Oleh karena kewenangan untuk mengangkat maupun 
mengurangi keanggotaannya merupakan wewenang dari 
presiden, hal ini berakibat pada beberapa golongan akhirnya 
berlomba-lomba untuk mendekati presiden dengan tujuan agar 
dapat mendapatkan perwakilan golongannya di MPRS. Keadaan 
seperti ini pada akhirnya berakibat beberapa golongan berusaha 
sekuat tenaga untuk memasukkan kepentingan politisnya di 
dalam produk hukum MPRS. Muaranya banyak produk hukum 
kemudian yang dikeluarkan dianggap bertentangan dengan 
konstitusi atau UUD 1945.48

45 Jumlah ini didapat dari perimbangan sebagai berikut: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara masing-masing provinsi tersebut mendapatkan 5 orang 
wakil. Yogyakarta, Jakarta Raya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan 
Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara masing-masing provinsi ini mendapatkan 
4 orang wakil. Sementara Riau, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah, dan Irian Barat masing-masing provinsi mendapatkan 3 orang wakil. 

46 Ismail Suny, 1981, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 228.
47 Aisyah Amimi, above note 23, hlm. 189.
48 Budiman B. Sagala, 1982, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, Ghalia, Jakarta, hlm. 229.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194570

Seiring berjalannya waktu, setelah pergantian era dari orde 
lama menjadi orde baru. Pada tahun 1971 dibentuklah MPR dari 
hasil pemilihan umum pertama, dengan komposisi keanggotaan 
MPR tetap sama dengan MPRS, yakni DPR, Utusan Daerah, 
dan Utusan Golongan. Berkenaan dengan Utusan Golongan 
sebagai anggota dalam komposisi keanggotaan MPR, Undang-
Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 menguraikan bahwa 
yang dimaksud dengan Utusan Golongan adalah:

1) Golongan politik yang dipilih melalui pemilihan umum;

2) Golongan bukan karya ABRI. Jika coba dipahami, yang 
dimaksud dengan kelompok ini adalah kelompok golongan 
fungsional bukan ABRI seperti golongan wartawan, 
cendekiawan, alim ulama, dan sebagainya;

3) Golongan karya ABRI.

Pada MPR hasil Pemilu tahun 1971 ini berdasarkan 
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 terdapat jumlah kursi MPR 
sejumlah 960 kursi. Dengan rincian jumlah 360 kursi untuk 
orsospol,49 ditambah dengan 560 kursi yang terisi berdasarkan 
pengangkatan (ABRI, Utusan Daerah, Utusan Golongan, dan 
Anggota Tambahan dari orsospol peserta pemilu berdasarkan 
perimbangan perolehan suara dalam pemilu). Pada Pemilu tahun 
1972 jumlah Utusan Golongan sebanyak 48 orang. Sementara 
pada pemilu tahun 1982 bertambah menjadi 52 orang. Pada 
pemilu 1987 bertambah lagi menjadi 100 orang. Jumlah ini terus 
dipertahankan sampai pada era sebelum reformasi yakni pada 
pemilu tahun 1997. Sementara pada MPR periode 1999-2004 
Utusan Golongan berjumlah 65 orang.

49 360 kursi tersebut diperebutkan oleh orsospol, yang bakal diisi oleh 10 orsospol yang terdiri 
dari Golkar dan 9 partai politik.
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3.  Praktik Empiris Judicial Review Oleh Mahkamah 
Konstitusi

Jika ditinjau secara de jure, Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dibentuk pasca amandemen keempat 
UUD 1945 yakni tepatnya pada 10 Agustus 2002 walaupun 
kewenangannya saat itu masih dijalankan oleh Mahkamah 
Agung.50 Mahkamah Konstitusi terbentuk dengan berdasar 
pada enam asas yakni persidangan yang terbuka untuk umum, 
independen dan imparsial, pelaksanaan peradilan dengan singkat, 
sederhana, dan biaya ringan, hak untuk didengar secara adil, 
hakim yang bersifat aktif dan pasif dalam persidangan, dan ius 
curia novit.51 

Adapun pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah 
untuk mewujudkan fungsinya yakni yang Pertama, sebagai 
pengawal Konstitusi dalam menguji undang-undang yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara 
keseluruhan maupun pada setiap pasalnya.52 Kedua,  sebagai 
penafsir terakhir terhadap substansi Undang-Undang Dasar NRI 
1945. Dalam hal ini berarti apabila terdapat ketentuan pasal yang 
ambigu, ketidakjelasan, dan multitafsir dalam Konstitusi maka  
Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai penafsir terakhir 
dari Konstitusi.53 Ketiga, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah 
sebagai pelindung hak asasi manusia yang telah termaktub dalam 
Konstitusi negara. Keempat, Mahkamah Konstitusi memiliki 
fungsi sebagai pelindung hak Konstitusi warga negara.54 dalam 

50 Syamsudin Noer, 2019, Hak Ingkar Hakim Konstitusi, Rajawali Pers, Depok, hlm 56-59.
51 Maruarar Siahaan, 2016, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 61-81.
52 Dian Aminudin Ftakhurohman and Sirajudin, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
53 M Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”, Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 162.
54 J. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Terkait Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 1-2.as the 
supreme law, is created to protect human rights. Constitution contains basic principles of state 
administration and citizens rights that have to be protected. In relation to the citizens political 
rights, election is related to Human Rigts matters. Election administration constitutes manifest 
acknowledgement of human rights in the life of the nation. Democratic election can be carrried 
out if there protection of human rights is guaranteed. One of the holders of judicial power that 
plays roles in providing human rigths protection through its decision is Constitutional Court 
(CC
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hal ini dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dapat 
memberikan putusan yang melindungi keberagaman masyarakat 
yang telah dilindungi oleh Konstitusi. Hak Konstitusi warga 
negara antara lain hak menduduki jabatan di dalam pemerintahan. 
Fungsi Mahkamah Konstitusi yang kelima adalah sebagai 
pengawal demokrasi.55 Dalam hal ini dapat dipahami bahwa 
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus serta 
menguji hasil pemilihan umum untuk menegakkan keadilan 
dalam kontestasi politik bernegara. 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk 
sebagai kiblat masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan Hak 
Konstitusinya.56 Sepanjang sejarahnya, Mahkamah Konstitusi 
memiliki peran sebagai negatif legislator dalam membatalkan 
undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi negara. 
Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
melakukan pembatalan terhadap undang-undang yang diajukan 
pemohon namun juga telah melakukan judicial review terhadap 
undang-undang. Namun selain sebagai negatif legislator,57 
Mahkamah Konstitusi pun telah menetapkan kewenangannya 
dalam menambah pasal ataupun redaksi dalam undang-undang 
yang seharusnya hal tersebut adalah kewenangan daripada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini pun menjadikan Mahkamah 
Konstitusi sebagai Positif Legislator.58 

Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan 
Judicial review, kinerja Mahkamah Konstitusi telah terlihat mulai 

55  Ibid, hlm. 10.as the supreme law, is created to protect human rights. Constitution contains basic 
principles of state administration and citizens rights that have to be protected. In relation to 
the citizens political rights, election is related to Human Rigts matters. Election administration 
constitutes manifest acknowledgement of human rights in the life of the nation. Democratic 
election can be carrried out if there protection of human rights is guaranteed. One of the 
holders of judicial power that plays roles in providing human rigths protection through its 
decision is Constitutional Court (CC

56 Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, 2019, “Keadilan Sosisal dalam Pengujian Undang-
Undang; Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitus, Rajawali Pers, Depok.

57 Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan 
Hukum Tata Negara”, Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), Vol. 8, 
No. 1, 2013, hlm. 85.

58 Syara Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legisture Dalam Pengujian Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 
Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 2.
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tahun 2003 hingga 2020 dalam memutus perkara peninjauan 
ulang terhadap undang-undang. Berikut data judicial review 
yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dari masa ke masa. 

Tabel 2.  
Data Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.59

No Tahun Regis
Amar putusan Ketetapan

Jumlah 
putusan

Di- 
ka- 

bulkan

Di- 
tolak

Tidak  
di-

terima

Gugur Tarik 
kem- 
bali

Tidak  
ber- 

wenang

1 2003 24 0 0 1 0 3 0 4

2 2004 27 11 19 11 0 4 0 35

3 2005 25 10 14 4 0 0 0 28

4 2006 27 8 8 11 0 2 0 29

5 2007 30 4 11 7 0 5 0 27

6 2008 36 10 12 7 0 5 0 34

7 2009 78 15 18 11 0 7 0 51

8 2010 81 18 22 16 0 5 0 61

9 2011 86 21 29 35 0 9 0 94

10 2012 118 30 31 28 2 5 1 97

11 2013 109 22 52 22 1 12 1 110

12 2014 140 29 41 37 6 17 1 131

13 2015 140 25 50 61 4 15 2 157

14 2016 111 19 34 30 3 9 1 96

15 2017 102 22 48 44 4 12 1 131

16 2018 102 15 42 47 1 7 2 114

59 Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU, accessed on 
April 29, 2021.
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17 2019 85 4 46 32 2 8 0 92

18 2020 86 2 8 11 23 2 9 23

Jumlah 2066 530 475 415 46 127 18 1314

Dari banyaknya perkara yang telah ditangani oleh 
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa dalam hal 
menjalankan fungsinya yakni judicial review adalah untuk 
memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam 
memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, Mahkamah 
Konstitusi dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai negatif 
legislator dan positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi 
yang bersifat positif legislator haruslah tidak menimbulkan 
kerugian bagi pembuat undang-undang. Hal ini dikarenakan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator 
adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu, dengan 
adanya judicial review, diharapkan kedepan terdapat penguatan 
lembaga dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
menerapkan positif legislator, sehingga dapat memberi kepastian 
hukum sekaligus menghindari polemik di tengah masyarakat.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Adanya pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum, 
keberadaannya krusial dalam menjadikannya suatu landasan filosofis 
dalam amandemen UUD NRI 1945 sebagaimana hal tersebut meliputi 
suasana kebatinan serta falsafah negara (philosofische gronslag) 
Indonesia dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai sumber 
hukumnya.  

Dalam perumusan ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum, 
Indonesia memiliki karakteristik yang didasarkan pada semangat dan 
jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Konsep tersebut 
menjadikan Pancasila sebagai kristalisasi atas pandangan dan falsafah 
hidup yang sarat terhadap berbagai nilai etika dan moral bangsa Indonesia, 
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan 
seluruh pasal UUD NRI 1945 secara implisit. Adanya perkembangan 
pemikiran yang didukung secara formal dan penuh oleh seluruh kalangan 
menjadikan Pancasila memperoleh status ideologi kebangsaan sebagai 
dasar negara maupun sebagai sumber hukum.60 Dapat dipahami pula, 
Pancasila merupakan suatu norma dasar negara Indonesia (grundnorm) 
serta cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka 
keyakinan (belief framework). Hal tersebut dapat menjadi pangkal dan 
prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, sehingga bersifat 
normatif. Sedangkan dikatakan bersifat konstitutif dikarenakan adanya 
pengarahan hukum oleh Pancasila guna mencapai tujuan negara.61 

Menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya 
mengenai macam-macam unsur dan asas negara hukum, yang meliputi 
5 (lima) hal antara lain:62 

a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human 

60  A.M.W. Pranarka, 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.
61  Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, in “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, 

2019, Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional. 

62  B. Arief Sidharta, 2004, Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta.
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dignity);

b. Berlakunya asas kepastian hukum (asas legalitas, konstitusionalitas, 
non-retroaktif, all);

c. Berlakunya persamaan (similia similius atau equality before the 
law);

d. Asas demokrasi, yakni setiap orang memiliki hak dan kesempatan 
yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan;

e. Pemerintah dan pejabat         

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila dengan 
mengintegrasikan berbagai unsur yang terkandung di dalam berbagai 
sistem hukum dan membentuk suatu hukum yang baru dan utuh 
merupakan bentuk konkrit dari sifat hukum prismatik.63 Unsur-unsur 
negara hukum Indonesia yang merupakan kompilasi nilai yang dipetik 
dari keseluruhan proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah, serta 
cita hukum negara Indonesia. Oleh karena itu, Pembukaan UUD NRI 
1945 yang di dalamnya juga memuat rumusan Pancasila berkedudukan 
sebagai sumber hukum dan nilai abstraksi tertinggi bagi negara hukum 
Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 
1945 merupakan kaedah penuntun penyusunan berbagai pasal dalam 
UUD 1945 guna menjaga penyimpangan nilai-nilai dasar falsafah dan cita 
negara Indonesia. Tak terkecuali juga bagi pemegang kekuasaan negara 
yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban moral ketatanegaraan 
dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana para stakeholders 
melaksanakannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang juga merupakan salah satu upaya 
dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam 
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni, 

“ …mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 
umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu 
melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.”

Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu landasan ideal 
dalam suatu pembangunan nasional dikarenakan terdapat penyesuaian 
lingkungan sosial dan budaya Indonesia di dalamnya, terlepas dari 

63  Moh. Mahfud M.D., 2006, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.
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adanya tantangan multidimensi dalam sistem ketatanegaraan.  Sehingga, 
dapat dikatakan bahwa Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan suatu 
konsensus bersama dari keseluruhan komponen kritis bangsa yang 
memberikan makna penting dan strategis dalam melakukan tujuan 
pembangunan nasional dalam berbagai aspek sebagaimana yang 
diamanatkan UUD NRI 1945.64 

Pada hakikatnya, pembangunan atau pembaharuan juga 
merupakan pembangunan atau pembaharuan yang berkelanjutan 
(sustainable development/sustainable reform).65 Perkembangan 
masyarakat suatu bangsa yang merupakan suatu dinamika kehidupan 
mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, suatu 
pedoman diperlukan dalam melakukan pembangunan guna mendukung 
tercapainya tujuan nasional. Sudarto juga berpendapat bahwa dalam 
melaksanakan politik pembangunan, maka wajib hukumnya untuk 
berlandaskan dasar falsafah negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 
1945. Menurut Ismail Saleh, konsensus dengan menjadikan Pancasila 
dan UUD NRI 1945 sebagai dasar dalam pembangunan nasional yakni 
tidak ada lagi mengenai pertentangan terhadap nilai antara hukum 
tertulis dan hukum tidak tertulis.66 Oleh karena itu, adanya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJPN) tahun 2005-2025, tepatnya dalam Bab IV tentang 
Arah Pembangunan mengandung rambu-rambu dalam melakukan 
pembangunan nasional Indonesia.67 Sehingga, dalam konteks ini seluruh 
aspek arah pembangunan harus didasarkan pada pokok pikiran yang 
terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Sejak awal tahun 2000, terdapat kesepakatan nasional mengenai 
landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup 
sebagai berikut:

1) Landasan konstitusional: UUD 1945, yang merupakan arahan 
64 Ahmad Syafii Maarif, 2006, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi tentang 

Perdebatan dalam Konstituante, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
65 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong 

Generasi Baru Huku Pidana Indonesia)”, in “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum 
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Huku Pidana Indonesia)”, 1994, Pengukuhan Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

66 Ismail Saleh, 1987, Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan dan Pembinaan Hukum 
Nasional, Beserta Implementasinya, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

67 Any Ismayawati, “Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Pemikiran 
Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, 2017.
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paling mendasar dalam penyusunan pokok pembangunan nasional 
sebagai sebuah visi pembangunan nasional untuk dijadikan dalam 
Keputusan/Ketetapan MPR;

2) Landasaan idiil: Pancasila, sebagai arahan mendasar dalam menjiwai 
seluruh pelaksanaan pembangunan nasional;

3) Landasan operasional: Keputusan/Ketetapan MPR, terutama 
Ketetapan tentang GBHN sebagai arahan dasar sebagai misi 
pembangunan nasional lima tahunan dengan UUD 1945 sebagai 
dasar penyusunannya;

4) Landasan perencanaan: Program Pembangunan Nasional-lima tahun 
(Propenas), yang digunakan dalam penyusunan prioritas kebijakan 
pembangunan sektoral nasional dan daerah (pembangunan daerah), 
dengan GBHN sebagai dasar penyusunannya;

5) Landasan pembangunan nasional tahunan: Rencana Pembangunan 
Tahunan (Rapeta), dengan Rapeta dan Propenas sebagai dasar 
penyusunannya;

6) Landasan pembiayaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), sebagai acuan pembiayaan pelaksanaan pembangunan 
nasional dan sektoral (pembangunan daerah), dengan Rapeta sebagai 
dasar penyusunannya;

7) Landasan perencanaan sektoral nasional: Rencana Strategis 
(Renstra),  sebagai sebagai acuan pembiayaan pelaksanaan 
pembangunan nasional dan sektoral (pembangunan daerah) jangka 
pendek (satu tahunan), dengan Propenas dan Repeta sebagai dasar 
penyusunannya;

8) Landasan perencanaan nasional di daerah: Pola Dasar Pembangunan 
Daerah (Poldas), sebagai landasan strategi pembangunan lima tahunan 
nasional di daerah, dengan GBHN sebagai dasar penyusunannya;

9) Landasan perencanaan nasional di daerah: Program Pembangunan 
Nasional-lima tahun daerah (Propeda), sebagai landasan penyusunan 
prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah, dengan 
Poldas dan Propenas sebagai dasar penyusunannya;

10) Landasan pembangunan nasional di daerah: Rencana Pembangunan 
Tahunan Daerah (Repetada), sebagai dasar pelaksanaan strategi 
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dalam penyusunan pembiayaan pembangunan daerah, dengan 
Repetada dan Propeda sebagai dasar penyusunannya;

11) Landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah: Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai acuan pembiayaan 
pembangunan daerah satu tahunan, dengan Repetada sebagai dasar 
penyusunannya;

12) Landasan perencanaan pembangunan sektoral: Rencana Strategis 
Daerah (Renstrada), sebagai landasan dalam penyusunan anggaran 
pembiayaan pembangunan daerah selama satu tahun, dengan 
Propenas dan Repeta, serta Propeda dan Repetada sebagai dasar 
penyusunannya; dan

13) Landasan penyerasian pembangunan: Forum Rapat Koordinasi 
Pembangunan Nasional (Rakorbangnas), sebagai mekanisme 
penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan 
pembangunan nasional maupun daerah berdasarkan masukan dari 
rakyat.

Maka, dari kesepakatan nasional mengenai landasan 
penyelenggaraan pembangunan nasional dapat disimpulkan bahwa dasar 
penyusunan pembangunan nasional di berbagai tingkat saling berkaitan 
dan tidak bertentangan satu sama lain dengan Pancasila dan UUD NRI 
1945 sebagai acuan mendasar dalam penyusunannya. Dapat dilihat 
pula, pada poin terakhir penyusunan pembangunan nasional maupun 
daerah terdapat suatu mekanisme penyerasian penyusunan rencana 
pembangunan yang didasarkan dari masukan atau aspirasi masyarakat. 
Hal tersebut dilakukan guna mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat 
dan arah pembangunan sebelum penyelenggara negara melakukan 
pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat yang berupa aspirasi 
merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Sehingga, dengan 
adanya partisipasi masyarakat, maka dalam menentukan kebijakan 
pembangunan dilakukan secara top-down guna mencegah adanya 
masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
digolongkan atas 3 tahap, antara lain: 

1) Tahap Perencanaan (ideal planning stage);

2) Tahap Pelaksanaan (implementation stage); dan
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3) Tahap Pemanfaatan (utilization stage).

Konsep tata pemerintah yang baik (good governance) difokuskan 
pada kualitas hubungan antar pemerintah dengan masyarakat secara 
langsung atau dalam bentuk perwakilan melalui partai politik atau dewan 
perwakilan rakyat. Sebagaimana Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa 
terdapat tiga prinsip perwakilan secara umum, yakni:68

a. Representasi politik (political representation);

b. Representasi teritorial (territorial representation); dan

c. Representasi fungsional (functional representation). 

Sebagai dianutnya konsep demokrasi konstitusional oleh 
Indonesia dan sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.” 

Berdasarkan hal di atas, maka di Indonesia perwakilan rakyat 
terbagi atas dua lembaga, yakni DPR dan DPD yang merupakan 
lembaga baru dalam penyeimbangan keberadaan DPR guna menghindari 
timbulnya tirani, bersamaan dengan adanya forum kedua lembaga tersebut 
di dalam MPR. Penyeimbangan kedua lembaga parlemen Indonesia 
tersebut melahirkan demokratisasi dalam parlemen. Penyeimbangan 
kekuasaan lembaga negara dalam hal ini menganut konsep check and 
balances dalam mencegah terjadinya overlapping. 

Keberadaan DPD sebagai lembaga baru negara diharapkan 
adanya perwakilan wilayah atau daerah (provinsi) tanpa mewakili 
dari suatu komunitas ataupun sekat komunitas di daerah secara utuh 
yang berbasis ideologi ataupun partai politik. Sebagaimana DPD lahir 
memiliki tujuan, antara lain:69

a. Memperkuat ikatan daerah;

b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi kepentingan daerah 
dalam perumusan kebijaksanaan nasional yang berkaitan dengan 
negara dan daerah; dan 

68 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP 
Kelompok Gramedia.

69 Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, 
Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.
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c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan 
daerah secara serasi dan seimbang. 

UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada DPD dalam 
pengajuan RUU kepada DPR yang sebatas berkaitan dengan otonomi 
daerah serta hubungan pusat dan daerah. Dalam hal ini, DPD hanya 
sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR melalui usulan RUU yang 
diajukannya. Pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi 
tidak memberikan kewenangan yang signifikan dan sangat membatasi 
kewenangan DPD. 

Oleh karena itu, guna menghindari double representation atau 
keterwakilan ganda dalam fungsi parlemen dari kedua lembaga (DPR 
dan DPD), maka pada hakikat perwakilan perlu diadakan pembedaan.70 
Namun manakala kedua lembaga tersebut secara bersama-sama bertikai 
melawan lembaga negara Presiden, maka penyelesaian hukumnya 
yakni pada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam menyelesaikan 
sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI 
1945, Mahkamah Konstitusi melakukannya dengan penafsiran gramatika 
(grammatische interpretatie).71

Mengingat dari kedua lembaga parlemen, terdapat suatu forum 
yang beranggotakan DPR dan DPD di dalam MPR. MPR sebagai forum 
bersama (joint session) memiliki kewenangan yang tidak kalah besarnya 
dengan kedua lembaga parlemen, yakni mencakup persoalan pelanggaran 
konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pemakzulan dan 
pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila di tengah masa 
jabatannya berhenti. 

Sebagaimana dalam praktik ketatanegaraan mengenai 
pelaksanaan sidang-sidang MPR RI, maka MPR RI memiliki dua jenis 
sidang, yakni Sidang Umum dan Sidang Istimewa. MPR RI memiliki 
tugas yakni melaksanakan Sidang Tahunan dalam rangka memberikan 
kesempatan kepada Pimpinan Lembaga Negara untuk menyampaikan 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Diberikannya tugas kepada MPR 
guna melakukan peninjauan dan penegasan mengenai materi dan status 
hukum Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dalam hierarki 

70 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi dan Kontitutionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
71 Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh 

Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3, 2019.
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peraturan perundang-undangan. 

Menelisik pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang diadakan 
pertama kali yakni bertujuan untuk mendengar pidato Presiden mengenai 
pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat keputusan Majelis.72 
Menindaklanjuti pelaksanaan Sidang Tahunan pertama dan berdasarkan 
pada ketentuan dalam GBHN Bab V mengenai kaidah pelaksanaan 
pada nomor tiga yang menyatakan bahwa semua lembaga tinggi negara 
memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan GBHN dalam 
Sidang Tahunan MPR, maka Sidang Tahunan MPR RI yang dilakukan 
pada tahun 2000 menjadi sebuah kewajiban ketatanegaraan yang setiap 
tahun harus dilakukan setiap tahunnya. Seiring dengan perkembangan 
ketatanegaraan, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa 
Sidang Tahunan MPR RI memiliki arti yang sangat penting bagi lembaga 
negara menjadi forum guna menegakkan kedaulatan rakyat.73 

Untuk memperjelas peran dan posisi MPR dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, maka perlu dilakukan amandemen kelima 
UUD 1945. Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan eksistensi pada 
MPR, sebagaimana MPR tidak memiliki peran menentukan dalam 
ketatanegaraan seperti dahulu, yakni penentu arah haluan negara. Serta 
perlu diingat pula bahwa MPR merupakan lembaga cerminan dari sila 
keempat Pancasila. 

Haluan negara sebagai arah penyelenggaraan negara sangat 
diperlukan keberadaannya dalam pembangunan nasional sebagai 
pedoman perwujudan tujuan negara. Sebagaimana hal tersebut selaras 
dengan pendapat para founding fathers dalam menuntun penyelenggaraan 
pemerintah negara. Haluan negara sendiri telah mengalami perubahan 
dan mencakup dalam beberapa hierarki peraturan perundang-undangan 
yakni pada UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU APBN, UU SPPN, 
RPJPN, RPJMN. Namun, SPPN  dirasa belum mampu berperan sebagai 
haluan negara yang krusial keberadaannya. Maka, guna menjamin 
kepastian arah pembangunan nasional perlu dilakukan rekonstruksi 
haluan negara. Oleh karena itu, pendekatan filsafat kenegaraan guna 
mengetahui hubungan haluan negara dengan Pancasila sebagai 
philosofische grondslag dan UUD NRI 1945 sebagai norma hukum 
72 Pasal 49 ayat (2) TAP MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR RI.
73 Dewan Perwakilan Rakyat, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29702/t/

Sidang+Tahunan+MPR+RI+Tegakkan+Kedaulatan+Rakyat, diakses pada 25 Juni 2021.
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dasar. 

Diletakkannya PPHN dalam UU memerlukan beberapa perhatian. 
Oleh karena itu, sebagai upaya preventif dalam pengujian UU dapat 
dilaksanakan melalui jalur Judicial Preview. Sebagaimana fokus utama 
dalam Judicial Preview yakni guna menciptakan mekanisme legislasi 
yang tidak melupakan nilai-nilai konstitusi dalam undang-undang 
dasar 1945, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat yang merasa hak 
konstitusionalnya terlanggar karena munculnya suatu undang-undang. 
Maka yang menjadi sasaran dari Judicial Preview ini yakni sebagai 
sebuah RUU yang sudah selesai draftnya namun belum disahkan.74 

Maka, dengan melihat urgensi kedudukan haluan negara 
diperlukan suatu dasar yang mencakup dan mengakomodir keseluruhan 
cita hukum dalam pembangunan nasional dengan menyesuaikan sistem 
ketatanegaraan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dengan melihat 
objek pokok dalam haluan negara, terdapat 2 unsur penting, yakni 
prinsip direktif dan kebijakan dasar negara. Kedua objek pokok tersebut 
saling berkaitan satu sama lain, dengan maksud bahwa perumusan 
haluan negara sebaiknya dirumuskan dalam Konstitusi sebagai directive 
principles of state policy serta dijabarkan dalam Ketetapan MPR, dengan 
materi muatan yang berasal dari falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.  

B.  LANDASAN SOSIOLOGIS

Sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah 
mengalami empat kali perubahan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), UUD 1945 hingga saat ini dirasa masih belum benar-
benar mengakomodir kebutuhan serta keinginan rakyat secara lengkap 
dan sistematis. Lengkap disini dimaksudkan karena dianggap mampu 
melindungi hak fundamental rakyat secara jelas, memiliki fungsi serta 
kewenangan dari para penyelenggara negara (eksekutif, legislatife, dan 
yudikatif). Sementara, sistematis disini bermakna bahwa konstitusi harus 
memiliki paradigma yang jelas beserta rumusan pasal yang harus runtut 
sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Beberapa ketidaklengkapan 
tersebut melahirkan beberapa kali perubahan dalam riwayat konstitusi 
selama ini, namun tetap saja hasil-hasil amandemen tersebut belum 
74 Alfian Yulianto, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan 
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mampu menyajikan secara signifikan terhadap konstruksi nilai 
kenegaraan. 

Salah satu dari sekian persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini 
ialah mengenai adanya percepatan kemajuan nasional dan daerah yang 
cenderung lambat dikarenakan tidak adanya haluan yang terpadu.  Prinsip 
demokrasi yang menjadi syarat berdirinya negara dicerminkan dari 
adanya peran rakyat yang secara bebas menyampaikan aspirasi dalam 
kebijakan politik dan sosial baik secara sistematis maupun sporadis. Hal 
ini mengartikan bahwa kehidupan masa depan rakyat sebagai individu 
maupun sebagai bangsa ini dapat didesain melalui upaya dari aspirasi 
rakyat beserta dinamika sosialnya. Itulah sebabnya mengapa Haluan 
Negara dibutuhkan dalam perwujudannya yang melalui analisis sosial 
agar aspirasi dan dinamika sosial terakomodasi dengan baik.75 Upaya 
pengembalian PPHN ini juga menjadi salah satu upaya mempertahankan 
eksistensi MPR pada tiap kebijakan yang dipilih oleh presiden. Apabila 
mencoba menoleh kebelakang terkait usaha dari bangsa Indonesia dalam 
mewujudkan tujuan negara pada pembukaan UUD 1945, maka sudah 
seharusnya bersandar pada tiga consensus fundamental yakni Pancasila 
sebagai falsafah dasar, UUD sebagai hukum, dan Haluan Negara 
sebagai kebijakan dasar. Prinsip filosofis dimiliki oleh pancasila, prinsip 
normative dimiliki konstitusi, dan prinsip direktif dimiliki oleh Haluan 
Negara. Prinsip direktif atau directive principle of state policy (DPSP) 
ini merupakan prinsip-prinsip umum yang berperan sebagai pemandu 
tindakan pemerintah saat ini dan arah masa depan mengenai bangsa dan 
rakyatnya. Selain itu, prinsip juga memberikan gambaran Haluan Negara 
sebagai cita-cita dalam merumuskan kebijakan dan pembuatan undang-
undang yang harus menjadi pertimbangan negara dalam prosesnya. 
Hal lainnya ialah untuk mengamankan “keadilan sosial, ekonomi dan 
politik” bagi semua orang, serta terdapat makna “maksud dan tujuan 
negara” dibawah konstitusi.76

Prinsip konstitusi yang dianut negara sebagai hukum dasar 
dan sekaligus hukum tertinggi ini memberikan efek kepatuhan bagi 
seluruh elemen negara untuk patuh dalam elemen kenegaraan yang 
75 Harry Setya Nugraha, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia”, Jurnal Veritas Et Justitita, Vol. 5, 2019.
76 Berihun Adugna Gebeye., “The Potential of Directive Principles of State Policy for the Judicial 
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telah ditentukan oleh konstitusi.  Hal ini diakibatkan karena konstitusi 
dan konstitusionalisme memiliki keterkaitan erat satu sama lain yang 
berarti satu unsur negara berdasarkan hukum adalah hadirnya konstitusi 
atau UUD.77 Hal-hal tersebut memberikan peluang dan ruang bagi 
cabang kekuasaan dalam pelaksanaan tugasnya dengan catatan tetap 
memberikan pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 
dan kekuasaan. Pembatasan tersebut juga senada dengan maksud dari 
hadirnya Haluan Negara yang secara tidak langsung menjadi pembatas 
dalam segi positifnya yakni menjadi early warning pada proses 
penuntunan menyelenggarakan suatu negara. Bukan malah menjadi arti 
negative yakni terjadinya intervensi pada cabang kekuasaan yang lain. 

Hadirnya gagasan Haluan Negara model DPSP dalam konstitusi 
tersebut menjadi suatu hal yang relevan untuk hal perwujudan 
pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Mengingat bahwa 
konstitusi merupakan supreme of law of land sehingga memiliki 
konsekuensi tidak adanya peraturan atau tindakan yang bertentangan 
dengan UUD 1945. 

 Sidang tahunan menjadi salah satu amanah konstruksi 
ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca 
perubahan ataupun amandemen UUD 1945. Dimana tidak ada lagi 
“vertikal-hierarkis” terhadap MPR yang diletakkan ataupun diposisikan 
sebagai lembaga tertinggi negara (sebagaimana halnya ketika masa 
Orde Baru/ Orba di bawah kepemimpinan Presiden  Soeharto). Hal 
yang terjadi adanya proses distribusi kekuasaan (distribution of 
power) ataupun terpisahkan (separation of power) secara “horizontal-
fungsional” dengan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara yang 
bersifat sederajat. Termasuk dalam hal ini lembaga negara MPR RI. 
Konsekuensi konstitusionalnya, MPR sendiri pun akan menyampaikan 
laporan kinerjanya kepada rakyat dalam Sidang Tahunan MPR. Niat 
baik dari sidang tahunan MPR tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang dibangun oleh para pendiri (the founding father) dan 
penerus pemegang amanah lembaga negara Indonesia (pejabat negara) 
yang menginginkan dan mengharapkan dukungan penuh dari semua 
stakeholder atau shareholder ataupun publik Indonesia demi menjadikan 
Indonesia yang lebih adil dalam kemakmuran dan makmur dalam 
77 Bagir Manan dan Kuntara Magnar., 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 
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keadilan di bawah panji-panji NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945.

 Sebagai landasan sosiologis, maka undang-undang yang dibuat 
harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini 
berarti hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup 
(living law) dalam masyarakat.78 Sehingga, merujuk pada semangat 
yang terkandung dalam pendapat Rosjidi di atas, maka landasan 
penyelenggaraan sidang tahunan MPR perlu disesuaikan dengan 
aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian 
sosiologis terhadap penyelenggaraan sidang tahunan harus dilakukan 
guna mendapatkan informasi yang berkenaan dengan seperti apa 
sesungguhnya persepsi masyarakat terhadap arti penting atau signifikansi 
dari penyelenggaraan sidang tahun MPR tersebut. 

 Selaras dengan pendapat yang disampaikan Irman Gusman 
selaku Ketua DPD Ri yang menyatakan bahwa kajian ini tetap perlu 
dilaksanakan untuk mengkaji ulang mengenai kerelevansian pelaksanaan 
sidang apakah masih signifikan untuk dilakukan atau tidak. Hal lain dari 
diperlukannya pengkajian ini untuk memastikan apakah diperlukan 
suatu perubahan terhadap lembaga negara yang akan menjadi peserta 
dari sidang tahunan MPR, yang tidak hanya berasal dari anggota DPR 
dan DPD RI, melainkan juga lembaga-lembaga negara yang lainnya, 
seperti KPK, BPK dan MA.

 Apabila mencoba menapak tilas sejarah, maka keberadaan 
DPD telah ada sebelum amandemen UUD 1945 dengan nama Utusan 
Daerah. Hadirnya utusan daerah tersebut disebabkan beberapa faktor 
antara lain, wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beragam pulau 
dengan suku yang berbeda pula itu memiliki berbagai kepentingan satu 
sama lain sehingga disebut sebagai utusan daerah atau menjadi wakil 
daerah. Cara pengisiannya diajukan oleh DPR sebanyak dua kali dari 
jatah yang ditentukan, lalu diangkat oleh Presiden menjadi anggota 
MPR. Namun, karena dianggap cara ini memiliki kelemahan maka 
utusan daerah dan utusan golongan ini dihapuskan. Peran utusan daerah 
akhirnya diambil alih oleh DPD yang diharapkan mampu menjadi 
wakil aspirasi rakyat dalam penataan perumusan kebijakan di tingkat 
nasional. Sebagai lembaga perwakilan baru dalam ketatanegaraan 
78 Rosjidi Ranggawijaya, 1998, Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, 
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Indonesia yang dibentuk atas dasar amandemen ketiga UUD 1945 ini 
memiliki beberapa alasan terbentuknya. Pertama, berperan dalam hal 
pembangunan sebuah mekanisme control dan keseimbangan (check 
and balances) antar cabang kekuasaan negara yang diharapkan mampu 
menjadi penampung aspirasi ataupun kepentingan daerah dalam tingkat 
legislative. Kedua, untuk menguatkan ikatan daerah dalam wadah NKRI 
serta memberikan keteguhan semangat kebangsaan di seluruh daerah 
yang mempertemukan berbagai persoalan daerah.79

 Harapan tinggi yang diharapkan dengan hadirnya DPD seolah 
hanya menjadi hiasan kerangka belaka. Hal tersebut tercermin dalam 
tugas dan wewenang yang dimilikinya yang tidak terlaksana secara 
optimal. Keterbatasan tersebut juga kerap menimbulkan tanda Tanya 
besar di sebagian masyarakat mengenai eksistensi DPD saat ini. 
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang dijalankan oleh berbagai 
lembaga negara, dasar demokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Sehingga memang diperlukan suatu sistem dan 
mekanisme pembentukan badan yang mampu merepresentasikan suara 
rakyat. Hal ini sejalan dengan rumusan demokrasi milik C.F Strong, yakni 
“A system of government in which the majority of the grown members 
of a political community participate through a method of representation 
which secures that the government is ultimately responsible for its 
actions so that majority”.80

 Permasalahan selanjutnya ialah, apakah kehadiran DPD sudah 
benar-benar mengakomodir kebutuhan rakyat? Apabila menilik dari hal di 
atas, maka jawaban yang pantas diberikan adalah tidak. Hal ini disebabkan 
karena inkonsistensi fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga 
menyebabkan gagalnya upaya DPD sebagai penyambung lidah rakyat 
yang diwakilinya (konstituen). Walaupun secara substansial keberadaan 
institusi DPD telah mewakili daerah secara perspektif territorial, yang 
dimana secara tidak langsung misi anggota DPD selaras dengan misi 
dari wilayah daerah yang diwakilinya tersebut. Namun, nyatanya hal 
yang terjadi justru sebaliknya. Padahal, apabila peran dari utusan daerah 
dan golongan ini kembali diberlakukan, maka akan menimbulkan logika 
yang mengisyaratkan bahwa aspirasi dan komunikasi masyarakat daerah 

79 Kelompok DPD di MPR, 2007, Jejak langkah DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta.
80 C.F Strong, 1963, Modern Political Constritutions: An Introduction to the comparative study of 

their history and existing form, Sidgwick Jackson, London.
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akan langsung menjadi wahana intermediasi aspirasi dengan setiap 
utusan golongan dan utusan daerah di suatu daerah tersebut. Selain itu, 
diperlukan suatu komunikasi politik yang efektif melalui komunikasi 
langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dari kacamata 
sosiologi local akan mampu memperkokoh peran utusan daerah dan 
utusan golongan sebagai wakil rakyat. Mereka akan berperan sebagai 
pendukung objektivitas aspirasi serta pengembang aktivitas daerah. Hal 
ini juga mengasumsikan bahwa aspirasi yang diterima oleh para utusan 
golongan dan utusan daerah langsung dari masyarakat tanpa ada pihak 
ketiga lainnya yang ikut serta, sehingga tentu saja akan bersifat murni 
tanpa dibumbui agenda politik partai. 

Pemahaman hukum menurut Jimly Asshidiqie adalah satu 
kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat beberapa elemen, yakni 
elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen kaidah aturan 
(elemen instrumental), dan elemen perilaku para subyek hukum yang 
menyandang hak dan kewajiban (elemen subjektif dan kultural).81 
Sehingga apabila mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh 
Montesquieu, proses bekerjasanya sistem hukum terbagi ke dalam tiga 
fungsi kekuasaan negara, yakni fungsi legislatife dan regulasi, fungsi 
eksekutif dan administratife, serta fungsi yudikatif atau yudisial.82 Ketiga 
hal tersebut saling terkait dan terhubung dalam proses menjalankan 
tugas.83 

Sebagai salah wujud implementasi dari tuntutan reformasi di 
bidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain diwakili oleh dua 
lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undang 
yakni Mahkamah Agung (MA) yang berwenang mengadili pada tingkat 
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi 
(MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. 
Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) MK memiliki 
81 Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer, 
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82 Montesquieu, 1914, The Spirit of The Laws, translate by Thomas Nugent, G. Bell & Sons, Ltd, 

London.
83 Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, ed. Russel & Russel, Translate by: Anders 

Wedberg, New York.



89Universitas Jember

wewenang atributif dalam mekanismenya agar norma hukum dasar yang 
terkandung di dalamnya dapat diawasi oleh MK dari UUD 1945.84

Hal tersebut mengartikan bahwa salah satu proses penerapan 
prinsip negara hukum modern dalam ketatanegaraan Indonesia 
diperlukan mekanisme kontrol normatif terhadap produk perundang-
undangan oleh pengadilan tata negara. Seperti yang telah tercantum 
dalam aturan normatif, bahwa kedudukan TAP MPR yang menjadi dasar 
pembeda dalam UU Nomor 12 tahun 2011 dari UU Nomor 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Pencantuman ketetapan 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan ditujukan sebagai 
kepastian hukum bagi ketetapan MPR yang masih berlaku walaupun 
secara kelembagaan, MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan 
MPR karena memang hanya untuk memperkuat hukum mengenai 
ketetapan MPR yang telah diterbitkan sejak dulu yakni ketetapan MPR 
No. I/MPR/2003.85

Namun, kedudukan ketetapan MPR dalam hierarki UU Nomor 12 
tahun 2011 tidak memiliki kejelasan status hukum dari ketetapan MPR, 
melainkan hanya menimbulkan problematika lainnya. Salah satunya 
ialah mengenai adanya potensi pertentangan ketetapan MPR dengan 
UUD 1945 dan/atau UU di bawahnya. Hal ini akan berimplikasi yuridis 
yang salah satunya memungkinkan warga negara yang memiliki legal 
standing untuk menguji ketetapan MPR/S yang dianggap melanggar 
hak konstitusional mereka.86 Hal ini menyiratkan bahwa ketetapan 
MPR yang masih berlaku harus merujuk pada ketentuan ketetapan MPR 
yang telah menentukan bahwa ketetapan MPR mana saja yang berlaku 
tetap mengandung norma hukum. Walaupun melalui putusannya, MK 
menyatakan bahwa pengujian terhadap ketetapan MPR/S tidak termasuk 
kewenangannya. Terlebih ketetapan No. I/MPR/2003 ini menempatkan 
beberapa ketetapan MPR/S terus berlaku. Dengan diaturnya ketetapan 
MPR/S oleh UU, maka pengaitan ketetapan MPR/S dengan UU 
menunjukkan secara materiil bahwa ketetapan MPR/S yang lalu 
disetarakan seperti UU bukan UUD. 
84 Jimly Asshiddiqie, above note 197.
85 Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, 2019.
86 Rudi Heriyanto Sihombing, 2016, Gagasan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Fakultas 
Hukum, JOM.
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Apabila status hukum dari ketetapan MPR masih berlaku, maka 
sudah seyogyanya disetarakan dengan UU karena MPR bukan lagi 
sebagai lembaga tertinggi negara. Sehingga, produk hukumnya pun juga 
setara dengan produk hukum dari Presiden maupun DPR. Tentu saja 
dengan disetarakannya ketetapan MPR/S dengan UU maka kewenangan 
untuk menguji ketetapan MPR/S akan kembali menjadi milik MK 
selaku lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan 
penafsir konstitusi (the Interpreter of Constitution) Kewenangan judicial 
preview jika diberikan kepada lembaga baru, maka negara akan banyak 
menghabiskan dana yang besar, dikarenakan membutuhkan rekrutmen 
keanggotaan, harus menyediakan fasilitas baru sebagai penunjang kerja, 
dan juga harus menyiapkan gaji. Hal tersebut akan berpotensi sangat sulit 
dicapai karena kondisi ekonomi negara masih belum stabil. Selain itu, 
banyaknya badan negara yang telah dibubarkan oleh presiden saat ini, 
yang akan menambah kemungkinan belum dapat membentuk lembaga 
baru.87 Dan juga orang yang berada di dalam lembaga tersebut belum 
tentu memiliki kecakapan dan pengalaman yang cukup dalam menguji 
konstitusionalitas UU terhadap UUD.

Kewenangan Judicial preview akan sangat berpotensi 
jika diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena negara tidak 
membutuhkan keanggotaan yang baru. Untuk memberikan fungsi Judicial 
preview kepada Mahkamah Konstitusi dirasa sangat pantas karena Para 
anggotanya lebih paham dan berpengalaman dalam menjalankan tugasnya 
sebagai penjamin konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD. 
Bahkan Jika dilihat dari kinerja MK saat ini mengalami kemajuan dalam 
menyelenggarakan disiplin peradilan Konstitusi dan mendukung praktik 
peradilaan yang transparan dan akuntabel. Mahkamah Konstitusi sendiri 
merupakan sebuah lembaga peradilan yang sejalan untuk menjalankan 
fungsi judicial preview dikarenakan fungsi tersebut ditujukan kepada 
sebuah lembaga peradilan, dan juga dalam pengambilan keputusannya 
jauh dari unsur politik.

Pengaplikasian fungsi judicial preview dapat dilakukan dengan 
cara dimana setelah Rancangan Undang-Undang dibentuk oleh DPR 
dan Presiden maka secara otomatis RUU masuk ke dalam sistem 

87  Dian Erika Galih, Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/12/01/10583821/10-
lembaga-nonstruktural-dibubarkan-jokowi-berikut-profil-singkatnya?page=all, accessed on 
April 22, 2021.



91Universitas Jember

Mahkamah Konstitusi sebagai produk hukum yang akan dipreview 
untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD. Maka hal tersebut 
dapat memudahkan proses pengajuan judicial preview dengan tidak 
menghabiskan banyak waktu bagi pemohon dalam mengajukan 
judicial preview di masa yang akan datang. Selain itu untuk dapat 
menerapkankan fungsi tersebut maka dibutuhkannya amandemen UUD 
1945, amandemen kelima UUD 1945 telah direncanakan dimana salah 
satu satu poin yang akan di usulkan yaitu optimalisasi peran Mahkamah 
Konstitusi.102 Mengenai usulan tersebut pengaplikasian fungsi judicial 
preview dapat ditambahkan dalam poin usulan, sehingga gagasan judicial 
preview dalam sistem hukum di Indonesia dapat terealisasikan. Jadi, 
penulis rasa perlu untuk mempertimbangkan adanya kemungkinan suatu 
sistem check list dalam proses pembuatan undang-undang. Permohonan 
pengujian undang-undang yang diajukan setiap tahun jumlahnya terus 
meningkat tentu saja akan membuat menumpuknya kasus pengujian 
undang-undang yang berakibat pada kinerja Mahkamah Konstitusi yang 
mungkin akan melemah.

Pengaplikasian judicial preview akan meminimalisir jumlah 
permohonan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan 
UUD ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan RUU sudah 
terlebih dahulu di preview sebelum diundangkan. Sehingga masyarakat 
tidak perlu khawatir hak konstitusionalnya dirugikan. Selain itu, juga 
dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk 
undang-undang maupun lembaga-lembaga yang berperan dalam proses 
pembentukan undang-undang.

C. LANDASAN YURIDIS

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan konstitusi, yakni 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945) mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum 
(rechstaat).88 Hal tersebut sejatinya telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD NRI 1945. Melalui pasal tersebut, maka sejatinya Indonesia 
telah meneguhkan sebagai negara yang dilandaskan pada rechstaat dan 

88 Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat 
Azhari)”, Nalar Fiqh, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 96-97. 
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bukan berlandaskan machstaat.89 Sejatinya, konsep negara hukum yang 
digunakan di Indonesia juga belandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 
Sebagai falsafah dan dasar negara, Pancasila juga merupakan cerminan 
yang berasal dari jiwa Bangsa Indonesia.90 Berdasarkan pandangan F. J. 
Stahl menyebutkan ciri-ciri negara hukum, yakni:91

1. Perlindungan konstitusional;

2. Keberadaan badan kehakiman yang bersifat bebas dan tidak 
memihak;

3. Diadakannya pemilu yang bebas;

4. Diberikannya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; 

5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan

6. Diadakannya pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan pandangan Joeniarto terkait asas negara hukum, 
memiliki cakupan bahwa setiap penyelenggaraan negara baik tindakan 
penguasa dilandaskan pada hukum yang bertujuan untuk melindungi 
kepentingan masyarakat dalam perlindungan HAM dari tindakan 
sewenang-wenang.92 Sebagai konsekuensi negara yang berlandaskan 
hukum, maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara 
harus dilandaskan pada hukum oleh semua kalangan baik pemerintah 
maupun masyarakat.93 
89 A Salman Maggalatung, “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan 

Otoriter”, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 210-211.
90 Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal 

Hukum, Vol. 25, No. 1, January, 2011, hlm. 422-423.
91 F. J. Stahal merumuskan ciri-ciri negara hukum melalui hasil Konferensi International 

Commission of Jurist in Bangkok. Dian Aminudin Ftakhurohman and Sirajudin, 2004, 
Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 
1-2.

92 Joeniarto, 1968, Negara Hukum, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 52-54.
93 Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Perspektif Yuridis Konstitusional”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 
66.race, religion, and culture inherited by the Indonesian nation in the history of Indonesian 
nation requires united with as tight-tightly in diversity. Unitary Republic of Indonesia is divided 
into areas of the province. The provincial areas divided over the districts and areas of the city. 
Each provincial, district and local government areas of the city have regulated by law. The 
provincial, district, and the city set up and manage their own affairs in accordance with the 
principle of autonomy and duty of assistance. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari 
isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan 
struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Prinsip persatuan 
sangat dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh 
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Jika dikaji lebih lanjut, UUD NRI 1945 dapat diartikan sebagai 
kulminasi terbentuknya shared value sebagai dasar untuk mengatur 
tatanan negara yang terus mengalami perkembangan. Maka dari karena 
itu, UUD NRI merupakan konstitusi yang menempati peringkat teratas 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan 
Mahfud MD, terdapat dua langkah dalam melakukan pembangunan 
hukum, yakni secara ortodoks maupun responsif.94 Adapun maksud secara 
ortodoks dalam pembangunan hukum adalah memberikan dominasi 
peran lembaga pemerintah dalam menentukan arah perkembangan 
hukum. Sebaliknya, berdasarkan responsif, meletakkan peran kepada 
lembaga peradilan dengan ditambahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan hukum.

Berdasarkan teori Hans Kelsen yakni Stufenbau Theory yang 
memiliki makna bahwa setiap hukum yang tertinggi menjadi dasar 
pembentukan hukum yang lebih rendah.95 Maka dari karena itu, 
Indonesia sebagai negara hukum harus membentuk muatan UUD NRI 
sebagai grundnorm dan fundamental law yang mampu menciptakan 
kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut tentunya berlaku 
terhadap amandemen atau perubahan konstitusi yang diatur dalam Pasal 
3 dan  Pasal 37 UUD NRI 1945 untuk memberikan perubahan konstitusi 
akibat adanya perkembangan hukum dengan berdasarkan asas kepastian, 
keadilan dan kemanfaatan bukan sebagai produk yang asal jadi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 memberikan 
kewenangan kepada lembaga MPR untuk mengubah dan menetapkan 
Undang-undang Dasar. Selanjutnya mekanisme terkait perubahan diatur 
dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

1. Dalam mengajukan perubahan UUD NRI 1945 memerlukan 
sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MPR;

bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa indonesia bersatu dengan seerat-
eratnya dalam keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah 
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

94 Yunanto, “Menuju Strategi Pembangunan Hukum Yang Responsif”, Masalah-Masalah Hukum, 
Vol. 39, No. 2, 2010, hlm. 167.

95 Rahmawati Prihastuty, “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto 
Rahardjo’s Ideas on Progressive Law”, Walisongo Law Review, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 208.
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2. Dalam mengubah pasal-pasal UUD NRI 1945, diperlukan 2/3 
anggota MPR dari jumlah anggota yang menghadirkan persidangan.

Namun, terdapat kesepakatan yang ditetapkan oleh MPR terkait 
arah perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada sidang tahunan MPR 
tahun 1999. Adapun lima prinsip dasar kesepakatan yang ditetapkan 
adalah:

1. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh untuk diubah;

2. Tetap untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

3. Mempertegas sistem presidensiil;

4. Dalam hal penjelasan UUD 1945 yang membuat hal-hal normatif, 
akan dipindahkan ke dalam pasal-pasal; dan

5. Dalam melakukan amandemen, dilakukan secara addendum.

Jika dikaji lebih lanjut, berdasarkan pandangan Abdul Mukhtie 
Fajar mengemukakan bahwa amandemen UUD NRI 1945 yang tertuang 
dalam Pasal 37 merupakan sebuah kewajaran, yang dimana hal tersebut 
didasarkan pada ketidaksempurnaan manusia dalam pekerjaan baik 
dalam penyusunan UUD NRI 1945.96 Hal tersebut juga didukung oleh 
pandangan Moris sebagai seorang peserta dan penandatangan naskah 
Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan:97 

“Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we 
did the best we could; leaving it with those who should come 
after us to take counsel from experience, and exercise prudently 
the power of amendement, which we had provided…”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pandangan K.C. Wheare 
yang mengemukakan empat sasaran perubahan konstitusi, yakni: 
Perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan mendalam, mendengar 
aspirasi masyarakat, tidak boleh mengubah karena adanya kepentingan 
para pihak, serta diberikan untuk menciptakan pemenuhan hak-hak 

96  H Alrasid, 2002, UUD 45 Terlalu Summier? Kepala Biro Pendidikan FHUI Sarankan Perubahan” 
dalam Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Tiga Kali Diubah oleh MPR, UI Press, hlm. 5.

97 Rusli Kustiaman Iskandar, Efik Yusdiansyah, and Asyhar Hidayat, “Reconstitutionality of 
the 1945 Constitution After the Fourth Amendment”, International Journal of Research 
-GRANTHAALAYAH, Vol. 7, No. 9, 2019, hlm. 387.
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perorangan dengan baik.98 Maka dari karena itu, untuk menciptakan 
dinamika politik yang lebih stabil, maka diperlukannya suatu kepastian 
dalam pengaturannya. Hal tersebut dikarenakan, adanya asas yang 
mengatur Politiae legibus non leges politi adoptandae (politik harus 
tunduk kepada hukum)

Untuk menciptakan pemenuhan HAM dalam dinamika politik, 
maka dapat digunakan transisi demokrasi. Sebagai wujud pemenuhan 
HAM maka diperlukannya sebuah arah jangkauan pengaturan dalam 
mengkaji arah pembangunan di Indonesia. Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) menjadi salah satu produk hukum yang mampu menciptakan 
arah jangkauan pembangunan yang pasti bagi Indonesia. Sejatinya pada 
UUD 1945 sebelum amandemen, proses pengaturan PPHN nyatanya 
telah masuk dalam konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “MPR memiliki wewenang untuk 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar pada haluan 
negara.” Di sisi lain, sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan 
lembaga negara tertinggi. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pada saat 
itu Ketetapan MPR yang dikeluarkan memiliki daya ikat yang efektif, 
sehingga presiden memiliki tanggung jawab kepada MPR.99 Di sisi lain, 
hierarki Ketetapan MPR menjadi lebih tinggi daripada UU. Ketetapan 
MPR juga dikatakan sebagai produk hukum yang bersifat regeling 
atau menjadi bentuk penafsiran maupun elaborasi dari undang-undang 
dasar.100

Namun, seiring perubahan orde baru ke reformasi, penghapusan 
haluan negara dilakukan melalui Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 
dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Sebagai perubahan 
pokok haluan negara, pemerintah mengeluarkan arah kebijakan baru 
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

98 S Taufiqurrahman, 2004, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 
1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Ghalia Indonesia, 
hlm. 10.

99 Laurensius Arliman, “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia”, Lex Jurnalica (Journal of Law), Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 159.

100  Luthfi Husni, “Telaah dan Evaluasi Hukum Terhadap Eksistensi Ketetapan MPR Secara Normatif 
Konstitusional Dalam Rangka Mengawal Tegakny Konstitusi Negara”, Jurnal Yusticia, Vol. 5, No. 
1, 2016, hlm. 37.
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Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN).101

Jika dikaji lebih lanjut, dalam UU SPPN memiliki ciri khas yang 
hanya berfokus terhadap pola administratif saja, atau dengan kata lain 
UU ini hanya diatur terkait perumusan perencanaan yang bertujuan untuk 
menciptakan kesinambungan pembangunan. Sementara, kehadiran UU 
RPJPN sejatinya telah mengatur arah pembangunan, namun dalam segi 
implementasinya harus diakui masih belum terlaksana dengan baik dan 
memiliki kekurangan.102 Pada Pasal 4 ayat 2 UU RPJPN mengamanatkan 
bahwa RPJPN dijadikan pedoman dalam menyusun RPJMN yang berisi 
visi, misi, dan program. Hal tersebut tentunya bersifat eksekutif sentris. 
Sementara dalam Pasal 7 UU RPJPN juga kembali mengagungkan 
eksekutif sentris, yang dimana Pemerintah melakukan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJPN Nasional, sedangkan Pemerintah Daerah 
melakukan pengendalian serta evaluasi. Melalui kedua pasal tersebut, 
membuat arah kebijakan pembangunan di Indonesia masih belum 
terlaksana dengan baik, selain itu sifat eksekutif sentris mengesankan 
bahwa presiden yang harus bertanggung jawab dunia akhirat dalam 
pelaksanaannya. 

Padahal jika dikaji kembali, sebuah haluan negara sejatinya tidak 
hanya eksekutif saja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan 
pelaksanaan dan menjadi pedoman, namun secara hakikatnya seluruh 
lembaga negara yang mencakup legislatif, yudikatif, dan eksekutif 
juga turut melaksanakan dan mengilhami haluan negara tersebut dalam 
mencapai keadilan sosial.103 Sehingga dapat dirumuskan bahwasannya 
semua cabang kekuasaan harus merujuk pada haluan negara yang telah 
disepakati tersebut. Sehingga, apabila ingin menghidupkan kembali 
terkait haluan negara maka perlu adanya amandemen Pasal 3 UUD NRI 
1945.

Sidang Tahunan MPR menjadi suatu kegiatan wajib di setiap 
tahunnya sebagai laporan pertanggungjawaban Presiden, sebelum 
adanya amandemen UUD NRI. Segala tindakan maupun kebijakan 
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, wajib dilaporkan 

101  Erna Ratnaningsih, “Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen 
Konstitusi”, Pakuan Law Review, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 51.

102  Harry Setya Nugraha, “Mpr Dan Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia”, Veritas et Justitia, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 211.

103  Ibid.
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oleh Presiden yang pada masa itu merupakan mandataris MPR. Sehingga, 
dengan adanya penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR setiap tahunnya, 
maka Sidang Tahunan MPR menjadi suatu kebiasaan atau konvensi 
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Bentuk laporan oleh pemerintah kepada MPR dilakukan dalam 
masa sidang tahunan MPR. Sebagaimana dalam Sidang Umum MPR 
pada tahun 1999, menghasilkan beberapa keputusan MPR yang tertuang 
dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2019 tentang Peraturan Tata 
Tertib MPR RI yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggaraan 
Sidang Tahunan MPR.104 

Menindaklanjuti atas keputusan yang disepakati, maka MPR 
menyelenggarakan Sidang Tahunan dalam rentang waktu 4 (empat) 
tahun sejak 1999-2002 yakni guna melakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Tahap perubahan 
UUD 1945 sebelum amandemen yakni meliputi:

1) Perubahan Pertama (14-21 Oktober 1999), dilakukan melalui Sidang 
Umum MPR tahun 1999 (tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 
11 Tahun 2006);

2) Perubahan Kedua (7-18 Agustus 2000), dilakukan melalui Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000 (tercantum dalam Lembaran Negara 
Nomor 12 Tahun 2006);

3) Perubahan Ketiga (1-9 November 2001), dilakukan melalui Sidang 
Tahunan MPR tahun 2001 (tercantum dalam Lembaran Negara 
Nomor 13 Tahun 2006); dan

4) Perubahan Keempat (1-11 Agustus 2002), dilakukan melalui Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2002 (tercantum dalam Lembaran Negara 
Nomor 14 Tahun 2006). 

Namun pada dasarnya, apabila mengacu pada tata tertib 
MPR, maka sidang tahunan menjadi kurang ‘mengikat’ dikarenakan 
pelaksanaannya yang belum rigid ditentukan. Frasa kata ‘dapat’ yang 
disebutkan dalam tata tertib MPR tidak mengandung suatu keharusan 
atas pelaksanaannya. Meskipun sidang tahunan diposisikan sebagai 
konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung dan diakui di Indonesia 
selama ini, namun Bagir Manan berpendapat bahwa konvensi tidak 
104  Lihat Pasal 49 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999.
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mempunyai daya paksa secara hukum, sebagaimana dalam hal ini tidak 
terdapat sanksi hukum yang dapat mendorong atau memaksa penaatan 
terhadap konvensi.105

Dengan demikian, diaturnya Haluan Negara dalam UUD 1945 
yang juga dirumuskan suatu bentuk pertanggungjawabannya, maka 
hal tersebut akan melahirkan suatu keharusan bagi pemerintah dalam 
memberikan laporan di Sidang tahunan MPR. Perlu ditekankan, bahwa 
konsekuensi dari pelaksanaan dari kewajiban sidang tahunan ini tidak 
menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi, namun semata-mata 
merepresentasikan amanat konstitusi secara keseluruhan sekaligus MPR 
yang terdiri atas perwakilan DPR dan DPD mencerminkan kepentingan 
dan permusyawaratan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya 
rekomendasi dari MPR terhadap kinerja pemerintah, maka rakyat akan 
secara langsung juga memberikan penilaian dan catatan terhadap kinerja 
pemerintah. Implikasi nyata dari hal tersebut adalah akan mempengaruhi 
tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebagai kepala pemerintahan 
beserta jajarannya (pemerintahan maupun parpol pendukung) yang pada 
ujungnya juga akan berdampak pada kepercayaan politik warga negara 
pada pemilu berikutnya.

Pada saat perubahan UUD NRI 1945, terjadi perombakan besar 
dalam keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan 
mengatakan bahwa “MPR terdiri dari anggota anggota DPR ditambah 
utusan utusan daerah dan golongan-golongan”.  Adapun “golongan-
golongan” yang dimaksudkan adalah seperti koperasi, serikat pekerja, 
dan bada kolektif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah membagi 2 utusan golongan, yakni terdiri dari Utusan 
Golongan Politik dan Golongan Karya, dan Utusan Golongan Karya 
Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 huruf b yang berbunyi:

“Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan 
melalui pemilihan umum; organisasi Golongan Politik/Karya 
yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di DPR 
dijamin satu utusan di MPR yang jumlah keseluruhannya tidak 

105  Bagir Manan, 1987, Konvensi Ketatanegaraan, Armico, Bandung, hlm.49.
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melebihi sepuluh orang utusan”.

Terkait Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan 
Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diatur dalam Pasal 1 ayat 3 
huruf c yang berbunyi:

“Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan 
Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan 
pengangkatan”.

 Pada implementasi di zaman orde baru, utusan golongan berganti 
haluan yang awalnya dibentuk untuk menyuarakan golongan, namun 
memperbesar dukungan politik kepada penguasa.106 Model pengisian 
utusan golongan yang diangkat melalui presiden juga menimbul kolusi 
politik, bahkan membuka peluang adanya dugaan penyalahgunaan 
wewenang.107 Memasuki babak baru di era reformasi, utusan golongan 
berasal dari organisasi atau badan yang independen dan bukan menjadi 
bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atu tidak terwakili 
secara proporsional di DPR dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, 
sosial, budaya, ilmuwan, dan badan kolektif lainnya.108 Aturan terkait 
anggota dalam utusan golongan sejatinya disesuaikan dengan aliran 
zaman.

Namun, kehadiran utusan golongan pada saat itu mengalami 
problematika. Pada perubahan pertama tahun 1999, utusan golongan 
diusulkan untuk dihapuskan karena cenderung kabur dan memanipulasi 
politik.109 Sehingga pada puncaknya tahun 2002 melalui amandemen 
ke-empat, utusan golongan dihapuskan, sehingga menghasilkan 
keanggotaan MPR yang meliputi DPR, DPD dan utusan daerah. Setelah 
dihapuskannya utusan golongan kembali menuai problematika, karena 
suara dari golongan-golongan terabaikan. Padahal MPR Sebagai 
lembaga yang notabene merupakan lembaga representasi rakyat atau 
sebagai lembaga cerminan dan perwakilan rakyat dalam menjalankan 
fungsi, idealnya harus memperhatikan kepentingan rakyat sesuai dengan 

106  Moh. Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik 
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.

107  Bagir Manan, 2003, DPR, DPD dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru, FH UII Press, 
Yogyakarta, hlm. 72.

108  Widayati, “Rekonstruksi Kelembagaan MPR”, Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS, 2015, 
hlm. 204.

109  Moh. Mahfud MD, above note 17, hlm 154.
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amanah konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Melalui 
pengembalian struktur MPR yang meliputi DPR, DPD, Utusan Daerah 
dan Utusan Golongan sejatinya merupakan perwujudan kedaulatan 
rakyat.

Sebagai wujud pengembalian haluan negara, sejatinya juga perlu 
adanya kajian terhadap lembaga mana yang berwenang dalam menguji 
Ketetapan MPR terhadap UUD NRI 1945 apabila terjadi pertentangan. Di 
Indonesia, lembaga yang berwenang menguji UUD NRI 1945 hanyalah 
MK. MK merupakan lembaga baru yang meletakkan konstitusi sebagai 
peraturan tertinggi di Indonesia. Kehadiran MK mampu menciptakan 
konstitusi sebagai a living document. Dikaji dari sejarahnya, Mahkamah 
Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide constitutional court dalam 
amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) pada tahun 2001, yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 2, Pasal 
24C dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan 
pada 9 November 2001.110 Jika dikaji lebih lanjut, kehadiran Mahkamah 
Konstitusi berkembang dari pemikiran hukum dan kenegaraan 
modern yang lahir pada abad ke-20.111 Gagasan tersebut diambil dari 
pengembangan asas-asas demokrasi, yang dimana tema dasar dalam 
pemikiran politik ketatanegaraan adalah hak politik rakyat dan hak asasi 
manusia. Hak dasar yang telah dijamin secara konstitusional dalam 
sebuah hak konstitusional rakyat dan diwujudkan secara institusional 
melalui lembaga negara yang menjamin hak konstitusional setiap 
warga negaranya. Setelah disahkannya Mahkamah Konstitusi dalam 
UUD 1945, selanjutnya DPR dan Presiden melakukan pembahasan dan 
menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Berdirinya Mahkamah Konstitusi, menjadikan Indonesia 
menjadi negara ke-78 yang membentuk lembaga tersebut di dunia.112

Jika dikaji dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 7B UUD 1945, 
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, maka terdapat empat kewenangan MK, yakni: 
Pertama, melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD; Kedua, 
memutus sengketa antar lembaga negara; Ketiga, memutus pembubaran 

110  Mahkamah Konstitusi, above note 132.
111  Soimin and Mashuriyanto, above note 133. Hal. 50.
112  Ibid. Hal. 51.
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partai politik; dan Keempat, memutus sengketa pemilihan umum. Di 
sisi lain, terdapat juga kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni, memutus 
pandangan DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie pengujian 
Ketetapan MPR terhadap UUD 1945 dimungkinkan melalui lembaga 
MK.113 Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003, sejatinya 
telah bermaksud untuk mempersamakan derajat antara Ketetapan MPR 
dan Undang-undang. Namun didalam UU P3, menempatkan Ketetapan 
MPR diatas Undang-undang. Oleh karena itu, MK berhak menerobos 
aturan tersebut. Hal ini didasari oleh pandangan Mountesqiu “hakim 
tidak boleh dipaksa untuk menjadikan suatu undang-undang yang dia 
yakini bertentangan dengan konstitusi sebagai referensi. Jika dikaji lebih 
lanjut, MK juga pernah menerobos Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Putusan perkara 006/
PUU-II/2004.

Kehadiran MK sebagai the sole interpreter of the constitution 
menjadi posisi sentral dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional. 
Namun, dalam perkembangannya telah terjadi disorientasi ketika 
praktik penyelenggaraan ketatanegaraan tidak diikuti dengan proses 
pembentukkan perundang-undangan yang baik. Pasal-Pasal 24C UUD 
NRI 1945 mengungkapkan kewenangan MK untuk mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan 
status a quo yang menyatakan undang-undang adalah peraturan yang 
telah disahkan dan mengikat secara umum. 

Sejatinya dalam melihat produk legislasi, dapat dibagi menjadi 
dua kategori, yakni substansi dan proses.114 Substansi dan proses sejatinya 
saling terkait satu sama lain. Jika substansi ada yang bermasalah, 
maka dalam prosesnya terdapat permasalahan. Begitupun sebaliknya, 
jika proses bermasalah, maka substansi juga bermasalah. Melihat hal 
tersebut, maka produk legislasi yang telah disahkan pun harus melewati 
113  Webinar Syarah Konstitusi “Ngaji Pasal-Pasal”, dengan tema “Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 

(Kewenangan MPR), Diselenggarakan oleh Jimly School of Law and Government, dengan 
pembicara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada 28 Mei 2021 pukul 14.00-15.00 WIB, diakses 
melalui https://www.youtube.com/watch?v=CVb4qSziHwc

114  A. Kurniawan, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu 
Rancangan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014, hlm 644-645.
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pengujian MK. Bahkan dalam perkembangannya, pengujian materiil 
yang dilakukan oleh MK semakin banyak.115 Sehingga, potret pembuatan 
undang-undang saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Terlebih 
undang-undang tersebut telah disahkan dan mengikat secara umum.

Sehingga konsep judicial preview menjadi sebuah ius 
constituendum kedepannya dalam rangka menguji rancangan undang-
undang sebelum disahkan baik dari segi formil maupun materiil. Melalui 
konsep judicial preview, tentunya akan mampu memperbaiki hak-hak 
konstitusionalitas warga negara. Sehingga, kehadiran undang-undang 
yang nantinya disahkan, secara hakikatnya mampu dan sesuai dengan 
UUD NRI 1945. Konsep judicial preview juga menjadi sebuah batu uji 
antara undang-undang terhadap Ketetapan MPR apabila diberlakukannya 
PPHN. Hal ini dikarenakan dalam UU P3 telah menempatkan Ketetapan 
MPR setingkat lebih tinggi daripada undang-undang.

Maka dari karena itu, eksistensi landasan yuridis menjadi salah 
satu dasar pertimbangan pembentukan peraturan dalam hal mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
mempertimbangkan peraturan yang telah ada sebelumnya, yang akan 
diubah, atau dicabut guna menciptakan rechtmatigheid dan gerectigheit 
bagi masyarakat. Landasan yuridis memiliki kaitan dengan personal 
hukum maupun substansi yang akan diatur terhadap perubahan maupun 
pembentukan aturan yang baru. 

115  Ibid, hlm 634.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

1. Urgensi Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara

Dikaji dari bidang ilmu Hukum Administrasi Negara 
(HAN), sudah sejak lama salah satu bidang ilmu hukum 
ini memperkenalkan asas “besturen is palnen” sebagai asas 
pokok dari dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berarti 
“memerintah adalah merencanakan”. Asas ini menekankan 
akan urgensi mengenai pentingnya makna suatu rencana dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.116

Jika menilik pada sistem pembangunan yang dilakukan 
oleh Indonesia sebelum dilaksanakannya perubahan terhadap 
UUD 1945, asas ini diaplikasikan melalui GBHN yang ditetapkan 
oleh MPR. Akan tetapi, pasca di amandemennya UUD 1945 
tepatnya pada saat amandemen ketiga, sistem pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diubah kemudian asas 
tersebut dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang disusun oleh Presiden dan didasarkan pada sistem 
perencanaan yang dibagi atas kategori waktu ataupun hierarki. 
Perencanaan yang didasari atas kategori waktu tersebut adalah 
perencanaan jangka panjang yang tersusun atas Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)117, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)118, 
dan Rencana Kerja Pemerintah hingga pada Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga.119

116  W. Riawan Tjandra, 2016, Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN, Proshiding Focus Group Discussion 
Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan 
Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Asosiasi 
Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara wilayah Yogyakarta, Yogyakarta, 
hlm. 23.

117  Saat ini diatur dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

118  Saat ini diatur dengan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional.

119  W. Riawan Tjandra, above note 1, hlm. 23.
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Berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR dalam 
menetapkan GBHN sebelum dilaksanakannya perubahan ketiga 
UUD 1945, pengaturan mengenai hal tersebut termaktub dalam 
Pasal 3 UUD 1945.  Dalam Pasal tersebut menyebutkan “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan  Garis-garis Besar daripada Haluan Negara”.

Secara sederhana, GBHN adalah haluan negara dalam 
garis-garis besar sebagai pengejawantahan dari keinginan rakyat 
yang mempunyai landasan idiil berupa UUD 1945 dan Pancasila. 
Selain itu, GBHN juga dapat ditinjau baik secara formil maupun 
materiil. Secara formil, GBHN dimaknai sebagai salah satu 
tugas MPR berdasarkan Pasal 3 UUD 1945. Dalam hal ini secara 
yuridis formal GBHN adalah sebatas pokok-pokok dari langkah-
langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih bahwa 
GBHN adalah menjalankan UUD.120 Sementara secara materiil 
GBHN merupakan kewenangan MPR  berdasarkan Pasal 1 
ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini GBHN haruslah benar-benar 
merupakan refleksi dari keinginan rakyat.  Oleh dikarenakan 
MPR sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat, maka 
kekuasaannya tidak terbatas mengingat dinamika yang terjadi 
di masyarakat, sekali dalam lima tahun, maka MPR harus dapat 
mewakili segala yang terjadi dan segala aliran-aliran yang ada 
pada saat tersebut serta menentukan haluan-haluan apa yang 
hendak digunakan di kemudian hari.121

Dengan demikian, maka GBHN bagi masyarakat secara 
umum sebenarnya adalah suatu program yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat umum 
dalam rangka untuk mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, sehingga GBHN bagi 
Presiden bagaikan amanat dari rakyat untuk dilaksanakan dengan 
sebenar-benarnya, jujur, dan konsekuen. GBHN juga berfungsi 
sebagai alat penilai oleh MPR atas pertanggung jawaban Presiden 

120  Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1978, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem 
Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56 dalam Budiman B. 
Sagala, 1982, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

121  Lihat Penjelasan UUD 1945
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terhadap pelaksanaan GBHN itu sendiri.122

Sedangkan bagi MPR, sebaliknya, GBHN merupakan 
amanat yang didasarkan dari rakyat dan pelaksanaannya diberikan 
kepada Presiden. Sehingga hal ini membuat Presiden tidak 
perlu untuk menyusun rencana atau program sendiri. Presiden 
cukup menjalankan program-program yang telah disusun MPR 
di dalam GBHN. Oleh karena itulah GBHN dijadikan sebagai 
tolak ukur untuk menilai pertanggung jawaban Presiden baik 
pada akhir masa jabatannya maupun pada sewaktu-sewaktu jika 
dirasa perlu.123

Seiring dengan selalu berkembangnya dinamika 
ketatanegaraan di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan 
berupa GBHN tersebut pada akhirnya ditinggalkan. Tidak 
digunakannya lagi GBHN sebagai sistem perencanaan 
pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari berubahnya Pasal 
3 ayat (1) UUD 1945 yang pada mulanya berbunyi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan Garis-Garis Besar Haluan Negara” berubah menjadi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Pertanyaan yang kemudian muncul 
adalah mengapa Pasal 3 diubah dan diubah menjadi demikian. 
Hal ini ternyata berkaitan dengan kesepakatan dari fraksi-fraksi 
pada saat itu yang bersepakat perihal sistem pemilihan Presiden 
secara langsung.

Dalam diskusi pada saat itu terdapat dua pandangan 
secara garis besar, pertama, pandangan yang menyatakan 
jikalau Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka 
secara otomatis MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk 
membuat GBHN seperti saat Presiden masih dipilih oleh MPR.  
Dalam hal ini masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden 
akan menawarkan secara langsung programnya kepada rakyat 
pada waktu kampanye, yang mana program tersebut akan 
dilaksanakan oleh Presiden ketika terpilih nantinya.  Pandangan 
kedua, meskipun Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masih 
tetap dibutuhkan adanya GBHN yang ditetapkan oleh MPR 

122  Ibid.
123  Budiman B. Sagala, above note 5, hlm. 99.
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tersebut, sehingga MPR masih dapat mengawasi kinerja dan 
pelaksanaan program-program dari Presiden.124

Pada pandangan yang menyatakan bahwa masih 
dibutuhkannya GBHN yang ditetapkan oleh MPR meskipun 
pemilihan Presiden dilaksanakan dengan dipilih oleh rakyat 
secara langsung adalah pandangan yang disampaikan oleh 
Soediyarto dari Fraksi Utusan Golongan dengan pertimbangan 
masih rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia, sehingga 
dianggap masih diperlukan akan peran MPR dalam menetapkan 
GBHN dengan harapan Presiden yang terpilih tidak akan 
sewenang-wenang dalam melaksanakan programnya. Lebih 
lanjut, Soediyarto merasa khawatir dengan kondisi rakyat 
Indonesia yang masih miskin, yang tidak mempunyai kemampuan 
untuk mengawasi kinerja dari Presiden yang dipilih langsung.125

Berikutnya, Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI/
Polri adalah dua fraksi yang dengan tegas menyatakan tetap 
menginginkan MPR untuk menetapkan GBHN terlepas apa 
pun sistem pemilihan Presiden yang akan digunakan nantinya. 
Menurut mereka sistem pemilihan Presiden secara langsung 
merupakan hal yang baru bagi Indonesia sehingga masih sulit 
untuk membayangkan bagaimana praktik di lapangan nantinya 
apabila MPR tidak diberi wewenang untuk menyusun dan 
menetapkan GBHN. Selain itu, masalah berikutnya adalah 
kepada siapa nantinya Presiden akan bertanggung jawab. Selama 
ini Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena MPR lah 
yang memilih Presiden. Maka apabila Presiden dipilih langsung 
oleh rakyat, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. 
Pendapat ini disampaikan oleh Harun Kamil dari Fraksi Utusan 
Golongan, bahwa dengan dipilihnya Presiden secara langsung, 
maka akan banyak melucuti kewenangan tinggi MPR.126

Apabila meninjau secara keseluruhan sejarah 
pembahasannya, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat 
perdebatan yang cukup panjang berkaitan dengan hal tersebut. 

124  Valina Singka Subekti, 2007, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan 
Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 238.

125  Ibid.
126  Ibid., hlm. 239.
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Akan tetapi pada akhirnya, dari dua pendapat di atas yang 
diperdebatkan tersebut, akhirnya disepakatilah pendapat yang 
menyatakan bahwa jikalau Presiden dipilih secara langsung 
oleh rakyat maka secara otomatis MPR tidak lagi mempunyai 
kewenangan untuk menyusun dan menetapkan GBHN 
sebagaimana saat Presiden masih dipilih oleh MPR. Oleh karena 
demikian, praktis juga tidak ada lagi kewenangan bagi MPR 
untuk mengawasi kinerja Presiden. Hal ini membuat MPR tidak 
lagi mempunyai kewenangan untuk mengawasi Presiden dan 
pengawasan tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Tidak lama setelah dihilangkannya GBHN dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, muncullah apa yang disebut 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai 
sistem rencana pembangunan nasional nantinya. Apabila 
kita menilik pada Penjelasan 1 Ketentuan Umum Undang-
Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa 
“Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 
nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi 
pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 
untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. 
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang 
memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut 
paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional 
hanya memuat arahan secara garis besar”.127

Adapun terkait dengan mekanisme penyusunan dari 
RPJP, proses penyusunannya berawal dari penyiapan rancangan 
awal rencana pembangunan, kemudian diteruskan dengan 
musyawarah perencanaan pembangunan, dan terakhir adalah 
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Proses secara 
keseluruhan dilakukan oleh pemerintah. Setelah proses terakhir 
yakni rancangan akhir rencana pembangunan selesai, tahap 

127  Lihat juga Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.
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berikutnya berada pada DPR dengan Presiden secara bersama-
sama untuk disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Berdasarkan pada penjelasan singkat di atas terkait 
RPJPN, walaupun secara prinsip semangat pembentukan 
RPJPN sejalan dengan pembentukan GBHN, yakni sama-
sama bertujuan agar Indonesia memiliki arah pembangunan 
yang jelas dalam sistem pemerintahannya. Akan tetapi dengan 
diterapkannya RPJPN dengan sampai saat ini tidak terlepas 
dari kelemahan dan kekurangan terhadap konsep RPJPN yang 
kemudian sampai timbul beberapa pandangan yang menyatakan 
perlu untuk dihidupkannnya kembali GBHN sebagai arah haluan 
pembangunan negara oleh MPR. Beberapa kelemahan dari 
konsep RPJPN ini adalah:

Pertama, aktor pembentuk tidak representatif. Berkaitan 
dengan hal ini, sebagaimana yang telah disampaikan di atas 
bahwa RPJPN sebagai arah pembangunan nasional disusun 
oleh Presiden yang seterusnya dibahas dan disetujui bersama-
sama dengan DPR untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-
undang. Setelah RPJPN tersebut disetujui dan disahkan menjadi 
undang-undang, maka Presiden bertanggung jawab penuh untuk 
menjalankannya. Masalah yang kemudian muncul adalah, 
apakah RPJPN yang telah disusun oleh Presiden tersebut sudah 
benar-benar merepresentasikan rakyat sekaligus merupakan 
bentuk pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. walaupun 
secara prinsipnya Presiden dipilih melalui pemilihan umum 
yang dipilih oleh rakyat secara langsung, akan tetapi tidak berarti 
pula seluruh program yang diusung oleh Presiden merupakan 
kehendak rakyat untuk dijalankan ke depannya. Andaikanlah 
kemudian setelah disusun oleh Presiden dan RPJPN tersebut 
dilakukan pembahasan dengan DPR, akan tetapi bukankan 
kedua lembaga tersebut merupakan lembaga representasi politik 
(political representation) yang bisa saja kemudian di dalam 
pembahasannya terjadi transaksi-transaksi politik. 

Kedua, aktor pelaksana yang tidak konektifitas dengan 
hakikat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Seperti yang telah 
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disampaikan di awal sebelumnya bahwa dengan berubahnya 
bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar” hal ini berkonsekuensi bahwa semua lembaga 
negara kecuali kekuasaan kehakiman, merupakan aktor pelaksana 
kedaulatan rakyat. Dengan demikian, praktis seluruh lembaga 
negara sebagaimana yang dimaksud mempunyai tanggung jawab 
untuk melaksanakan segala hal apa yang menjadi kehendak 
rakyat yang berada di dalam arah haluan pembangunan nasional. 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, RPJPN yang diberlakukan 
pada saat ini hanya ditujukan untuk Presiden saja sebagai salah 
satu dari sekian banyak aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Hal 
inilah yang kemudian menjadikan tidak adanya konektifitas antar 
arah pembangunan nasional dengan aktor pelaksana kedaulatan 
rakyat.

Ketiga, tidak adanya kesinambungan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan RPJPN yang 
sudah berjalan kurang lebih 20 tahun ini masih banyak menuai 
pro kontra di antara kalangan yang menganggap RPJPN tidak 
sebanding dengan GBHN yang pernah diberlakukan di Indonesia 
silam. RPJPN dianggap belum mampu untuk berjalan stabil 
dan efektif dalam mengemban arah haluan pembangunan 
Indonesia. Tidak adanya kesinambungan disebabkan oleh masa 
kepemimpinan yang diberikan oleh konstitusi yakni maksimal 
selama dua periode atau sepuluh tahun. Sementara apabila periode 
kedua tidak terpilih lagi, maka akan terjadi ketidaksinambungan 
dimana program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden 
sebelumnya belum tentu akan diteruskan oleh Presiden yang 
terpilih tersebut. Belum tentu juga Presiden yang terpilih tersebut 
memiliki ide, program, dan visi misi yang sama, hal inilah yang 
pada akhirnya membuat terjadinya ketidaksinambungan dalam 
konsep RPJPN selama ini. 

Selain itu juga terdapat kesenjangan antara pusat dan 
daerah, yang mana kerap kali terjadi kebijakan yang ada di 
daerah tidak sesuai dengan kebijakan yang di pusat, yang 
akhirnya membuat program pembangunan tidak dapat berjalan 
simetris, sehingga hasilnya pembangunan tidak dapat berjalan 
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secara maksimal, dikarenakan adanya perbedaan dan benturan 
dari visi dan misi pemerintah pusat dan daerah. Kepala daerah 
yang terpilih di daerah yang memiliki visi misi bisa saja berbeda 
dengan pemerintah pusat. Oleh karena demikian pada muaranya 
membuat pembangunan yang dilakukan oleh pusat dan daerah 
tidak dapat berjalan selaras.

Berdasarkan Kusmito Gunawan, kesan pembangkangan 
tersebut dapat dinilai dari banyaknya Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) yang tidak dilaporkan kepada pemerintah 
pusat.128 Pada tahun 2007 saja misalnya, terdapat kurang lebih 
1.366 Raperda tentang pajak dan retribusi yang tidak dilaporkan 
kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Kementerian 
Dalam Negeri dam Kementerian Keuangan. Pada tahun 2016 
Kemendagri setidaknya telah membatalkan sebanyak 3.143 
Perda termasuk di dalamnya Peraturan Kepala Daerah.129 Hal ini 
terlepas dari putusan MK yang telah membatalkan kewenangan 
Kemendagri  yakni melalui Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 yang 
diterbikan pada 5 April 2017 silam. Dalam putusan tersebut MK 
menyatakan bahwa pengujian dan pembatalan Perda merupakan 
ranah kewenangan konstitusional dari MA.

Keempat, tidak efektifnya mekanisme kontrol masyarakat 
terhadap pelaksanaan RPJPN. Sebagaimana yang diketahui 
bahwa pada saat ini tidak ada mekanisme pengawasan yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat  untuk melakukan fungsi 
pengawasan terhadap Presiden dalam menjalankan RPJPN 
selain melalui pemilihan umum. Pada saat pemilihan umum 
masyarakat dapat menilai akan kinerja dan keefektifan Presiden 
dalam melaksanakan RPJPN dengan memutuskan untuk memilih 
kembali ataupun tidak memilih yang bersangkutan manakala 
mencalonkan diri kembali menjadi calon Presiden. Sehingga 
masyarakat dapat memilih kembali apabila Presiden dianggap 
sukses dalam menjalankan RPJPN, sebaliknya masyarakat juga 
berhak untuk tidak memilih manakala dirasa bahwa Presiden 

128  Bahauddin, “Menghidupkan Kembali GBHN, Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan 
Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan,” Jurnal Keamanan Nasional, Vol. III, No. 
1, 2017, hlm. 90.

129  Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/12151601/mahfud.md.kemen 
dagri.tidakbisa.sepihak.batalkan.perda?page=all, accessed on April 23, 2021.
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gagal dalam melaksanakan RPJPN.

Model pengawasan yang demikian, menurut Harry Setya 
Nugraha bukanlah model pengawasan yang ideal. Dimana 
masyarakat baru bisa menjalankan fungsi pengawasannya hanya 
pada saat pagelaran pemilihan umum itu pun dengan syarat 
apabila Presiden petahana mencalonkan kembali. Seharusnya 
masyarakat dapat menggunakan fungsi pengawasan mereka 
untuk mengontrol dari pelaksanaan RPJPN kapan pun atau setiap 
saat jika dirasa perlu tanpa harus menunggu adanya momentum 
pemilihan umum itu sendiri.130 Sementara itu pada satu sisi, 
model pengawasan semacam ini menjadi suatu kebutuhan dan 
merupakan suatu hal perlu untuk diformulasikan ke depannya.

Kelemahan-kelemahan dari konsep RPJPN yang telah 
diuraikan di atas pada muaranya adalah yang melatarbelakangi 
munculnya gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN. 
Gagasan akan pentingnya MPR diberikan kembali wewenang 
untuk menetapkan GBHN juga diutarakan oleh beberapa ahli 
hukum. Kaelan misalnya yang  berpendapat, salah satu kelemahan 
dari sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pasca 
perubahan UUD NRI 1945 dapat dilihat dari bentuk pengaturan 
hukum yang dipilih. Sebagaimana diketahui RPJMN ditetapkan 
melalui Peraturan Presiden sementara pelaksananya adalah 
Presiden pula. Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat reformasi 
yang mana bertujuan untuk menciptakan kondisi checks and 
balances, dengan melihat kondisi demikian justru perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan sama sekali tidak mewujudkan 
mekanisme checks and balances. Dengan RPJMN yang disusun 
dan dilaksanakan oleh Presiden kemudian ditetapkan oleh 
Peraturan Presiden, hal ini membawa konsekuensi apabila dalam 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana pembangunan atau 
minimal tidak mengalami progres yang signifikan maka tidak 
akan ada kontrol kekuasaan atau sanksi yuridis yang jelas, karena 
ditentukan oleh suatu aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan 
Presiden itu sendiri.131

130  Harry Setya Nugraha, 2017, Rekonstruksi Kelembagaan Dan Kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesis, Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 272.

131  Ibid., hlm. 273.
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Hal senada juga disampaikan oleh Sudjito bahwa pada 
umumnya dalam prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya suatu 
negara demokrasi adalah bisa secara bebas atau merdeka dalam 
menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan atas kedaulatan rakyat 
dan demokrasi rakyat semestinya rakyat mempunyai kesempatan 
untuk menyampaikan aspirasinya secara sistematis atau bahkan 
secara sporadis. Hal ini dapat dimaknai bahwa masa depan rakyat 
baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, direncanakan, 
didesain, dan dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang 
memperhatikan aspirasi rakyat berikut dinamika sosialnya. 
Dengan melihat kondisi yang demikian, maka GBHN adalah 
suatu jawaban, karena GBHN merupakan sarana memanusiakan 
rakyat dengan pertanggungjawaban sosial penyelenggara 
negara. Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan GBHN adalah hal 
yang dibutuhkan dan realisasinya harus melalui analisis sosial. 
Hal semacam ini penting supaya aspirasi rakyat dan dinamika 
sosialnya bisa terakomodasi dengan baik.132

Lebih lanjut, Yudilatif memberikan catatan apabila GBHN 
hendak dihadirkan kembali sebagai arah haluan pembangunan 
negara, bahwa dengan menghidupkan kembali GBHN sebagai 
haluan negara bukan berarti format dan isi haluan negara nantinya 
sama dan sebangun dengan GBHN yang pernah diterapkan silam. 
Yang terpenting adalah secara substansial, haluan negara tersebut 
harus mengandung arahan-arahan dasar (directive principles) 
dan kaidah penuntun (guiding principles) yang berkarakteristik 
ideologis dan strategis.133 Begitu juga dengan penamaan, karena 
dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan 
sebelumnya tidak ada yang mengatur terkait nomenklatur tersebut, 
sehingga dianggap sah-sah saja apabila MPR periode 2014-2019 
memberikan rekomendasi untuk menghidupkan kembali haluan 
negara dengan nama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

132  Sudjito, “Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan GBHN dalam Perspektif Social Order,” 2016, hlm. 
3.

133  Idul Rishan, “Diskursus Perihal GBHN & Anotasi Terhadap Praktik Ketatanegaraan Ke Depan,” 
dalam “Diskursus Perihal GBHN & Anotasi Terhadap Praktik Ketatanegaraan Ke Depan,” 
2016, dipresentasikan pada Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yogyakarta, hlm. 19.
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Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan di 
atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman berkenaan dengan ius 
constituendum pemberian kewenangan MPR dalam menetapkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara, pertama, Haluan Negara yang 
dikontruksi dalam naskah akademik ini bukanlah GBHN versi 
yang pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya (Orde Lama 
maupun Orde Baru) sebab hal tersebut sudah tidak lagi relevan 
untuk diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa muatan GBHN pada masa 
lalu berupa isi pidato dari Presiden yang kemudian ditetapkan 
dengan bentuk hukum Ketetapan MPR. Seperti Ketetapan MPR 
No. 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia 
sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara yang isinya 
berasal dari pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959, 28 Agustus 
1959, 30 September 1960, dan 10 November 1960.134

Kedua, materi muatan haluan negara ke depannya dalam 
hal ini adalah PPHN harus memuat norma-norma dasar yang 
mengarah pada cita-cita bangsa yang sifatnya memberikan arahan-
arahan kepada lembaga-lembaga negara dan para penyelenggara 
negara atau pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah. Dengan kata lain, PPHN secara 
substansial haruslah memuat kaidah penuntun (guiding principles) 
dan (directive principles) yang disusun dengan berdasarkan 
atas cita-cita dan tujuan nasional. Norma-norma dasar inilah 
yang kemudian nantinya harus dijadikan sebagai pedoman oleh 
lembaga-lembaga negara dalam merumuskan visi, misi, serta 
tujuannya, terkhusus juga bagi Presiden dalam menjalankan roda 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.135

Ketiga, kewenangan untuk membentuk GBHN haruslah 
merupakan wewenang MPR yang dilaksanakan secara bersama-
sama dengan Presiden dan seluruh lembaga-lembaga negara 
sebagai aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Bangunan sistem 
yang demikian menurut tim perumus akan lebih membuat PPHN 

134  Sri Soemantri, 1985, Ketetapan MPR (S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, 
Remadja Karya, Bandung, hlm. 40.

135  HR Ridwan, disampaikan dalam Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yogyakarta, 2016.
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sebagai haluan negara yang dibentuk ke depannya dapat benar-
benar menjadi suatu haluan dasar dalam berbangsa dan bernegara 
yang murni disusun berdasarkan kehendak rakyat sebagaimana 
halnya hakikat GBHN secara materiil itu sendiri.

Keempat, bentuk pengaturan hukum GBHN adalah 
Ketetapan MPR. Sebagaimana yang diketahui bahwa setelah 
dilakukannya perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi diberikan 
kewenangan untuk menetapkan produk hukum yang mempunyai 
sifat mengatur (regeling), kecuali dalam bentuk UUD atau 
Perubahan UUD.136 Dengan demikian maka TAP MPR yang 
ditetapkan oleh MPR haruslah bersifat individual dan konkret, 
atau dengan kata lain keputusan yang bersifat beschikking. 
Namun karena dalam naskah akademik ini kedudukan dan 
kelembagaan MPR diposisikan sebagai lembaga negara yang 
memiliki kewenangan tertinggi, maka bukan menjadi hal yang 
tidak mungkin apabila MPR kembali mempunyai kewenangan 
untuk dapat mengeluarkan suatu ketetapan yang bersifat 
mengatur atau regeling.

Kelima, oleh karena MPR kembali diposisikan sebagai 
lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi, maka 
tim perumus berpandangan bahwa MPR juga mempunyai 
kewenangan untuk memintai progress report atau hasil kerja dari 
masing-masing lembaga negara termasuk juga Presiden dalam 
rangka pengotimalisasian pengawasan terhadap penyelengga  ra 
negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan kata lain 
rakyat telah menyerahkan kekuasaannya kepada MPR untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPHN nantinya. 

2.  Penegakan Sanksi Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara 
Dalam Sistem Presidensial

Dalam sub pembahasan sebelumnya tim perumus telah 
menjelaskan bahwa keberadaan dari Pokok-Pokok Haluan negara 
tidak mendekonstruksikan sistem presidensial, serta haluan 
negara dapat dijadikan sebagai alat tolak ukur dalam menilai 

136  Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 338.
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kinerja Presiden atau lembaga lainnya. Oleh karena hal itu dalam 
sub-sub pembahasan ini akan dijelaskan terkait penegakan hukum 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem presidensial. Dalam 
rangka mencapai tujuan tersebut maka digunakan mekanisme 
checks and balances. Pemilihan mekanisme ini dilatarbelakangi 
karena politik hukum UUD NRI 1945 dikonstruksikan atas 
doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). 

Penegakkan hukum menurut Bagir Manan adalah suatu 
bentuk konkret dari penerapan hukum dalam masyarakat yang 
akan berpengaruh terhadap perasaan hukum, kepuasan hukum,  
serta kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.137 Sementara 
menurut Jimly Asshiddiqie, penegakkan hukum merupakan proses 
dalam melakukan upaya-upaya agar tegaknya tahu berfungsinya 
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 
dalam melakukan hubungan hukum serta dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.138

Dengan berdasarkan definisi penegakkan hukum yang 
telah diuraikan oleh kedua ahli di atas, maka penegakkan hukum 
yang akan dijelaskan dalam hal ini adalah penegakkan PPHN, 
dalam hal penerapan, pengawasan, bahkan sampai dengan 
penjatuhan sanksi atas pelanggarnya yakni yang dilakukan oleh 
Presiden maupun oleh lembaga negara lainnya berdasarkan 
prinsip checks and balances.

Sebelum melangkah jauh untuk membahas penegakan 
PPHN, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu terkait apa 
yang disebut dengan checks and balances. Menurut G Marshal, 
checks and balances adalah ciri dari doktrin pemisahan kekuasaan. 
Lanjutnya, tiap-tiap cabang kekuasaan dapat mengendalikan 
dan mengimbangi cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan 
diterapkannya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, 
maka diharapkan tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan pada 
masing-masing organ yang bersifat independen.139

137  Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam 
Rangka Purna Bakti Prof Dr H Bagir Manan S.H M.CL., PSKN FH UNPAD - Rosdakarya, Bandung, 
hlm. 553.

138  Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” hlm. 1.
139  Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 22.
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Dengan mekanisme checks and balances semacam ini 
maka penegakan PPHN tidak akan dapat meng-impeachment 
secara sepihak kepada Presiden yang dapat mengganggu sistem 
presidensial. Prinsip checks and balances telah tergambarkan 
ke dalam fungsi legislatif yakni fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan.140 Oleh karena hal tersebut, dalam hal ini tim 
perumus membagi tiga jenis sanksi yakni:

1. Sanksi Bidang Legislasi

DPR dengan fungsi kelembagaannya yakni fungsi 
legislasi dapat melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan 
PPHN dengan melakukan review atas RUU yang diajukan 
oleh Presiden, apakah sesuai dengan PPHN atau tidak. 
Apabila RUU yang diajukan oleh Presiden tidak sesuai 
dengan PPHN, maka dapat dilakukan tindak lanjut oleh DPR 
berupa penundaan pembahasan terhadap RUU tersebut atau 
bahkan DPR juga dapat secara tegas untuk menghapus RUU 
tersebut dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. 
Kewenangan seperti ini dapat dimungkinkan manakala 
terjadi pengingkaran kebijakan nasional yang didasarkan 
atas PPHN yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Sanksi Bidang Budgeting

Dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR, 
maka DPR dapat melakukan pemangkasan maupun 
pengarahan terhadap RAPBN yang diajukan oleh Presiden 
ke sektor-sektor yang dianggap urgen baik di pusat ataupun 
di daerah dalam rangka untuk menyesuaikan dengan PPHN 
dengan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh MPR.

140  Salah satu kritik yang dilontarkan oleh Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti adalah bahwa 
perubahan UUD 1945 telah mencampuradukkan hubungan antara legislatif dan eksekutif 
dalam sistem presidensial dengan sistem parlementer dengan memberikan hak-hak 
pengawasan parlementer terhadap Presiden. Bahkan secara tegas UUD 1945 yang baru 
memberikan hak pengawasan serta berbagai hak parlementer lainnya kepada DPR, hal ini 
menurut mereka tidak sejalan dengan prinsip checks and balances, dan bukan lagi sekedar 
mengurangi executive heavy akan tetapi justru malah menuju kepada legislative heavy yang 
pada umumnya merupakan ciri khas dari sistem parlementer. Lihat: Bagir Manan dan Susi Dwi 
Harijanti, 2014, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi, Pustaka UNPAD, Bandung, hlm. 
88.
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3. Sanksi Sosial dan Politik

Pada sanksi ini berkenaan dengan konsepsi 
kelembagaan MPR. Di mana MPR berwenang untuk 
menyusun dan menetapkan PPHN sebagai pedoman untuk 
menjalankan roda pemerintahan bagi penyelenggara 
negara. Sehingga ketika Presiden menjalankan PPHN yang 
ditetapkan oleh MPR, maka Presiden juga bertanggung 
jawab untuk melaporkan pelaksanaan PPHN kepada MPR 
pada sidang tahunan MPR. Berikutnya, MPR berhak untuk 
menilai mengenai pelaksanaan PPHN yang dijalankan oleh 
Presiden yang kemudian diikuti dengan adanya rekomendasi 
dari MPR.

Rekomendasi yang dimaksud dalam hal ini dapat berisi 
tiga hal, yakni pertama, PPHN dijalankan sepenuhnya. Kedua, 
PPHN hanya dijalankan sebagian, ketiga, PPHN tidak dijalankan 
sama sekali. Berikutnya, rekomendasi tersebut diberikan tidak 
hanya kepada lembaga-lembaga negara yang berada di pusat 
maupun daerah melainkan juga diumumkan kepada masyarakat 
umum dengan tujuan masyarakat agar mengetahui keberhasilan 
atau kegagalan Presiden dalam menjalankan PPHN. Pada hal 
inilah letak sanksi moral yang dimaksud.

Laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah kepada 
MPR disampaikan pada saat sidang tahunan MPR. Akan tetapi 
patut diketahui bersama bahwa pengaturan Sidang Tahunan 
MPR dalam tata tertib bisa dikatakan kurang mengikat karena 
pelaksanaannya tidak dituliskan secara pasti.141 Frasa ‘dapat’ 
dalam Pasal 66 ayat (4) Tata Tertib MPR ini tidak mengandung 
arti keharusan, sehingga tidak terdapat suatu kewajiban bagi 
MPR untuk menyelenggarakan sidang tahunan pada dasarnya. 
Walaupun sidang tahunan ini telah diposisikan sebagai konvensi 
ketatanegaraan yang telah berlangsung dan diakui di Indonesia, 
akan tetapi menurut Bagir Manan konvensi pada hakikatnya 
tidak mempunyai daya ikat paksa secara hukum, sehingga tidak 
terdapat sanksi hukum pula yang dapat mendorong atau memaksa 

141  Dalam Pasal 66 ayat (4) Tata Tertib MPR berbunyi “MPR dapat menyelenggarakan sidang 
tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan 
kinerja”.
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akan penataan terhadap konvensi ini.142

Oleh karena demikian, dengan diaturnya PPHN di dalam 
UUD NRI 1945 yang juga diatur bentuk pertanggungjawabannya, 
maka hal tersebut akan memunculkan suatu keharusan bagi 
pemerintah untuk memberikan laporan kinerja dalam sidang 
tahunan MPR. Perlu dipahami bersama bahwa dengan adanya 
kewajiban akan pelaksanaan sidang tahunan, hal ini tidak 
lantas membuat MPR menjadi lembaga tertinggi, akan tetapi 
semata-mata hal tersebut sebagai representasi dari amanat 
konstitusi secara keseluruhan sekaligus MPR yang dalam naskah 
akademik ini terdiri atas, DPR, DPD, dan Utusan Golongan yang 
merefleksikan dari kehendak rakyat Indonesia. Oleh karena hal 
tersebut, dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh MPR 
terkait kinerja dari pemerintah, maka rakyat juga akan secara 
langsung dapat menilai terhadap kinerja pemerintah. Implikasi 
yang dapat dirasakan secara langsung dari hal tersebut adalah 
akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat 
kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan beserta jajarannya, 
yang pada muaranya adalah juga akan mempengaruhi pada 
kepercayaan politik masyarakat pada pemilihan umum yang 
akan datang.

Kemudian dengan adanya rekomendasi dari MPR ini 
nantinya juga dapat dijadikan prasyarat yang harus disampaikan 
kepada KPU manakala Presiden hendak mencalonkan kembali 
pada periode berikutnya. Selanjutnya, KPU nantinya juga wajib 
untuk mengumumkan rekomendasi tersebut ke masyarakat. 

3. Ruang Lingkup Pokok-Pokok Haluan Negara

Dengan melihat realitas ketatanegaraan di era reformasi 
ini menimbulkan potensi dalam sukarnya proses koordinasi 
pembangunan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan 
di bawah sistem RPJPN. Oleh sebab itu, dalam penyusunan 
ruang lingkup materi Pokok-Pokok Haluan Negara Indonesia 
harus memperhatikan perihal sektor yang akan dijadikan sebagai 
agenda utama dalam sistem pembangunan nasional, mulai dari 

142  Bagir Manan, 1987, Konvensi Ketatanegaraan, Armico, Bandung, hlm. 49.
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IPTEK, hingga kepariwisataan guna mencapai tujuan negara 
secara komprehensif. 

Sehingga, berawal dari tujuan negara, suatu pembangunan 
nasional yang dirumuskan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara 
dapat dirumuskan dalam skema berikut ini:143

Gambar 3.  
Rekomendasi Ruang Lingkup Pokok-Pokok Haluan Negara

A. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia

a. Bidang Hukum

Penanganan atas berbagai permasalahan dalam sistem 
penegakan hukum penting keberadaannya dalam agenda 
pembangunan hukum nasional, yang sebagaimana 
terdapat beberapa agenda tambahan sebagai langkah 

143  Fence M. Wantu et al., “Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta 
Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara”, Laporan Akhir, 2020.
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pengimplementasiannya, antara lain:

1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan 
masyarakat guna menciptakan kesadaran dan kepatuhan 
hukum sebagai wujud supremasi hukum dan tegaknya 
negara hukum;

2) Penataan sistem hukum nasional secara menyeluruh 
dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum 
agama dan adat serta memperbaiki perundang-undangan 
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, 
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian 
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;

3) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan 
aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara 
RI, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum yang lain 
untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat 
dengan  meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana 
dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang 
efektif;  

4) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas 
dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;   

5) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi 
era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional;  

6) Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, 
murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan 
dan kebenaran;  

7) Melakukan transformasi sistem penegakan hukum 
terutama lembaga penegak hukum yakni; kepolisian, 
kejaksaan, peradilan dan lembaga penegak hukum yang 
lain dengan perkembangan teknologi informasi. 

8) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap 
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum 
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ditangani secara tuntas

Oleh karena itu, delapan agenda pembangunan hukum nasional 
di atas perlu diperhatikan mengingat hukum merupakan 
organisasi kompleks yang di dalamnya terdapat komponen 
struktur, substansi, dan budaya yang saling berinteraksi.

b. Bidang Sosial dan Budaya

Perkembangan sosial dan perkembangan budaya 
merupakan dua hal yang berkembang beriringan. Maka, 
agenda pengembangan dan pembinaan kebudayaan dalam 
pembangunan nasional bidang sosial dan budaya harus 
bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya 
nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka 
mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat 
dan membangun peradaban bangsa serta merumuskan nilai-
nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan 
rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan 
ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam 
rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan 
kualitas berbudaya masyarakat.

c. Bidang Jaminan Sosial Nasional

Negara ini dibangun atas dasar keadilan sosial bagi seluruh 
warganya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, maka setiap 
warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan 
terhadap keselarasan sosial, terutama dalam pengembangan 
sistem  jaminan sosial nasional. Sehingga diharapkan untuk 
kedepannya harus ditegaskan di dalam Haluan Negara 
mengenai pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja 
bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan 
kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, 
yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan 
pekerja semuanya harus didesain dalam satu road map, agar 
supaya ada kejelasan konsep dan tujuan dari hal tersebut.   

d. Bidang Kesehatan 

Menelisik realitas bahwa Indonesia merupakan negara dengan 
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jumlah populasi terbesar ke empat di dunia, maka negara 
ini harus mempunyai sebuah kerangka acuan pegembangan 
kesehatan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Oleh 
karena itu, maka dengan adanya Haluan Negara di bidang 
kesehatan harus mampu menjawab tantangan Indonesia 
terutama masyarakat Indonesia terhadap acces to healthy 
(akses terhadap kesehatan). Terutama pengentasan masalah-
masalah kesehatan yang sering kali menjadi polemik yang 
tidak berkesudahan. Atas semua itu, maka diperlukan sebuah 
blue print pegembangan kesehatan nasional yang konsisten 
melalui Haluan Negara.

e. Bidang Hak Asasi Manusia

Dalam agenda pembangunan nasional di bidang Hak Asasi 
Manusia (HAM), diperlukan empat hal pokok yang penting 
untuk dilakukan, yakni antara lain:

1) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta 
meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan 
penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek 
kehidupan;

2) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih 
menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, 
supremasi hukum, yang berorientasi kepada penghargaan 
kepada hak asasi manusia;

3) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama 
yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-
undang; dan

4) Menyelesaikan berbagai kasus-kasus pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang menemukan titik terang dalam 
penyelesaiannya hingga hari ini.

f. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan 

Adapun beberapa agenda dalam bidang keagamaan dan 
kepercayaan yang penting dilakukan untuk kedepannya, 
yakni antara lain:
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1) Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama 
sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam 
penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar 
segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan 
dengan moral agama-agama;

2) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup 
antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan 
yang harmonis melalui dialog antar umat beragama dan 
pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang 
tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi; dan

3) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga 
keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang 
terjadi dalam semua aspek kehidupan guna memperkukuh 
jati diri dan kepribadian bangsa.

B. Memajukan Kesejahteraan Umum

a. Bidang Ekonomi

Perumusan agenda pembangunan ekonomi harus diarahkan 
untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia. Agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi 
harus diarahkan pada pencapaian persaingan secara global 
terutama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara 
Adidaya dalam hal ekonomi dimana harus bisa masuk dalam 
top five (lima besar ekonomi terbesar di dunia), sebab negara 
ini mempunyai modal yang sangat besar untuk sampai pada 
tujuan itu. Oleh karena itu, maka perekonomian nasional 
harus disusun dalam Haluan Negara dengan melibatkan 
pakar-pakar ekonomi dan pembangunan untuk merumuskan 
agenda pembangunan ekonomi nasional.

b. Bidang Jaringan Transportasi Nasional

Sebagai suatu negara kepulauan, maka untuk 
menyatupadankan dan menghubungkan sistem transportasi 
nasional dibutuhkan sebuah pedoman pegembangan sistem 
transportasi yang  terencana dan berkelanjutan mulai 
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perencanaan sampai dengan penerapan. Oleh karena itu, 
pengembangan sistem transportasi nasional harus mampu 
menjawab tantangan mobilitas nasional yang terpadu melalui 
sebuah haluan pembangunan nasional agar mempunyai blue 
print atau road map sebagai peta pembangunan jaringan 
transportasi nasional,

c. Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah

Otonomi dan Pembangunan Daerah merupakan dua hal 
yang harus memiliki sinkronisasi. Oleh karena itu, perlu 
untuk dirumuskan mengenai pengembangan otonomi 
daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat dan mempercepat 
pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan 
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta 
memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial. 
Sehingga dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi 
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, 
dalam hal pelaksanaan prinsip otonomi, perlu diperhatikan 
dalam menyusun rencana pengembangan desa pada haluan 
pembangunan nasional, sebab hampir sebagian besar 
penduduk Indonesia berada di desa.

d. Bidang Pangan dan Pertanian

Pangan dan pertanian menempati posisi yang sangat strategis 
dalam menciptakan sistem ketahanan nasional. Untuk ke 
depannya, negara Indonesia harus mampu membangun 
sistem ketahanan pangan nasional, supaya kemudian tidak 
tergantung dengan impor-impor pangan dari negara lain. Jika 
potensi potensi pangan dan pertanian nasional dimanfaatkan 
dengan baik, maka hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan 
dalam negeri bahkan berpotensi surplus untuk diekspor. 
Oleh karena itu, dalam Haluan Negara bidang pangan dan 
pertanian harus didesain pegembangan di sistem ketahanan 
pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan 
pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka 
menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan 
mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau 
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dengan memperhatikan peningkatan pendapatan para petani, 
serta peningkatan produksi yang diatur dengan sistem 
perencanaan mulai dari hulu sampai dengan hilir.

e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk kerangka ke depan, Indonesia harus mempunyai 
sebuah kerangka acuan dalam pemanfaatan sumber daya 
alam yang sifatnya terukur dan diarahkan untuk mencapai 
kemakmuran bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, 
sebab konstitusi sangat keras mengamanatkan bahwa bumi 
air dan kekayaan alam negara ini dikuasai oleh negara dan 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka 
dari itu, Haluan Negara ke depan harus mampu menjawab 
tantangan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kemajuan negara dan juga dibarengi dengan rencana 
pengendalian lingkungan hidup yang sifatnya terencana dan 
berkelanjutan.

f. Bidang Perikanan dan Kelautan 

Sebagai suatu negara maritim, maka potensi yang besar ini 
harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan terencana melalui 
sebuah sistem perencanaan pemanfaatan sumber daya kelautan 
dan perikanan yang sifatnya terencana dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, maka dengan adanya blue print atau road 
map pengembangan dan pemanfaatan perikanan dan kelautan 
ke depan melalui Haluan Negara akan menjadi sebuah peta 
perencanaan yang dijalankan konsisten.

g. Bidang Kepariwisataan

Dengan melihat potensi kepariwisataan yang besar di 
Indonesia, maka untuk mencapai tujuan pengembangan 
pariwisata yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja 
dan membuka peluang pendapatan yang besar bagi negara 
khususnya kepada masyarakat, maka kedepan pengembangan 
dunia pariwisata Indonesia harus memiliki target dan tujuan 
yang sifatnya terencana dan berkelanjutan yang harus dimuat 
dalam sebuah haluan pembangunan nasional sebagai piranti 
pengembangan.
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h. Bidang Energi Nasional

Sebagai negara yang kaya akan sumber energi, maka 
diperlukan pemberdayaan dan pemanfaatan untuk 
meningkatkan kemampuan energi nasional kita agar supaya 
negara ini tidak lagi tergantung dengan energi yang diimpor 
dari luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan 
sebuah blue print atau road map pegembangan energi 
nasional yang harus mampu dijalankan secara komprehensif 
dan konsisten oleh semua penyelengara negara. Untuk itu, 
maka perlu untuk memasukkan rencana pengembangan 
energi nasional dalam Haluan Negara ke depan, agar arah 
pijakan pemanfaatan dan pengembangan energi nasional bisa 
dijalankan secara berkelanjutan.

C. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

a. Bidang Pendidikan

Mengingat pendidikan merupakan suatu hal yang krusial 
dalam pengembangan sumber daya manusia, maka dalam 
perumusan pembangunan nasional bidang pendidikan harus 
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh 
rakyat Indonesia tanpa terkecuali menuju terciptanya manusia 
Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran 
pendidikan secara berarti sesuai dengan amanat UUD 1945 
yakni minimal 20% dari APBN muara sistem pendidikan 
nasional yang harus didesain dalam haluan pembangunan 
nasional adalah menjawab tujuan pendidikan nasional yang 
telah diamanatkan dalam UUD 1945, yakni menciptakan 
orang-orang yang mempunyai iman, akhlak yang mulia, dan 
berbudi pekerti luhur.

b. Bidang Informasi Komunikasi dan Media Massa

Adanya perumusan mengenai rencana pembangunan jaringan 
informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta 
antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung 
pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan 
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kesatuan bangsa, misalnya saja pengembangan jaringan 
yang merata dari pusat sampai ke pelosok desa. Hal ini perlu 
direncanakan agar supaya kemudian akses komunikasi dan 
informasi publik terhadap seluruh daerah akan bisa terbuka 
dimana muaranya adalah akan mempermudah mobilitas 
dalam pembangunan sampai ke seluruh penjuru Indonesia 
tanpa terkecuali. Selain itu, merancang mengenai keberadaan 
media massa, hal ini perlu dilakukan agar supaya kemudian 
pemberitaan nasional bisa menyuguhkan pemberitaan yang 
berimbang dan media massa harus bebas dari afiliasi politik 
manapun.

c. Bidang Pemahaman dan Pengamalan Pancasila

Dalam agenda perumusan pembangunan nasional harus juga 
menjadikan agenda peningkatan pemahaman dan pengamalan 
pancasila pada semua elemen bangsa secara hati-hati dan 
teliti, agar Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk 

menindas orang orang yang berbeda pendapat dengan 
pemerintah yang pada akhirnya kemudian memberangus 
kehidupan demokrasi yang telah dibangun.

d. Bidang Riset dan Teknologi

Adanya perkembangan dunia yang berlangsung massif dan 
kompetitif, diperlukan penguasaan terhadap teknologi yang 
didukung dengan riset yang berkualitas dan berorientasi pada 
kemajuan IPTEK di Indonesia harus mempunyai road map 
yang jelas, dan pengarahan riset dan teknologi negara ini ke 
depan. Mengingat ditengah persaingan riset dan teknologi 
dibidang pegembangan artificial intelegensi (AI), maka arah 
pengembangan riset Indonesia kedepan harus mengarah pada 
satu pencapaian penguasaan teknologi masa depan yang 
bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara.

e. Demokrasi

Guna mewujudkan akan tantangan masyarakat madani, maka 
hal tersebut perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh 
pihak. Sehingga, agenda pembangunan nasional di Bidang 
Demokrasi harus diarahkan pada beberapa hal, antara lain:
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1) Kehadiran lembaga demokrasi seperti partai politik, 
lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, legislatif, 
kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa 
harus benar-benar diorientasikan dan difungsikan sebagai 
wahana pembentuk arah, kebijakan, opini, pemikiran 
dan keyakinan politik sehingga dapat berkontribusi pada 
pembentukan membentuk masyarakat yang memiliki 
keadaban demokratis; 

2) Mengatur perilaku insan politik dengan mewajibkan dan 
memerintahkan untuk senantiasa mengamalkan Pancasila 
dan UUD NRI Tahun 1945 secara konsekuen dan 
konsisten, menjaga keutuhan NKRI, memelihara budi 
pekerti yang luhur, serta melarang praktek politik yang 
memfitnah, korupsi, politik uang, memecah belah jalinan 
kerukunan sosial masyarakat, dan melarang perbuatan 
keji dan nista lainnya;

3) Mengatur prosedur, mekanisme, dan tata cara 
berdemokrasi yang teratur, terstruktur, dan terukur 
sehingga menjadi efisien, mudah dijalankan dan diakses, 
serta adaptif dengan kebutuhan zaman, dan memberikan 
kepastian; 

4) Hukum harus membalut dan mengental dalam demokrasi 
sehingga demokrasi tidak menjadi liar dan justru berubah 
menjadi predator yang dapat memangsa nilai-nilai 
keadilan dan budi pekerti yang luhur;

5) Penerapan access to justice memerlukan adanya kontrol 
publik, terutama pada saat pemerintah dan penegak 
hukum, lemah dalam melaksanakan dan menegakkan 
hukum dan keadilan;

6) Mengatur agar partai politik melakukan fungsinya sesuai 
dengan hakikat dibentuknya partai politik. Sebagai 
lokomotif berjalannya demokrasi, partai politik penting 
untuk dibangun, dibesarkan, dan diperkuat peran dan 
tanggung jawabnya dalam membawa negeri ini pada 
tujuannya.
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D. Ikut Serta dalam Upaya Perdamaian Dunia

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sebagai negara dengan jalur perdagangan terbesar dan 
tersibuk di dunia, maka tentu saja Indonesia menghadapi 
berbagai macam ancaman terhadap sistem pertahanan 
dan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, ke depan 
Indonesia harus mempunyai sebuah kerangka acuan terhadap 
pengembangan sistem pertahanan dan keamanan nasional, 
terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategi Indonesia 
dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap 
pertahanan dan keamanan akibat dari posisi Indonesia dalam 
sistem perdagangan Internasional. Sehingga ke depan melalui 
Haluan Negara, harus bisa menjawab tantangan geopolitik 
dan geostrategi dalam percaturan dunia internasional.

b. Bidang Politik

Agenda pembangunan politik kedepannya harus diarahkan 
pada peningkatan kualitas perpolitikan nasional (politik 
dalam negeri) dan internasional (politik luar negeri) 
terutama menyangkut pembangunan hubungan diplomatik 
internasional harus “menegaskan” arah politik luar negeri 
Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan 
nasional.

Dengan menelisik beberapa Pokok-Pokok Haluan 
Negara yang telah diuraikan di atas, maka terdapat kemungkinan 
mengenai penambahan ruang lingkup di dalamnya. Maka, tidak 
menutup kemungkinan akan ada tambahan mengenai ruang 
lingkupnya. Oleh karena itu, Pokok-Pokok Haluan Negara ke 
depan harus benar-benar bisa aktualisasikan sebagai pedoman 
bagi pembangunan nasional dan sekaligus juga menjadi jawaban 
terhadap keberlanjutan pembangunan nasional yang sifatnya 
terencana. Terlepas dari bentuk hukum yang akan dipilih, untuk 
mengefektifkan perencanaan pembangunan nasional harus 
mempunyai daya ikat yang kuat dan harus dijalankan oleh semua 
elemen kebangsaan, terutama oleh para penyelenggara negara 
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sebagai garda terdepan dalam merealisasikan tujuan-tujuan 
sebagaimana yang telah disusun dan direncanakan melalui 
Haluan Negara. Oleh karena itu, maka rekomendasi bentuk 
pengaturan hukum yang seharusnya digunakan sebagaimana 
ulasan pada pembahasan sebelumnya adalah diatur di dalam 
bab khusus tentang haluan pembangunan nasional atau bisa juga 
kemudian dijadikan sebagai lampiran UUD NRI Tahun 1945.

B.  MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGUJI MATERIIL 
PPHN DALAM PROSES PRA-PENINJAUAN (JUDICIAL 
PREVIEW)

Dalam adagium salus populi suprema lex esto yang bermakna 
kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi pada suatu negara. 
Hal ini berarti bahwa dalam bernegara kesejahteraan masyarakat harus 
menjadi yang paling utama, sehingga haruslah disediakan wadah bagi 
aspirasi masyarakat, di mana MK dalam hal ini sebagai salah satu cabang 
dari kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wadah bagi aspirasi 
masyarakat yakni dengan menerima uji konstitusionalitas PPHN dan 
Kebijakan Negara yang telah mendapat pertimbangan serta persetujuan 
dari MPR.

Original intent dari dibentuknya MK serta alasan dimuatnya di 
dalam konstitusi adalah untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan 
antara lembaga-lembaga negara atau dengan kata lain adalah mekanisme 
checks and balances. Pada konteks ini maka apabila ada undang-undang 
yang bertentangan dengan PPHN maka dapat dilakukan judicial review 
oleh warga negara Indonesia yang merasa bahwa hak konstitusionalnya 
telah dilanggar oleh undang-undang tersebut. 

Pada hakikatnya, MK merupakan court of law yang memiliki andil 
sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), yang bertujuan 
agar pelaksanaan konstitusi tersebut berjalan secara konsisten. Selain 
itu MK juga disebut sebagai lembaga yang bisa memberikan tafsir final 
terhadap konstitusi (the final interpreter of constitution). Sehingga dari 
sini dapat diambil suatu pemahaman bahwa MK merupakan pelaksana 
kekuasaan kehakiman (judiciary) yang bersifat merdeka, mandiri, dan 
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terpisah dari kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif). Konstitusi wajib 
dijaga dan dikawal sebab konstitusi merupakan wujud dari pelimpahan 
kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people) kepada negara. 
Sehingga hakikatnya seluruh bentuk penyimpangan, baik yang dilakukan 
oleh pemegang kekuasaan dengan adanya produk hukum yang mereka 
keluarkan (peraturan perundang-undangan) di bawah konstitusi terhadap 
konstitusi, secara tidak langsung merupakan bentuk nyata pengingkaran 
terhadap kedaulatan rakyat.

Bentuk uji konstitusionalitas yang dimaksud dalam hal ini adalah 
judicial review (toetsingrecht) atau yang lazim disebut dengan istilah 
constitutional review oleh MK. MK sebagai the guardian of constitution 
memiliki peran penting dalam mengawal hak konstitusi masyarakat, 
agar lantas jika ada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dan dapat merugikan hak konstitusional maka dapat diujikan ke MK. 
Berdasarkan data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang di 
MK hingga tahun 2021 terdapat 1458 perkara, di mana terdapat 502 
perkara yang ditolak dan 461 perkara tidak diterima (niet ontvankelijk 
verklaard).144

Ahli hukum tata negara, Saldi Isra, berpendapat bahwa dengan 
semakin dominannya kepentingan politik dari si pembuat undang-
undang, maka proses dan hasil legislasi akan semakin mati rasa.145 Oleh 
sebab itulah, setiap warga negara memiliki hak untuk dapat mengajukan 
permohonan judicial review ke MK. Akan tetapi judicial review ini 
hanya bisa dilakukan ketika suatu produk hukum tersebut telah disahkan 
sebagai undang-undang. Sehingga dikenalah suatu istilah judicial 
preview yang merupakan suatu checklist mechanism pada pembahasan 
rancangan agar terverifikasi secara konstitusional.

Pada konsep pengujian undang-undang selain judicial review 
juga dikenal istilah judicial preview, yang terdiri dari dua suku kata yakni 
‘pre’ dan ‘view’ yang berarti aktivitas untuk memandang sesuatu terlebih 
dahulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang.146 Konsep 
pengujian undang-undang semacam ini telah dianut oleh beberapa negara, 
144  Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI, https://www.mkri.

id/index.php?page=web.RekapPUU, diakses 25 Juni 2021.
145  Alex Karci Kurniawan, “Judicial Preview sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu 

Rancangan Undang Undang,” Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014, hlm. 635.
146  Alec Stone Sweet, 2000, Governing with Judges : Constitutional Politics in Europe, Oxford 

University Press, hlm. 24.
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Perancis misalnya. Sebelum disahkannya suatu rancangan undang-
undang menjadi undang-undang oleh Presiden, maka masyarakat boleh 
berhak untuk mengajukan judicial preview (menguji konstitusionalitas 
rancangan undang-undang kepada La Conseil Constitutionnel (Dewan 
Konstitusi).147 Apabila rancangan undang-undang telah dianggap sesuai 
dengan konstitusi maka baru dapat disahkan oleh Presiden.

PPHN yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR pada dasarnya 
adalah bagian dari peraturan perundang-undangan,148 sehingga MK 
berwenang untuk menguji konstitusionalitasnya. Lebih lanjut kehadiran 
PPHN ini bertujuan untuk memberikan arahan serta sebagai pedoman 
bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi 
dan sosial, sehingga dengan konsep pengujian judicial preview tidak dapat 
lagi dimohonkan uji materiil ke MK sehingga dalam pelaksanaannya 
tidak akan berubah-ubah (lebih konstan). 

Dengan diberlakukannya judicial preview ini sekaligus menjadi 
suatu tindakan pre-emptive mencegah kemungkinan-kemungkinan 
pelanggaran hak konstitusional dalam pelaksanaannya dan penyusunan 
program-program pembangunan Presiden serta memberikan perspektif 
yang lebih luas dari masyarakat.149 Selain itu untuk mewujudkan adanya 
checks and balances, maka MK wajib menghadirkan MPR untuk 
memberikan penjelasan terkait materi muatan yang ada di dalam PPHN, 
sehingga MK dapat mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap 
materi muatan yang ada di PPHN. Dengan ditambahkannya kewenangan 
MK ini, maka dalam penyusunan PPHN akan dikembalikan lagi ke MPR 
untuk direvisi dan disesuaikan kembali.

C. URGENSI PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MPR

Pada mulanya Sidang Tahunan MPR diadakan untuk 
mendengarkan laporan pertanggung jawaban Presiden kepada MPR. 
Pada saat itu, Sidang Tahunan MPR disesuaikan dengan konstitusi 
sebelum perubahan, di mana MPR masih diposisikan sebagai lembaga 
tertinggi dan Presiden sebagai mandataris MPR. Hal ini membuat Sidang 
147  Ibid., hlm. 641.
148  Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.
149  Cecile Fabre, 2004, Social Rights Under the Constitution : Government and the Decent Life, 

Clarendon Press, Cecile, hlm. 173.
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Tahunan MPR menjadi sidang penting bagi MPR.

Akan tetapi pasca perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi 
lembaga tertinggi negara serta Presiden tidak lagi sebagai mandataris 
MPR. Sehingga baik MPR ataupun Presiden adalah mandataris rakyat. 
Oleh perlu diadakannya suatu forum yang terbuka dengan tujuan 
memberikan ruang bagi rakyat untuk mengetahui kinerja dari lembaga-
lembaga negara yang berperan sebagai aktor kedaulatan rakyat. 
Lembaga-lembaga tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden, MPR, 
DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Penyampaian laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR yang 
tidak wajib tersebut disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara 
serta kepala pemerintahan. Selain daripada itu, MPR yang memiliki 
peran sebagai penyelenggara Sidang Tahunan serta sebagai perwakilan 
dari rakyat menyampaikan aspirasi yang telah diserap dari rakyat 
sebagai respon terhadap laporan lembaga-lembaga negara yang telah 
disampaikan secara keterwakilan oleh Presiden. 

Mengacu pada penyelenggaraan Sidang Tahunan yang telah 
digelar selama ini, maka apabila konvensi ketatanegaraan ini tidak 
dilangsungkan akan melahirkan sejumlah masalah. Pertama, tidak 
terciptanya transparansi lembaga-lembaga negara secara maksimal. Hal 
ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi dua arah yakni antara 
lembaga negara sebagai aktor kedaulatan rakyat dengan rakyat secara 
langsung.

Jika melihat pada penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada 
tahun 2015 hingga 2017 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
kinerja dari lembaga-lembaga negara disampaikan dan dapat diperiksa 
secara silang oleh rakyat. Lebih daripada itu, melalui MPR rakyat dapat 
menyampaikan aspirasinya , baik secara lisan ataupun tertulis untuk dikaji 
dan disampaikan sebagai saran serta masukan untuk lembaga-lembaga 
negara bekerja demi kepentingan rakyat. Jikalau dibandingkan dengan 
pada saat pemerintahan SBY yang menghapus Sidang Tahunan MPR, 
maka dapat dikatakan bahwa rakyat telah kehilangan “jejak” lembaga-
lembaga negara serta buta akan kinerja dari lembaga-lembaga negara 
tersebut selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Oleh sebab demikian, 
Sidang Tahunan MPR merupakan forum transparansi dan pemeriksaan 
silang antara lembaga-lembaga negara sebagai aktor kedaulatan rakyat 
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dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kedua, rakyat tidak mendapatkan edukasi politik. Sidang 
Tahunan MPR yang diselenggarakan pasca perubahan konstitusi 
adalah forum yang dimaksudkan untuk mendengarkan laporan kinerja 
lembaga-lembaga negara, berbeda dengan Sidang Tahunan MPR 
sebelum reformasi yang dimaksudkan untuk mendengarkan pertanggung 
jawaban Presiden dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan MPR. 
Dengan adanya Sidang Tahunan jelas rakyat akan mendapatkan edukasi 
politik, rakyat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah selama 
masa tersebut, serta rakyat juga mendapatkan gambaran terkait apa saja 
yang menjadi tugas dan fungsi lembaga negara sebagaimana mestinya. 
Hal ini akan membuat rakyat semakin teredukasi, khususnya dalam 
bidang politik sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga jika Sidang 
Tahunan MPR ditiadakan maka berarti satu langkah mundur bagi 
Indonesia untuk memberikan pengetahuan umum kepada rakyat atas 
sistem ketatanegaraan negaranya sendiri.

Ketiga, tidak adanya evaluasi rutin tiap tahun yang diselenggarakan 
secara terbuka. Evaluasi kinerja lembaga negara hakikatnya dapat 
dilaksanakan oleh lembaga negara baik secara individual maupun melalui 
Forum Penghubung Antar Lembaga Negara. Akan tetapi evaluasi yang 
dilaksanakan di forum-forum internal sulit untuk diakses publik. Lebih-
lebih Indonesia merupakan negara yang luas, sehingga jika tidak ada 
suatu forum yang resmi dipublikasikan secara umum, masyarakat yang 
tinggal yang jauh dari ibukota akan sulit mengakses informasi terkait 
kinerja lembaga negara secara terbuka, dan sulit untuk mengetahui 
apakah aspirasi masyarakat telah tersampaikan ke lembaga-lembaga 
negara yang kinerjanya dianggap kurang memuaskan.

Beberapa pertanyaan yang kerap dilontarkan adalah mengapa 
MPR yang menjadi penyelenggara Sidang Tahunan sementara kedudukan 
MPR adalah sama dengan lembaga yang lainnya. Menghadapi pertanyaan 
semacam ini perlu ditegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR tidak bersifat 
tanggung jawab, melainkan bersifat laporan. MPR berperan sebagai 
wakil rakyat secara utuh, karena rakyatlah yang memilih MPR sebagai 
wakil mereka untuk duduk di parlemen. Oleh sebab itulah, kehendak 
rakyat untuk mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara terwakili oleh 
MPR dalam penyelenggaraannya.
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Berdasarkan uraian di atas maka tim perumus mengasumsikan 
bahwa pelaksanaan Sidang Tahunan oleh MPR merupakan suatu urgensi 
sebab oleh beberapa alasan. Pertama, dengan adanya Sidang Tahunan 
MPR ini maka rakyat dapat secara bebas menyaksikan laporan kinerja dari 
lembaga-lembaga negara yang berkewajiban melaksanakan kedaulatan 
rakyat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga, forum ini 
dapat menjadi ajang transparansi oleh lembaga-lembaga negara akan 
kinerjanya untuk menaikkan akuntabilitasnya di mata rakyat.

Kedua, rakyat juga mendapatkan edukasi politik. Karena, melalui 
Sidang Tahunan MPR, rakyat memperoleh setiap informasi terkait 
perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga 
negara. Oleh karena demikian, dengan adanya Sidang Tahunan MPR 
rakyat tidak hanya mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga 
negara, akan tetapi rakyat juga dapat memahami akan peran tiap-tiap 
lembaga negara dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia.

Ketiga, Sidang Tahunan MPR dapat mewujudkan harmonisasi 
antar lembaga-lembaga negara. Hal ini disebabkan, Sidang Tahunan 
MPR selain menjadi forum transparansi bagi rakyat, juga menjadi 
wadah bagi lembaga-lembaga negara untuk berkumpul serta membahas 
bermasa terkait beragam masalah yang tengah terjadi di masyarakat. 
Hal demikian secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja lembaga 
negara satu sama lain, karena cita-cita akan terciptanya kesejahteraan 
hanya akan bisa dicapai bila tiap-tiap lembaga negara bisa bekerja sama 
dan memaksimalkan kinerjanya masing-masing.

Keempat, Sidang Tahunan MPR baik bagi rakyat maupun 
lembaga-lembaga negara bisa menjadi sarana untuk saling mengevaluasi. 
Dengan menyaksikan laporan kinerja yang disampaikan oleh Presiden 
pada saat Sidang Tahunan MPR, maka baik rakyat maupun lembaga 
negara dapat memahami akan kondisi negara yang sedang terjadi serta 
dapat turut aktif dalam perkembangan negara dalam berbagai bidang.
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D.  PENAMBAHAN UTUSAN GOLONGAN SEBAGAI 
ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Terbitnya amandemen ketiga  UUD 1945 yang sah pada 10 
Agustus 2002 membawa  hal baru dalam sejarah konstitusi karena 
menjadi momentum lahirnya DPD. Pasal 2 (1) UUD 1945 berisi 
mengenai keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota 
DPD melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut melalui Undang-
Undang. Berdasar dari hal itu pula lah, sistem ketatanegaraan Indonesia 
menjadi bicameral (dua kamar) yang terdiri dari DPR dan DPD.150 

Sebagai salah satu produk institusi politik pasca reformasi, DPD 
yang terdiri dari kata ‘perwakilan’ dan ‘daerah’ ini menegaskan bahwa 
DPD menjadi institusi representasi spasial (representasi administrative 
pemerintah provinsi) yang memiliki kemudahan dalam agregasi artikulasi 
suara rakyat. Sementara DPR sebagai representasi daerah pemilihan 
yang terdiri dari satu provinsi atau gabungan beberapa kabupaten/kota 
dalam satu provinsi. Apabila ditinjau dari institusi pendukungnya, maka 
sebenarnya anggota DPD dapat menjadi agen representasi individual 
(senator). Hal ini dikarenakan anggotanya yang bisa berasal dari 
partai politik, organisasi massa, aktivis LSM untuk mencalonkan diri. 
Sehingga fungsi keterwakilan di parlemen memang berbasis daerah, 
bukan lembaga politik (partai politik). 

Meskipun demikian, kewenangan DPD sangat sedikit dan 
mungkin terbatas, seperti misalnya hanya memiliki kewenangan 
mengajukan kepada DPR dan membahas mengenai RUU 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.151

Lain halnya dengan DPR yang memiliki kekuasaan dalam 
hal pengesahan dan penetapan UU seperti dalam Pasal 22C dan 22D 
UUD 1945, akan muncul ketidakselarasan semangat dan gagasan 
yang dimiliki oleh DPD sebagai penguat posisi daerah dalam proses 
pengambilan kebijakan strategis di level pemerintah pusat. Namun 
seperti hanya sebatas syarat formil belaka, DPD yang hanya berfungsi 

150  Bagir Manan, above note 89.
151  Ibid. 
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dalam legislasi terbatas, pertimbangan kepada DPR yang tidak mengikat, 
serta pengawasan pelaksanaan UU dari DPR dan penerimaan laporan 
hasil keuangan negara oleh BPK pun nyatanya tidak mencerminkan 
sebagai garda terdepan dari daerah untuk turut andil dalam pengambilan 
kebijakan.  

Padahal, sebagai anak bungsu dalam lembaga politik pasca 
reformasi, kehadiran DPD sebenarnya berpotensi dalam penguatan 
bangunan demokrasi Indonesia terkhusus perbaikan fungsi representasi 
oleh DPR yang masih lemah. Posisi yang dimiliki oleh DPD sebetulnya 
sudah strategis sebagai penyeimbangan DPD pada pembahasan kebijakan 
strategis di level pusat karena kerap kali posisi DPR terkungkung partai 
politik yang menjadi payungnya. Sementara posisi yang dimiliki anggota 
DPD dapat lebih leluasa karena prioritas skala tanggung jawab langsung 
kepada warga tanpa didahului oleh instruksi dari institusi politik lain 
(partai politik).152 

Walaupun dalam UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD menjelaskan bahwa DPD memiliki kewajiban untuk 
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; 
dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 
konstituen di daerah pemilihannya. Selain itu, dalam relasi wakil dan 
yang diwakili, DPD juga memiliki posisi yangs strategis karena dapat 
menjadi jembatan politik yang efektif dan efisien bagi warga. 

Berangkat dari peran dan fungsi agregasi DPD atas aspirasi 
masyarakat yang belum diartikulasikan secara maksimal karena 
keterbatasan kekuasaan dan kewenangan sesuai mandat konstitusi 
mendorong perlunya pengembalian peran dari utusan golongan dalam 
konstitusi.153 Hal ini dikarenakan beberapa sebab seperti hadirnya posisi 
DPD sebagai lembaga perwakilan daerah kerap mengalami problematika 
dalam praktiknya. Seperti misalnya, adanya jaminan dan mandat politik 
melalui pemilu yang seharusnya sangat kuat karena dipilih langsung 
oleh rakyat tidak berbanding lurus dengan kewenangan yang dimiliki. 

Pengembalian utusan golongan harus memperhatikan isu 
strategis yang tetap relevan diantaranya seperti: 

152  I Gede Pantja Astawa, “Beberapa Catatan tentang Perubahan UUD 1945”, Jurnal Demokrasi & 
Hak Asasi Manusia (Reformasi Konstitusi), Vol. 1, No. 4.

153  Lihat Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan.
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a. Pengembangan tema dan isu nilai aspiratif politik daerah;

b. Inisiator hubungan pusat dan daerah;

c. Pemetaan potensi dan karakteristik kepentingan daerah;

d. Bekerjasama dengan partai politik di daerah untuk memecahkan 
solusi di era otonomi daerah. 

Konsepsi yang perlu dibangun dengan pengembalian utusan 
golongan memang difokuskan pada hadirnya representasi setiap 
golongan. Hal ini dikarenakan representasi politik dari perspektif 
demokrasi memang cenderung dinamis dan tidak harus berasal dari 
election (representasi electoral) tetapi lebih kepada self appointed 
representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non 
pemerintahan (lokal, nasional, atau global). 

Bentuk representasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi 
masyarakat memang sangat penting dan diperlukan dalam arah 
pembangunan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Ginanjar 
Kartasasmita bahwa “pembangunan memang dapat juga berjalan 
dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah ....... namun 
hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang 
mendapat dukungan dan partisipasi rakyat”.154 Selain itu dalam GBHN 
Indonesia juga disebutkan bahwa partisipasi aktif lapisan masyarakat 
dalam pembangunan makin meluas dan merata.155

154  Kartasasmita Ginanjar, “Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi”, Bandung, 
1995.

155  Menilik asal usul istilah komunikasi pembangunan, pertama kali diciptakan pada tahun 
1972 oleh Nora, Quebral. Ia mendefiniskan komunikasi pembangunan sebagai: the art and 
science of human communication linked to a society’s planned transformation from a state 
of poverty to one of dynamic socioeconomic growth that makes for greater equity and the 
larger unfolding of individual potential (sebuah seni dan ilmu pengetahuan komunikasi 
manusia yang berhubungan dengan sebuah transformasi sosial yang direncanakan dari suatu 
negara yang miskin kepada satu dinamika pertumbuhan ekonomi-sosial yang menciptakan 
keadilan yang merata dan membentangkan individu yang seluas-luasnya). Komunikasi hadir 
pada semua upaya yang bertujuan terarah untuk membawa ke arah perubahan. Tetapi ini 
tidak berarti bahwa komunikasi itu faktor yang paling menentukan. Komunikasi hanyalah 
salah satu dari sekian komponen faktor-faktor yang paling penting adalah yang menentukan 
organisasi struktural masyarakat, kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang menempati 
batas-batas tempat perubahan bisa terjadi. Menurut Royal D. Colle terdapat tujuh benang 
yang mempunyai sumbangsih dalam komunikasi pembangunan, salah satunya yaitu The 
Community Participation Thread (benang partisipasi masyarakat). Secara historis, gagasan 
lahirnya Komunikasi Pembangunan Partisipatif sendiri diilhami oleh pemikiran intelektual 
dari Amerika Latin oleh Paulo Freire, kemudian diikuti oleh Luis Ramiro Beltran, dan Juan Diaz 
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a. golongan profesi: 

  Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan 
pembangunan, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan 
rasa memiliki (“sense of ownership” atau “sense of belonging”) 
terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan 
adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainability).

 Adapun golongan profesi yang akan diakomodir dalam 
Utusan Golongan dan diatur langsung dalam undang-undang 
dasar adalah Golongan Tani, Golongan Pegawai Negeri, 
Golongan Buruh, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, 
Golongan Cendekiawan/Pendidik, dan Golongan Pengusaha 
Nasional. Adapun golongan-golongan yang tidak diatur di dalam  
undang-undang dasar namun ada di masyarakat dan dirasa perlu 
untuk memiliki perwakilan di MPR maka dapat diatur lebih 
lanjut melalui Peraturan MPR.

b. golongan perempuan: 

 Sejatinya, untuk bisa menciptakan masyarakat dan 
Negara yang demokratis, selain dibutuhkan proses pelembagaan, 
penegakan hukum (rule of law) dan prosedur-prosedur 
demokrasi maka partisipasi dan representasi yang seimbang dari 
perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
menjadi suatu persyaratan penting dan mendasar.156 Persyaratan 
ini sesungguhnya merupakan salah satu inti dari demokrasi, 
sebagaimana dinyatakan dalam The Universal Declaration on 
Democracy berikut ini:

 
Bordenave. Istilah Participatory Communication sendiri pertama kali digunakan secara resmi 
dalam sebuah seminar di Amerika Latin (1978) yang disponsori oleh Center for Advanced 
Studies and Research for Latin America. Jadi, komunikasi pembangunan partisipatif adalah 
suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, 
dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka di sisi lain, dengan tujuan 
untuk memfasilitasi dialog diantara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar 
pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan 
melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktivitas yang memberi kontribusi untuk mecari 
solusi yang didukung bersama.

156  B. Fuchs, G., & Hoecker, 2004, Without Women Merely a Half-Democracy, Friedrich-Ebert-
Stiftung., Germany.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945140

The achievement of democracy presupposes a genuine partnership 
between men and women in the conduct of the affairs of society 
in which they work in equality and complementary, drawing 
mutual enrichment from their differences.157

 Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan 
keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada 
laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang 
miskin (Teori Fungsionalisme, Talcot Parson).158

 Argumentasi mendasar tentang pentingnya keseimbangan 
partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-
laki karena dalam sistem demokrasi menghendaki adanya hak 
dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam 
masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh 
(meaningfully) dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Oleh karena itu, kesetaraan dalam partisipasi politik menjadi 
salah satu kriteria penilaian penting untuk kinerja sebuah sistem 
demokrasi.159

 Jaminan hak asasi yang terdapat pada negara hukum 
mutlak tersirat pada konstitusinya, termasuk dalam hal 
penjaminan terhadap hak asasi perempuan yang tergolong 
pada kelompok vulnerable (bersamaan dengan kelompok 

157  John Baylis and Steve Smith, 1999, The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations, Oxford University Press, United Kingdom.

158  Teori Struktural-Fungsional.Teori ini muncul di tahun 1930-an sebagai kritik terhadap teori 
evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah 
sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengkui adanya keanekaragaman dalam kehidupan 
sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus 
nilai-nilai agar terjadi adanya interelasi demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan 
keseimbangan (equilibrium). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga 
fungsi dan struktur sesorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni 
tersebut. Ini berlaku untuk sistem sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah 
tangga, dalam hal ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan 
dengan institusionalisasi, melalui norma-norma yang disosialisasikan. Secara rinci teori ini 
berisi: (1) masyarakat memiliki kelembagaan yang mirip organ tubuh biologi, saling terkait dan 
tergantung satu dengan yang lain, (sistem), (2) setiap lembaga masyarakat mumpunyai fungsi 
yang jelas dan khas, untuk melakukan tugas menunjang kestabilan dan kemajuan masyarakat, 
(3) functional emperatif, yaitu AGIL (Adoption to the environment, goal attaintment, integration 
and latency), Lembaga ekonomi untuk A, Pemerintah untuk G, Lembaga Hukum dan Agama 
untuk I dan Lembaga Pendidikan dan Keluarga untuk L .

159  B. Fuchs, G., & Hoecker, above note 272.
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anak, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya).160 
Keterwakilan perempuan di sektor publik juga masih rendah, 
jumlah anggota DPR perempuan 11 %, DPD 21% dan pegawai 
negeri sipil yang eselon 1 berjumlah 12,8%.161 

 Sementara, aturan yang tertuang dalam konstitusi 
tercermin dari UUD 1945 dan beberapa peraturan yang utama. 
Pengakuan kesamaan kedudukan dalam pemerintahan diakui 
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.162 Dengan pengakuan 
tersebut penguatan dan otonomi perempuan serta pengembangan 
status perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 
adalah esensial bagi prestasi pemerintahan dan administrasi yang 
transparan dan akuntabel serta pembangunan yang berkelanjutan 
di semua bidang kehidupan. 

 Salah satu upaya affirmative action terdapat dalam UU 
Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang menghendaki syarat keikutsertaan perempuan 
dari partai politik sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) 
keterwakilan perempuan.163

 Oleh karena itu, dengan ditariknya perempuan dalam 
perumusan kebijakan diharapkan mampu mewakili karena sebagai 
manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan 
kewajiban dasar. Selain itu, perempuan juga lebih memungkinkan 
dalam mengakses informasi dan rencana perumusan kebijakan 
dan Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen untuk 
memegang prinsip nondiskriminasi, baik melalui hukum nasional 
maupun beberapa kesepakatan internasional.

160  Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika 
Aditama, Bandung.

161  Tati Krisnawaty dkk, 2010, Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga 
Negara, Komnas Perempuan, Jakarta, p. 149.

162  Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.

163  Pasal 15 huruf d UU No. 8 tahun 2012.
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c. Tokoh agama: 

 Terjadinya interelasi antara identitas dan perubahan 
sosial adalah sebagai sesuatu yang bertentangan, baik secara 
tersembunyi atau terang-terangan di antara warga atau pun badan 
public. Penerapan dan pengaktualisasian identitas pada seseorang 
dapat saja mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun 
institusi dalam konteks etnisitas dapat terbentuknya masyarakat 
Jawa, Madura, Bali, Tionghoa, Arab dan sebagainya; dalam 
konteks agama terjadi dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha dan Tridharma atau Khong Hu Chu. Identitas dalam 
diri seseorang dapat saja sekaligus mewakili institusi baik itu 
etnisitas, agama dan nasionalitas.164 

 Tokoh agama termasuk kekuatan politik dalam sistem 
politik, yaitu kita bisa melihat dalam struktur politik. Dilihat 
dari tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai 
pemimpin, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan 
seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga 
orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki 
oleh pemimpin tersebut, menurutnya kepemimpinan dibagi atas 
2 bagian yaitu:165

a. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu 
kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. 

b. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan 
kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan 
(informal leadership). 

 Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa 
melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. 
Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-
batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas 
pengakuan dan kepercayaan masyarakat. 

 Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam 
mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat 
dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan 

164  Sukamto, “Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi ‘Lokalitas dan 
Globalisasi’”, Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang, Vol. 2, 2010.

165  Soejono Soekanto (2000 ; 318)
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sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik 
atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang 
menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal 
masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama. 
Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi 
pemimpin dalam suatu agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, 
pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat 
seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya daripada 
pemimpin-pemimpin yang lain.

 Dewasa ini istilah partisipasi selalu muncul dan ramai 
dibicarakan baik itu pejabat pemerintah, kaum politisi maupuan 
kelompok ilmuwan ketika mereka berbicara mengenai politik. 
Partisipasi politik menurut Nelson yang mengatakan bahwa 
partisipasi ada dua jenis, yaitu:166 

1. Partisipasi horizontal, adalah partisipasi sesama warga atau 
anggota suatu perkumpulan. 

2. Partisipasi vertikal, adalah partisipasi yang dilakukan oleh 
bawahan dengan atasan. Antara klien dengan patron atau 
antara masyarakat sebagai perkumpulan dengan pemerintah. 
Sehingga keterwakilan 6 tokoh agama dalam hal perumusan 
kebijakan dapat menjadi penyalur aspirasi yang selama ini 
kurang terdengar di tataran konstitusi. 

d. Masyarakat adat : 

 Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat menjadi 
bagian dari masyarakat tradisional yang terdiri dari 782 grup 
(etnik dan sub-etnik) dan populasi sebesar 50-70 juta jiwa.167 
Masyarakat adat secara internasional merujuk kepada Konvensi 
ILO 169 pada Tahun 1989. Sementara di Indonesia pertama kali 
disuarakan oleh jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat 
(JAPHAMA) pada 1993. Menurut Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), mendefinisikan masyarakat adat adalah 

166  A.D Siti Irene, 2011, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Pustaka 
Belajar, Yogyakarta.

167  Direktorat Politik dan Komunikasi, 2012, Laporan Akhir Kajian Tahun 2012 Peran Masyarakat 
Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik, hlm.7.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945144

komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur 
secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, 
yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki 
nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan 
kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. 

 Adanya sudut pandang konvensional mengenai 
masyarakat adat yang diharapkan dapat berubah kearah modern 
sudah mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh adanya pandangan 
yang menentukan perubahan sebagai subjek yang memiliki 
sejarah, peradaban dan kepentingan masing-masing. Hal ini 
sejalan dengan post-modern paradigm yang bertujuan untuk 
menyediakan keberagaman bagi subjek untuk berinteraksi dalam 
ruang sosial yang didukung dengan adanya politics of recognition 
(politik pengakuan) yang menjadikan masyarakat adat sebagai 
subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan 
dan hak nya.168 Selain itu, hal ini sejalan dengan prinsip self-
determination secara internasional.169

 Pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak-hak 
tradisionalnya di bawah konsep pengakuan terbatas sebagaimana 
Tinier dengan UUPA juga dapat ditemui pada UU Kehutanan 
(UU No. 41 Tahun 1999). Beberapa pasal yang mengatur 
tentang eksistensi masyarakat adat dalam UU Kehutanan ini 
antara lain adalah pasal 4 ayat 3, dan pasal 67. Pasal 4 ayat 3 
UU Kehutanan menyebutkan: “Penguasaan hutan oleh negara 
tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional.” Sedangkan pasal 67 
UU ini menyebutkan:

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya 
berhak: 

168  Boston College Tony Svetelj, “Politics of Recognition: The Guideline for Modern Humanism”, 
The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, Vol. 10, 2013.

169  United Nation Declaration in the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) meletakan prinsip 
selfdeterminationi sebagai salah satu prinsip penting dalam pemajuan hak indigenous 
peoples. Dalam article 4 UNDRIP disebutkan: Indigenous peoples, in exercising their right to 
self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their 
internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions..
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a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
masyarakat adat yang bersangkutan; 

b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan 
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan undang-undang; dan 

c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka 
peningkatan kesejahterannya. 

(2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat 
hukum adat sebagaimana, dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.”

 Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 67 menyebutkan:”Ayat 
(1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut 
kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban 
(rechtsgemeenschap); 

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa 
adatnya; 

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya 
peradilan adat, yang masih ditaati; dan 

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah 
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari.”

 Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU Kehutanan, 
eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya hanya jika 
keberadaannya tersebut telah ditetapkan Perda yang mendasarkan 
diri pada kriteria sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 
67 ayat 1 di atas, dan hal yang paling fundamental di atas itu 
semua adalah bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat 
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tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional 
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3. Selagi masih 
belum dibentuk suatu undang-undang yang khusus mengatur 
mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, sesungguhnya 
masih banyak undang-undang lain beserta peraturan teknis 
turunannya yang mengatur keberadaan masyarakat adat, namun 
dari sekian banyak perundang-undangan tersebut terdapat satu 
kesamaan yakni konsep pengakuan atas keberadaan masyarakat 
adat adalah konsep pengakuan terbatas yakni bahwa masyarakat 
adat diakui keberadaannya (berikut hak-haknya) sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan.

 Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU Kehutanan, 
eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya hanya jika 
keberadaannya tersebut telah ditetapkan Perda yang mendasarkan 
diri pada kriteria sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 
67 ayat 1 di atas, dan hal yang paling fundamental di atas itu 
semua adalah bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat 
tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional 
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3. Selagi masih 
belum dibentuk suatu undang-undang yang khusus mengatur 
mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, sesungguhnya 
masih banyak undang-undang lain beserta peraturan teknis 
turunannya yang mengatur keberadaan masyarakat adat, namun 
dari sekian banyak perundang-undangan tersebut terdapat satu 
kesamaan yakni konsep pengakuan atas keberadaan masyarakat 
adat adalah konsep pengakuan terbatas yakni bahwa masyarakat 
adat diakui keberadaannya (berikut hak-haknya) sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan negara dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan.

 Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana 
demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, 
adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat 
berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan 
kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada 
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aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum 
positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan 
masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-
hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa 
diabaikan. 

 Berdasar hal tersebut, dalam rangka pembangunan politik 
kearah yang lebih demokratis maka memang dibutuhkan sebuah 
partisipasi masyarakat adat yang diwujudkan melalui utusan 
golongan yang menjadi suatu keharusan dalam berkegiatan politik. 
Dalam memahami partisipasi politik terdapat dua konsep yang 
membagi masyarakat menjadi dua kelompok secara struktural 
fungsional. Pertama, warganegara dengan fungsi pemerintahan 
dan wewenang untuk membuat keputusan politik berupa 
kebijakan public (public policy) yang bersifat autoritatif. Kedua, 
warga negara biasa tanpa fungsi pemerintahan tetapi memiliki 
hak dan kewajiban untuk memberikan tuntutan atau dukungan 
terhadap aktor politik tipe pertama. Termasuk dalam pengertian 
tuntutan dan dukungan tersebut adalah mengajukan aspirasi 
dan kepentingan berupa materi, hukum mengajukan alternatife 
kebijakan.170 Dari pengkotakan seperti ini dapat didefinisikan 
dan dibatasi bahwa partisipasi politik hanya sebagai kegiatan 
warga negara preman (private citizen) bertujuan mempengaruhi 
pengambilan keputusan politik.171

E.  PERBANDINGAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN DI 
NEGARA LAIN

1. Perbandingan Haluan Negara

Haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
yang merupakan suatu upaya penyusunan gagasan filosofis dan 
strategis dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam 
Pembukaan UUD NRI 1945. Haluan negara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan juga merupakan 
pilar dari triangle state concensus. Makna dan tujuan haluan 

170  G.A Almond, 1967, Political Theory and Political Science, McGraw Hill, New York.
171  Samuel P. dan Joan M. Nelson Huntington, 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, ed. 

Sahat Simamora, Rineka Cipta.
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negara di berbagai negara memiliki persamaan, sehingga tak 
sedikit yang telah memberlakukan substansi haluan negara di 
dalam konstitusi negaranya masing-masing. Berikut merupakan 
beberapa contoh mengenai negara yang telah menempatkan 
dalam konstitusi:

Tabel 3. 
Perbandingan Pemberlakuan Haluan Negara di Beberapa Negara

Negara 
Sistem  

Pemerintahan
Haluan Negara

Filipina 
Sistem  

Presidensial

Disebutkan secara tegas dalam Pasal 
II Konstitusi Filipina 1987 dengan 
Declaration of Principle and State 

Policies Principles.

Korea 
Selatan

Sistem  
Presidensial

Tidak disebutkan secara tegas dalam 
konstitusi, namun terdapat beberapa 
pengaturan yang mencakup prinsip-

prinsip haluan negara.

India
Sistem  

Parlementer

Disebutkan secara tegas dalam Bab IV 
Konstitusi India, “Directive Principles 

of State Policy”.

Irlandia
Sistem  

Parlementer

Disebutkan secara tegas dalam Pasal 
45 Konstitusi Irlandia, “Directive 

Principles of Social Policy”.

Brazil
Sistem  

Presidensial

Tidak disebutkan secara tegas dalam 
konstitusi, namun terdapat beberapa 
pengaturan yang mencakup berbagai 

prinsip haluan negara.
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Dengan melihat tabel di atas, menunjukkan bahwa haluan 
negara diperlukan dalam pembangunan suatu negara serta dapat 
disimpulkan bahwa menempatkan haluan negara dalam suatu 
konstitusi negara merupakan hal yang wajar. Sebagaimana Sri 
Soemantri mengutip pendapat J.G. Steenbeek mengenai materi 
muatan konstitusi, yakni antara lain172 Jaminan hak asasi manusia 
dan warga negara, susunan ketatanegaraan yang fundamental, 
serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang 
fundamental. Sehingga, dengan adanya hal tersebut, maka haluan 
negara sebagai langkah pembangunan suatu negara menjadi suatu 
kebutuhan negara.  

Dalam melakukan konstruksi kenegaraan, suatu haluan 
negara diperlukan sebagai penentu arah pembangunan yang baik 
dalam jangka panjang. Namun, dengan mengingat dihapuskannya 
GBHN pasca orde baru yang sebagaimana digunakan menjadi 
panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan 
negara, maka hal yang perlu dilakukan yakni dengan menelisik 
secara rinci mengenai ruang lingkup yang terdapat di dalam 
GBHN. 

Pada era awal kemerdekaan, para founding fathers 
dalam menetapkan haluan negara dan haluan pembangunan 
merancang melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta dan 
Berencana (selanjutnya disebut PNSB). Dengan bergantinya era 
kepemimpinan, Soeharto merumuskannya dalam bentuk dan 
nama yang berbeda, yakni GBHN dengan ruang lingkup yang 
terletak pada beberapa hal, antara lain:173 

A. Tahap Pertama (1961-1969). 

Pada tahap ini, keseluruhan hal arah pembangunan 
diatur dalam TAP MPRS No.II/MPRS/1960 yang dalam 
masa ini diketahui dengan istilah Garis-Garis Besar Pola 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Hal yang 
termuat di dalamnya tidak hanya menyangkut mengenai 
aspek pembangunan fisik, namun mencakup pula berbagai 

172  Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, hlm. 51.
173  Ni Ketut Sti Utari, “Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia”, in 

“Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia”, 2016, Keberadaan GBHN 
dari Sudut Context dan Contents.
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aspek fundamental, mulai dari:

- Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian;

- Bidang Kesejahteraan;

- Bidang Pemerintahan dan Keamanan/
Pertahanan;

- Bidang Distribusi dan Perhubungan;

- Bidang Keuangan dan Pembiayaan, hingga 

- Ketentuan Pelaksanaan.

B. Tahap Era Orde Baru 

Haluan negara bernama GBHN yang telah 
ditetapkan oleh MPR, sama halnya dengan PNSB, 
memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan sebelumnya. 
Penitikberatan haluan negara GBHN ini menekankan 
pada aspek pembangunan fisik dengan ruang lingkup 
pembangunan pemerintahan pusat dengan eksekutif 
sebagai pelaksananya.  

Menelisik ruang lingkup kedua model 
haluan negara yang pernah dijadikan sebagai acuan 
pembangunan di Indonesia di atas, terdapat perbedaan 
yang cukup signifikan. Penguatan arah dan kepastian 
pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara 
dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, mengingat Indonesia 
merupakan sebuah developing country. Oleh karena itu, 
dalam tiga periodisasi kepemimpinan lembaga eksekutif 
pada periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019, 
mengalami perbedaan perencanaan pembangunan 
nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2014 tentang Panduan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (UU SPPN) yang ditandatangani oleh Susilo 
Bambang Yudhoyono, kemudian dijabarkan lebih lanjut 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 
tahun 2005-2025 sebagai instrumen turunannya bersamaan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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(RPJMN), memiliki implikasi perubahan perencanaan 
pembangunan nasional setiap periode kepemimpinan 
presiden.174 Ketidaksinambungan, benturan perencanaan 
pembangunan yang tak jarang terjadi saat ini disebabkan 
oleh perubahan sistem kekuasaan negara yang semakin 
horizontal dan ketiadaan lembaga negara yang mampu 
mengontrol secara penuh dari pusat hingga daerah. 

Menjadikan tujuan negara sebagai landasan pembangunan 
nasional, dapat menentukan efektivitas keseluruhan rencana 
pembangunan, baik dalam perspektif jangka panjang, menengah, 
maupun pendek. Penentuan arah rencana pembangunan 
berdasarkan 3 (tiga) dimensi waktu, perlu memperhatikan 
karakteristik arah rencana pembangunan, yakni:175

1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) 
yang bersifat aspiratif, menunjukkan adanya aspirasi 
pembangunan yang ingin diwujudkan melalui strategi 
pokok dengan jalur yang tepat sasaran;

2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang 
bersifat indikatif, menunjukkan pemberian alokasi arah 
sumber daya pembangunan dalam mencapai sasaran 
indikatif. Cakupan yang terdapat di dalam ini yakni 
berbagai program dan strategi pokok pembangunan;

3) Rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) yang 
bersifat operasional dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
dengan bentuk rencana yang konkrit, baik dalam langkah 
kebijakan maupun pembiayaan proyek pembangunan. 

Membandingkan sistem yang ada saat ini yang dikenal 
dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
dengan dua hal di atas, menunjukkan adanya kecenderungan 
yang lebih eksklusif dengan bersifat eksekutif sentris. Hal 
tersebut dikarenakan pemerintah menyusun dan memutuskan 
sendiri mengenai haluan pemerintahan selama lima tahun yang 

174  Sutan Sorik and Dian Aulia, “Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, 2020.

175  Bambang Prijambodo, “Penetapan Sasaran Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek”, Jurnal 
Majelis, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm.1-7.
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merupakan visi dan misi capres dan/atau cawapres, sebagaimana 
telah termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2007 
sebagai berikut,

“RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat Visi, 
Misi, dan Program Presiden.”

 Padahal, semestinya haluan negara haruslah 
mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak pemerintah 
semata. 

Sehingga dapat ditemukan beberapa permasalahan dalam 
sistem pembangunan yang terjadi saat ini seperti di atas, yakni:176

1) Realita pembuatan RPJPN oleh pemerintah 
berlandaskan pada visi misi capres dan/atau cawapres 
sebagai upaya pertanggungjawaban kepada konstituen 
saat melakukan kampanye, yang berimplikasi 
inkonsistensi perencanaan pembangunan;

2) Pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMN hanya ada 
pada lembaga eksekutif dengan tanpa melibatkan 
lembaga tinggi negara secara konstitusional.

Oleh karena itu, melakukan rekonstruksi kenegaraan, 
khususnya dalam haluan negara penting adanya dilakukan 
dengan mempertimbangkan kehendak rakyat. Melalui persiapan 
rancangan blueprint sistem pembangunan nasional sebagai upaya 
mempercepat perubahan ke-5 (kelima) UUD NRI 1945, sehingga 
tujuan haluan negara yang dicita-citakan dapat dirancang 
secara komprehensif dan konkrit. Sebagaimana hal tersebut 
bertujuan sebagai konsistensi keberlanjutan pembangunan 
nasional dari perumusan visi misi presiden dan wakil presiden. 
Sehingga, adanya payung hukum hukum pembangunan dan 
pertanggungjawaban di luar lembaga eksekutif perlu dilakukan 
penyusunan.

Haluan negara secara prinsipil dalam filsafat kenegaraan 

176  Sutan Sorik, “Reformulasi Arah Pembangunan Ideologi Poltiik Nasional Model Garis-Garis 
Besar Haluan Negara”, Jurnal Majelis, Vol. 8, No. 9, 2018.
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mengandung dua tuntutan, yakni haluan yang bersifat:177 

a) Ideologis, berisikan berbagai prinsip fundamental 
sebagai kaidah dalam penjabaran falsafah negara dan 
berbagai pasal konstitusi ke dalam peraturan perundang-
undangan maupun kebijakan pemerintah  ;dan 

b) Strategis-teknokratis, berisikan pola perencanaan 
pembangunan secara menyeluruh, terpadu, dan 
terpimpin dalam jangka panjang yang dilakukan 
pula secara bertahap dan berkesinambungan, dengan 
memperhatikan prioritas bidang dan ruang. 

Reformulasi atau rekonstruksi arah pembangunan dapat 
dilakukan dengan beberapa cara, yakni:178

1) Melakukan elaborasi arah pembangunan nasional yang 
terkandung di dalam RPJPN dan RPJMN;

2) Melakukan perubahan atas lembaga yang berwenang 
dalam penyusunan arah pembangunan nasional atau haluan 
negara;

3) Mereformulasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
pembangunan yang telah ditetapkan. 

Sehingga, dengan  mengetahui beberapa hal yang harus 
dilakukan dalam pencapaian perumusan arah pembangunan 
nasional atau haluan negara, maka terdapat 2 (dua) langkah yang 
dapat ditempuh, antara lain:179

1) Melakukan perubahan UUD NRI 1945, sebagai langkah 
perubahan konstitusional; dan 

2) Memuat reformulasi arah pembangunan nasional di dalam 
UU sebagai langkah yuridis. 

Guna merencanakan berbagai langkah tujuan perumusan 
arah pembangunan nasional di dalam haluan negara, perlu 
diperhatikan dalam penyusunan arah pembangunan, yakni:180

177  I Wayan Sudirta, above note 111.
178  Sutan Sorik, above note 292.
179  Ibid.
180  Saul M. Katz, 1992, Moderniasasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm.1-4.
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a) Perumusan, yang di dalamnya mencakup berbagai dugaan 
kritis serta penyesuaian secara terus menerus dari seluruh 
keputusan terhadap beragam perubahan. Keseluruhan 
sasaran dipilih secara selektif, serta adanya kejelasan 
mengenai tujuan dan target yang telah didefinisikan dan 
ditentukan;

b) Pelaksanaan, yang merupakan berbagai kegiatan yang 
saling berkaitan dan berisikan mengenai berbagai 
kemungkinan dan fasilitas pencapaian sasaran yang 
telah ditentukan dalam proses perumusan. Sebagaimana 
perencanaan harus mencakup dari segi organisatoris, 
kelembagaan, motivasi, ideologis, ekonomis, serta 
berbagai unsur lainnya.

2. Penerapan Judicial Preview di Perancis

Perancis merupakan salah satu negara yang menempatkan 
konstitusi pada hukum tertinggi atau fundamental norm. 
Melihat hal tersebut, Perancis mengambil kebijakan judicial 
preview sebagai wujud untuk menjaga konstitusi.181 Model 
pengujian terhadap undang-undang di Perancis sangat berbeda 
dengan pengujian di Indonesia. Proses pengujian undang-
undang terhadap konstitusi di Perancis dilakukan oleh Conseil 
Constitutiennel atau Dewan Konstitusi.182 Sistem pengujian juga 
dilakukan oleh Lembaga non-peradilan, bukan melalui hakim 
atau lembaga peradilan. 

Pada Pasal 56 Konstitusi Perancis menyatakan bahwa 
anggota Dewan Konstitusi terdiri dari sembilan anggota yang 
diangkat selama sembilan tahun. Adapun pemilihan Dewan 
Konstitusi dilakukan dengan komposisi; tiga dipilih oleh 
Presiden Republik, tiga dipilih oleh Presiden Majelis Nasional, 
dan tiga dipilih oleh Presiden Senat. Selain itu, Dewan Konstitusi 
juga beranggotakan mantan Presiden Perancis sebagai anggota 

181  Dewi Nurul Savitri, “Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And 
Indonesia Compared”, Constitutional Review, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm 56-57.

182  Jimly Asshiddiqie, “Sejaharah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah 
Konstitusi”, hlm 10.
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ex officio. 

Pengujian yang dilakukan oleh Conseil Constitutiennel 
fokus terhadap Rancangan Undang-Undang yang belum 
disahkan, sehingga bersifat a priori atau preventif.183 Hal tersebut 
sejatinya telah tertuang dalam Pasal 61 Konstitusi Perancis 
dengan Amandemen Tahun 2008 (selanjutnya disebut Konstitusi 
Perancis) yang mengungkapkan sebelum pengesahan undang-
undang harus terlebih dahulu diuji tingkat keselarasannya produk 
hukum dengan konstitusi melalui Dewan Konstitusi. 

Gambar 4. 

Hierarki Peraturan Berdasarkan Sistem Hukum Perancis

Proses pengujian rancangan undang-undang yang 
dilakukan oleh Dewan Konstitusi harus mendapatkan persetujuan 
dari parlemen. Dewan Konstitusi memiliki kewenangan untuk 
memutuskan apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan 
konstitusi. Namun, ketika telah melakukan judicial preview, 
maka Dewan Konstitusi tidak boleh melakukan pengujian lagi. 
Dewan Konstitusi memiliki waktu satu bulan untuk menguji 
konstitusionalitas dalam rancangan undang-undang tersebut. 
Selanjutnya, rancangan undang-undang yang telah dinyatakan 

183  Siti Adelia Pratiwi, 2021, Gagasan Judicial Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi 
Refleksi Terhadap Dewan Konstitusi Perancis), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 
hlm 4.
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4.5.3. Potret Sidang Tahunan di Beberapa Negara 

1. Amerika Serikat 

Amerika Serikat adalah negara yang mengenal akan adanya State 

of the Union Address303 atau yang dulu dikenal dengan istilah Annual 

                                                             
303  State of the Union Address adalah pidato kenegaraan tahunan yang disampaikan oleh 

Presiden Amerika Serikat pada saat Kongres. Pidato ini dilaksanakan setiap bulan Januari sejak 
tahun 1934. Lihat: Colleen J. Shogan, “The President’s State of the Union Address: Tradition, 
Function, and Policy Implications,” Congressional Research Service, 2015, hlm. 4. 
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konstitusional dapat diundangkan dan mengikat untuk umum. 
Namun sebaliknya, apabila terdapat inkonstitusionalitas, maka 
rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diundangkan.

3. Potret Sidang Tahunan di Beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang mengenal akan 
adanya State of the Union Address184 atau yang dulu dikenal 
dengan istilah Annual Message. State of the Union Address diatur 
di dalam konstitusi Amerika Serikat pada Articel II, Section 3, 
Clause 1 yang memberikan mandat kepada Presiden untuk dari 
waktu ke waktu menyampaikan informasi perihal State of the 
Union Address serta memberikan rekomendasi pertimbangan 
sejauh mana tindakan bijaksana yang perlu dilaksanakan. Akan 
tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, Presiden menunjukkan 
State of the Union Address tidak hanya untuk Kongres saja 
melainkan juga untuk rakyat.185 State of the Union Address adalah 
suatu wujud komunikasi antara Presiden dengan Kongres san 
rakyat di mana kepala badan eksekutif menyampaikan laporan 
penilaian terkait kondisi negara dan memberikan rekomendasi 
program kepada badan legislatif untuk sesi Kongres berikutnya.186

Berdasarkan Karlyn Kohrs Campbell dan Kayhleen Hall 
Jamieson dalam karyanya yang bertajuk “Presidents Creating 

184  State of the Union Address adalah pidato kenegaraan tahunan yang disampaikan oleh 
Presiden Amerika Serikat pada saat Kongres. Pidato ini dilaksanakan setiap bulan Januari sejak 
tahun 1934. Lihat: Colleen J. Shogan, “The President’s State of the Union Address: Tradition, 
Function, and Policy Implications,” Congressional Research Service, 2015, hlm. 4.

185  Ibid., hlm. 5.
186  Maria Kreiser, “History, Evolution, and Practices of the President’s State of the Union Address: 

Frequently Asked Questions,” Congressional Research Service, 2018.\\uc0\\u8221{} {\\i{}
Congressional Research Service}, 2018.”,”plainCitation”:”Maria Kreiser, “History, Evolution, and 
Practices of the President’s State of the Union Address: Frequently Asked Questions,” Congressional 
Research Service, 2018.”,”noteIndex”:3},”citationItems”:[{“id”:1007,”uris”:[“http://zotero.org/
users/6175260/items/J6FD2MK7”],”uri”:[“http://zotero.org/users/6175260/items/J6FD2M
K7”],”itemData”:{“id”:1007,”type”:”article-journal”,”title”:”History, Evolution, and Practices 
of the President’s State of the Union Address: Frequently Asked Questions”,”container-
title”:”Congressional Research Service”,”author”:[{“family”:”Kreiser”,”given”:”Maria”}],”is
sued”:{“date-parts”:[[“2018”]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”} 
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the Presidency: Deeds Done in Worlds” mereka mengatakan 
bahwa dalam State of the Union Address selalu terdapat tiga 
konten yang berulang-ulang disampaikan, yakni: meditasi 
publik akan nilai moral, penilaian informasi dan masalah, serta 
rekomendasi kebijakan. Pertama, Presiden akan menyampaikan 
pendapat perihal nilai dan karakter penting Amerika Serikat yang 
disertai dengan identifikasi permasalahan yang akan menjadi 
pedoman untuk agenda legislatif negara. Kemudian Presiden 
akan mengajukan suatu kebijakan spesifik dalam rangka 
mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara. 
Selain hal tersebut, dalam State of the Union Address Amerika 
Serikat, Presiden bisa membentuk dan mengembangkan definisi 
baru terkait identitas nasional.187 Sesudah State of the Union 
Address dibacakan oleh Presiden, akan selalu ada tanggapan dari 
oposisi atau yang lazim disebut dengan “Opposition Response”, 
opposition response adalah suatu pidato yang dibacakan oleh 
partai oposisi yang tengah tidak menduduki gedung putih.188

State of the Union Address adalah salah satu sarana bagi 
Presiden untuk menjelaskan secara umum rencana pembentukan 
kebijakan untuk sesi Kongres berikutnya. Melalui State of the 
Union Address pula Presiden dapat memanfaat hal tersebut 
sebagai momentum untuk meraup dukungan rakyat, sehingga 
jikalau kebijakan publik yang diajukan oleh Presiden ditolak 
oleh legislatif maka rakyat dapat memberikan tekanan kepada 
badan legislatif untuk menyetujui kebijakan tersebut. Sehingga 
dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa State of the Union 
Address digunakan oleh Presiden sebagai kendaraan awal untuk 
memperkenalkan suatu prioritas kebijakan kepada rakyat.

Fungsi lain dari diselenggarakannya State of the Union 
Address adalah sebagai pengingat bahwa kepala badan eksekutif 
merupakan berada dalam sistem kekuasaan yang terpisah 
serta sebagai bentuk pemenuhan konstitusi Amerika Serikat 
yang menyatakan bahwa Presiden dari waktu ke waktu akan 
menyampaikan informasi kepada Kongres perihal keadaan 
negara serta memberikan rekomendasi aman pertimbangan 

187  Colleen J. Shogan, above note 1, hlm. 5.
188  Ibid., hlm. 12.
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langkah-langkah yang dirasa perlu dan bijaksana.189

b. Kanada

Kanada sama halnya dengan Amerika Serikat juga adalah 
negara yang mengenal akan adanya Speech from the Throne190. 
Pada saat pembukaan parlemen baru, Governal General yang akan 
menyampaikan pidato yang telah ditulis oleh Perdana Menteri 
dan dikonsultasikan dengan kabinetnya. Pidato ini dibacakan 
sebanyak dua kali, di mana yang pertama akan dibacakan di 
hadapan Senatem dan yang kedua dibacakan di hadapan Senate 
dan House of Commons. Pada umumnya, Speech from the 
Throne memberikan alasan dari dikumpulkannya parlemen. 
Dimulai dengan identifikasi keadaan ekonomi dan sosial negara, 
kemudian dilanjutkan dengan tujuan pemerintah dan disertai 
dengan garis besar agenda legislasi dan kebijakan yang nantinya 
akan disahkan.191

Sesudah Speech from the Throne, para anggota House 
of Commons, akan menggelar debat terkait Speech from the 
Throne yang baru saja dibacakan. Pemerintah akan menjadi 
pihak pertama yang menjelaskan perihal tujuan dan kebijakan 
yang akan diluncurkan. Di akhir debat ini, akan dilaksanakan 
pemilihan suara mengenai kebijakan tersebut, dan jikalau 
pemerintah kalah suara, maka kebijakan tersebut tidak dapat 
disahkan dan harus dicabut. Pemilihan suara ini dikenal dengan 
istilah Vote of Confidence.192

189  Ibid., hlm. 15.
190  Speech from the Throne adalah sebuah tradisi ketatanegaraan yang lazim dipraktekkan di 

negara monarki. Dalam acara tersebut pemerintah yang berdaulat akan membacakan pidato 
pada saat pembukaan parlemen baru, hal yang disampaikan di antaranya adalah agenda dan 
fokus pemerintah untuk sesi yang akan datang. Speeches from the Throne, https://lop.parl.ca/
sites/ParlInfo/default/en_CA/Parliament/throneSpeech, diakses 26 Juni 2021.

191  House of Commons Procedure and Practice /La procédure et les usages de la Chambre des 
communes, https://www.ourcommons.ca/MarleauMontpetit/, diakses 26 Juni 2021.

192  Special Debates - Introduction, https://www.ourcommons.ca/marleaumontpetit/
DocumentViewer.aspx?DocId=1001&Language=E&Sec=Ch15&Seq=0, diakses 26 Juni 
2021.6,26]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/
csl-citation.json”} 
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c. Inggris

Inggris serupa dengan Kanada juga merupakan negara 
yang menerapkan Speech from the Throne yakni sebuah orasi 
yang menjadi bagian dari perayaan penanda akan terbentuknya 
parlemen baru. Pidato tersebut membicarakan kepada parlemen 
terkait alasan-alasan kenapa parlemen dikumpulkan pada saat 
itu, dan menetapkan kebijakan serta tujuan arah pembangunan 
negara.193 Kini, dengan diberlakukannya sistem monarki 
konstitusional, pidato dibuat oleh kabinet pemerintahan dan 
menentukan garis besar program legislatif bagi parlemen baru.194 
Dalam negara yang menganut sistem parlemen bikameral, acara 
dilangsungkan di majelis tinggi dengan kehadiran kedua majelis, 
baik majelis tinggi maupun majelis rendah. Lazimnya, Speech 
from the Throne tidak dibacakan langsung oleh Yang Mulia Ratu, 
akan tetapi diwakilkan oleh Viceroy.195 

4. Utusan Golongan di China

Salah satu negara yang menggunakan sistem kehadiran 
layaknya MPR adalah China, yang direpresentasikan melalui The 
National People’s Congress of the People’s Republic of China 
(NPC). Pada Pasal 57 Konstitusi China mengungkapkan bahwa 
NPC merupakan organ kekuasaan negara tertinggi, karena status 
tersebut “tersirat dalam struktur konstitusional kesatuan, dimana 
kekuasaan tertinggi secara tunggal bertempat di pemerintah pusat 
(nasional) dan undang-undang dan peraturan tanpa batas waktu 
supremasi.”

Meskipun NPC merupakan organ tertinggi dari kekuasaan 
negara, bukan berarti tidak mengakui otonomi daerah berbagai 
daerah, seperti Hongkong dan Macau. Jadi, meskipun wilayah 
tersebut milik China, mereka juga menikmati tingkat otonomi 

193  George Henry Jennings, 1881, An Anecdotal History of the British Parliament: From the Earliest 
Periods to the Present Time With Notices of Eminent Parliamentary Men, and Examples of 
Their Oratory, harvard D Appleton, hlm. 429.

194  State Opening, https://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-lords-faqs/lords-
stateopening/, diakses 26 Juni 2021.

195  Viceroy adalah seseorang yang diberikan mandat untuk melaksanakan otoritas dalam negara, 
atau dengan kata lain merupakan perpanjangan tangan dan wakil dari monarki yang berkuasa.
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dan pemerintahan sendiri yang relatif tinggi. Jika dikaji dalam 
Pasal 2 Konstitusi China yang menekankan pada asas kedaulatan 
berbunyi “semua kekuasaan di Republik Rakyat China adalah 
milik rakyat, pelaksanaan itu dilaksanakan melalui National 
People’s Congress and the local people’s congresses pada tingkat 
yang berbeda. Pada Chinese People’s Political Consultative 
Conference (CPPCC) merupakan bagian paling penting dalam 
politik bagi China. Hal ini dikarenakan memiliki peranan yang 
kuat untuk menentukan proses pembentukan undang-undang dan 
konsultan atau dengar pendapat dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, berdasarkan konstitusi, NPC memiliki 
4 kewenangan, yakni: legislative, supervisory, decisional, 
and power of appointment and removal.196 Kewenangan 
dalam legislatife tertuang dalam Pasal 62, yang dimana NPC 
merupakan satu-satunya organ yang bisa melakukan amandemen 
konstitusi. Dalam melakukan amandemen, maka diperlukan 
suara mayoritas 2/3. Selanjutnya adalah supervisory atau 
pengawasan. Berdasarkan pada Pasal 62 ayat 2 Konstitusi 
China, NPC memiliki kewenangan untuk mengawasi penegakan 
konstitusi, seperti lembaga Dewan Negara dan Dewan Rakyat 
Tertinggi Pengadilan memiliki tanggung jawab kepada NPC 
yang disesuaikan dengan Pasal 92 dan 133 Konstitusi China. 
Kewenangan selanjutnya adalah decisional/Keputusan. Pada 
Pasal 62 ayat 9, mengungkapkan NPC memiliki kewenangan 
untuk meninjau dan menyetujui rencana ekonomi sosial nasional 
dan melaporkan implementasinya. Pada Pasal 62 ayat 10, NPC 
diberikan untuk meninjau serta menyetujui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dan melaporkan penerapannya. 
Terakhir adalah power appointment and removal. Berdasarkan 
Pasal 62 ayat 5, NPC memiliki kewenangan untuk menetapkan 
pilihan Perdana Menteri Dewan Negara atas pencalonan oleh 
Presiden Republik Rakyat China, dan untuk memutuskan pilihan 
Wakil Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Menteri yang 
membidangi kementerian atau komisi, dan Pemerika Jenderal 
dan Sekretaris Jenderal Dewan Negara atas pencalonan oleh 

196  Pablo Cadahia Veira, 2021, The Legislative Power: National People’s Congress and Chinese 
People’s Political Consultative Conference, No. March, Renmin University of China, hlm. 6. 
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Perdana Menteri.

Pasal 65 ayat 2 juga telah memberikan kesempatan yang 
luas untuk minoritas dalam berpartisipasi di NPC. Pasal 65 ayat 
2 mengungkapkan kebangsaan minoritas berhak atas perwakilan 
yang disesuai dengan ketentuan Komite Kongres Rakyat Nasional. 
Melihat adanya keterwakilan minoritas, mengindikasikan bahwa 
telah adanya konsep utusan golongan di China. Bahkan pada 
sidang 13th NPC diikuti oleh 2980-3000 deputi.197 Salah satu hal 
yang menarik untuk dikaji adalah kehadiran utusan golongan 
yang diwujudkan melalui sectoral representatives. Sectoral 
representatives sendiri memiliki kursi sebanyak 1357. Proses 
pemilihan sectoral representatives dilakukan dengan pemilihan 
tidak langsung atau menunjuk.198 Adapun pembagian sectoral 
representatives akan disajikan melalui Tabel 1. 

Tabel 4.  
Sectoral representatives di NPC.199 

No. Nama Sektor Jumlah

1. Literature and Arts 142

2. Science and Technology 110

3. Social Science 71

4. Economics 149

5. Agriculture 67

6. Education 113

7. Sports 21

8. Press and Publication 44

9. Medicine and Health 88

197  Ibid, hlm. 7.
198  Ibid, hlm. 5.
199  The National Committee Of The Chinese People’s Political Consultative Conference, http://

www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/07/03/ARTI1341300912828101.shtml, accessed on May 10, 
2021.
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10. International Friendship Activists 42

11. Social Welfare and Social Security 37

12. Etnic Minorities 101

13. Religions 65

14. Hongkong Representatives 124

15. Macao Representatives 29

16. Others 154

Total 1357
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BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 
MATERI MUATAN PERUBAHAN KELIMA UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
1945

A. SASARAN

Berpijak pada uraian beberapa bab sebelumnya, maka upaya 
untuk menghadirkan suatu perubahan pada beberapa materi muatan di 
dalam UUD NRI menjadi sangat relevan dan cukup besar urgensinya. 
Dengan demikian, sasaran yang hendak diwujudkan melalui perubahan 
kelima UUD NRI 1945, yaitu:

1. Revitalisasi GBHN dalam bentuk PPHN. Hal ini dilakukan 
sebagai langkah memperbaiki sistem perencanaan pembangunan 
di Indonesia guna mewujudkan cita dan tujuan negara Indonesia 
sebagaimana yang termaktub pada alinea ke IV UUD 1945. 
Selain itu, penghadiran PPHN dilakukan guna memperkuat 
perencanaan pembangunan nasional yang terpengaruh oleh visi 
dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang selalu berganti dalam 
lima tahun sekali.   

2. Pengujian Rancangan Akhir PPHN oleh MK. Pengujian rancangan 
akhir PPHN dilakukan melalui Judicial Preview yang bertujuan 
untuk menciptakan mekanisme legislasi berdasarkan nilai-nilai 
konstitusi dalam UUD NRI 1945 yang diharapkan tidak akan ada 
lagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar 
karena munculnya PPHN ini.  

3. Sidang Tahunan MPR sebagai laporan pertanggungjawaban. 
Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dalam hal ini dilakukan 
guna transparansi laporan kinerja yang telah dilakukan oleh 
lembaga-lembaga tinggi negara. Selain itu, pelaksanaan Sidang 
Tahunan diselenggarakan setiap satu tahun sekali sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Ketetapan MPR No. II/
MPR/2000.   

4. Penambahan Utusan Golongan sebagai anggota MPR. 
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Penambahan ini dilakukan dengan mengubah Pasal 2 ayat (1) 
UUD NRI 1945. Pengaturan terkait mekanisme keanggotaan 
dan pemilihan akan diatur melalui undang-undang atau lex 
specialis. Upaya untuk menambahkan utusan golongan sejatinya 
dilandaskan pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. 
Urgensi penambahan ini dimaksudkan agar golongan-golongan 
yang selama ini belum sepenuhnya mendapat akses menyalurkan 
kepentingannya dan cenderung termarjinalkan mampu untuk 
berkontribusi dan ikut serta dalam mengambil kebijakan terhadap 
PPHN yang akan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 
amandemen ke-lima. 

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka disusunlah jangkauan 
dan arah pengaturan dari perubahan kelima UUD NRI 1945, yaitu:

1. Pengaturan ruang lingkup PPHN. Rancangan agenda 
pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam suatu 
PPHN yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR dirancang atas 
keseluruhan sektor yang akan dijadikan sebagai agenda utama 
dalam sistem pembangunan nasional. Sebagaimana hal tersebut 
meliputi dari IPTEK hingga kepariwisataan. 

2. Pengujian PPHN melalui mekanisme Judicial Preview oleh 
MK. Dilaksanakannya Judicial Preview ini diharapkan dapat 
memantau rancangan materi muatan PPHN.   

3. Sidang Tahunan MPR. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 
dilaksanakan oleh keseluruhan anggota MPR RI, yang berasal 
dari DPR bersamaan dengan Utusan Golongan di dalamnya, serta 
DPD. Sidang Tahunan MPR RI ini diharapkan dapat diketahuinya 
pelaksanaan keseluruhan kinerja lembaga negara.  

4. Penambahan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR. 
Penambahan dilakukan terhadap unsur keanggotaan dan 
pemilihan agar lebih dapat mewakili apa yang seharusnya 
terwakili. Lebih spesifiknya, pengaturan keanggotaan Utusan 
Golongan akan dibagi menjadi lima, yakni: Golongan profesi, 
golongan perempuan, tokoh agama, dan masyarakat adat. 
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Selanjutnya, dalam pemilihan utusan golongan akan dilakukan 
oleh DPR sebagai representasi rakyat. Dalam pemilihannya, 
individu yang dipilih tidak berasal dari partai politik dan bersedia 
untuk mewakili suara-suara dari golongan.

C. MATERI MUATAN

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, yang berbentuk Republik

Pasal 1

(1) Tetap

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. ***)

(2) Tetap

(3) Negara Indonesia adalah negara 
hukum. ***)

(3) Tetap

Bab ini memuat tentang pengertian Negara Indonesia dalam 
Undang-Undang Dasar ini. Pada bab ini tidak diadakan perubahan, 
mengingat pembukaan dan bentuk negara tidak dapat dilakukan 
perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjadi kesepakatan 
bersama bahwa mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak dapat diadakan perubahan, dan kedaulatan berada di 
tangan rakyat berarti memberikan kebebasan kepada rakyat untuk 
menjalankan pemerintahan namun tetap harus berdasarkan pada aturan 
yang ditentukan oleh hukum agar tetap sejalan dengan cita-cita hukum 
bangsa Indonesia.
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BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang. ****)

Pasal 2
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum, ditambah 
dengan Utusan Golongan 
yang dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan dia-
tur lebih lanjut dengan un-
dang-undang. ****/*****)

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

(2) Tetap

Segala putusan Majelis Permusy-
awaratan Rakyat ditetapkan dengan 
suara yang terbanyak.

(3) Tetap

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat ber-
wenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar. ***) 

Pasal 3
(1) Tetap 

(1a) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Pokok-
Pokok Haluan Negara. *****)

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
melantik Presiden dan/atau Wakil Pres-
iden.***/****)

(2) Tetap
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Majelis Permusyawaratan Rakyat ha-
nya dapat memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang 
Dasar.***/****)

(3) Tetap

(4) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarakan 
sidang tahunan dalam rang-
ka mendengarkan laporan 
kinerja serta evaluasi kinerja 
lembaga-lembaga negara yang 
meliputi Presiden, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, 
Utusan Golongan, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Komisi Yudisial, mendengar-
kan pidato kenegaraan da-
lam rangka hari ulang tahun 
Republik Indonesia, dan 
mendengarkan pidato Presi-
den dan/atau Wakil Presiden 
mengenai Rancangan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggara beri-
kutnya. *****)

Bab ini memuat tentang tugas, wewenang, serta keanggotaan 
dalam MPR. Pada bab ini diadakan perubahan. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan di dalam pembahasan, revitalisasi keanggotaan MPR dengan 
mengembalikan adanya Utusan Golongan merupakan urgensi dalam 
hal pemenuhan hak konstitusional dari golongan-golongan yang selama 
ini cenderung termarjinalkan dan kurang terdengar. Pemilihan Utusan 
Golongan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur lebih 
lanjut melalui undang-undang.
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Adapun terkait dengan penambahan ayat baru yakni ayat (1a) 
dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada MPR untuk dapat 
menyusun serta menetapkan PPHN melalui Ketetapan MPR. PPHN yang 
dikeluarkan oleh MPR ini nantinya akan berpijak pada Pancasila sebagai 
landasan idiil serta UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Adapun alasan mengapa kewenangan untuk mengeluarkan 
PPHN ini diatur langsung dalam UUD NRI 1945 adalah karena UUD 
NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki daya ikat yang 
lebih kuat dalam tataran staatsgrundgezets dibanding dengan tataran 
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Seperti yang 
diketahui bahwa konstitusi yang dimiliki Indonesia adalah konstitusi 
yang memiliki sifat rigid, yang berarti cara perubahannya lebih sulit 
ataupun lebih khusus dibandingkan dengan perubahan para peraturan 
perundang-undangan yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh James 
Bryce, bahwa ciri-ciri pokok dari konstitusi yang bersifat rigid adalah 
mempunyai derajat yang lebih tinggi (dibandingkan dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya), serta hanya dapat diubah melalui cara 
khusus atau berbeda dengan syarat mengubah peraturan perundang-
undangan yang lain.200

Sementara alasan pemilihan bentuk pengaturan hukum yang 
dipilih adalah Ketetapan MPR hal ini karena MPR adalah lembaga yang 
memiliki kewenangan tertinggi serta representasi tertinggi dibanding 
dengan lembaga lain yang berisikan gabungan antara DPR, DPD, dan 
Utusan Golongan. Akan tetapi yang perlu dijadikan sebagai catatan 
adalah bahwa kewenangan MPR dalam mengeluarkan Ketetapan MPR 
ini hanya terbatas pada Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara.201

Dalam rangka melakukan penguatan kewenangan MPR secara 
utuh, maka kewenangan MPR diberikan kewenangan secara atributif 
melalui Pasal 3 ayat (3a) mengenai penyelenggaraan sidang tahunan 
MPR. Adapun penjelasan dari bunyi pasal tersebut yakni, frasa “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat” mengacu pada MPR sebagai lembaga yang 
200  K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford University Press, London, hlm. 64.
201   Kewenangan ini merupakan inherent power yang dimiliki oleh MPR, sehingga tidak perlu 

diatur secara tegas di dalam UUD NRI 1945. Sebagaimana kewenangan MPR dalam melantik 
Presiden dan Wakil Presiden yang bisa dikategorikan sebagai inherent power. Inherent power 
yang dimaksud dalam hal ini adalah kewenangan yang melekat pada keberadaan kelembagaan 
MPR karena sebagai salah satu pelaksana dari kedaulatan rakyat.
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diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1), yakni sebagai lembaga yang terdiri 
atas DPR, DPD, dan Utusan Golongan.

Kata “menyelenggarakan” dimaknai sebagai melaksanakan 
perintah. Sedangkan frasa “sidang tahunan” merupakan yang sidang 
yang diselenggarakan setiap tahunnya. Sehingga MPR wajib untuk 
menyelenggarakan sidang tersebut secara berkala tiap tahunnya.

Frasa “yang meliputi “Presiden, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Utusan 
Golongan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial” 
bermakna bahwa lembaga-lembaga tersebutlah yang wajib untuk 
menyampaikan laporan kinerjanya serta wajib untuk menerima evaluasi 
dari rakyat yang telah dihimpun serta disampaikan dalam sidang tahunan 
tersebut.

Frasa “mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang 
tahun Republik Indonesia” berarti Presiden wajib membacakan pidato 
dengan tujuan untuk mengucap syukur atas kemerdekaan Republik 
Indonesia saat ini. Apabila Presiden berhalangan maka dapat diwakili 
oleh Wakil Presiden.

Frasa “mendengarkan pidato Presiden dan/ atau Wakil Presiden 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran berikutnya” dapat dimaknai bahwa selain kedua kegiatan di 
atas yang sudah diuraikan sebelumnya yakni laporan kinerja lembaga-
lembaga dan pembacaan pidato kenegaraan, Presiden juga wajib untuk 
menyampaikan RAPBN Tahun Anggaran berikutnya secara terbuka. 
Manakala Presiden berhalangan maka penyampaian pidato tersebut 
dapat digantikan oleh Wakil Presiden.

Dengan begitu, sidang tahunan MPR diharapkan dapat menjadi 
ajang transparansi sekaligus juga luapan rasa syukur kemerdekaan 
Republik Indonesia sampai saat ini, yang dibungkus dalam satu rangkaian 
acara yakni sidang tahunan MPR dengan tujuan untuk menghemat biaya 
penyelenggaraan sidang tersebut.
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BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA 
UUD NRI 1945

Pasal 4
Presiden Republik Indonesia meme-
gang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar. 

Pasal 4
(1) Tetap

Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 
Presiden.

(2) Tetap

Pasal 5
Presiden berhak mengajukan rancan-
gan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. *) 

Pasal 5
(1) Tetap

Presiden menetapkan peraturan pe-
merintah untuk menjalankan un-
dang-undang sebagaimana mestinya. 

(2) Tetap

Pasal 6
Calon Presiden dan calon Wakil Presi-
den harus seorang warga negara In-
donesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya sendiri, tidak 
pernah mengkhianati negara, serta 
mampu secara rohani dan jasmani un-
tuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
***)

Pasal 6
(1) Tetap

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden 
dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang. ***)

(2) Tetap
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Pasal 6A
Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat. ***)

Pasal 6A
(1) Tetap

Pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta 
pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. ***)

(2) Tetap

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 Indo-
nesia, dilantik menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden. ***)

(3) Tetap

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 terban-
yak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden. ****)

(4) Tetap

Tata cara pelaksanaan pemilihan Pres-
iden dan Wakil Presiden lebih lanjut 
diatur dalam undang-undang. ***)

(5) Tetap

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden meme-
gang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama, hanya untuk 
satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7
(1) Tetap
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Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusy-
awaratan Rakyat atas usul Dewan Per-
wakilan Rakyat, baik apabila terbukti 
telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap nega-
ra, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7A
Tetap

Pasal 7B
Usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 
Majelis ermusyawaratan Rakyat hanya 
dengan terlebih dahulu mengajukan 
permintaan kepada Mahkamah Konsti-
tusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terha-
dap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela; dan/atau pendapat bahwa Pres-
iden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B
(1) Tetap
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Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Pres-
iden 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. ***)

(2) Tetap

Pengajuan permintaan Dewan Per-
wakilan Rakyat kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan den-
gan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang hadir dalam sidang pari-
purna yang dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Tetap

Mahkamah Konstitusi wajib memer-
iksa, mengadili, dan memutus dengan 
seadil-adilnya terhadap pendapat De-
wan Perwakilan Rakyat tersebut pal-
ing lama sembilan puluh hari setelah 
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat 
itu diterima oleh Mahkamah Konstitu-
si. ***)

(4) Tetap
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Apabila Mahkamah Konstitusi memu-
tuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden terbukti melakukan pelang-
garan hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau per-
buatan tercela; dan/atau terbukti bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presi-
den dan/atau Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan 
sidang paripurna untuk meneruskan 
usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden kepada Majelis Permus-
yarawatan Rakyat. ***)

(5) Tetap

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
wajib menyelenggarakan sidang untuk 
memutuskan usul Dewan Perwakilan 
Rakyat tersebut paling lambat tiga pu-
luh hari sejak Majelis Permusyarawatan 
Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(6) Tetap

Keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul pemberhentian Pres-
iden dan/atau Wakil Presiden harus 
diambil dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jum-
lah anggota dan disetujui oleh seku-
rang-kurangnya 2/3 dari jumlah ang-
gota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. ***)

(7) Tetap
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Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan 
dan/atau membubarkan Dewan Per-
wakilan Rakyat. ***)

Pasal 7C
Tetap

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, diber-
hentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya, 
ia digantikan oleh Wakil Presiden sam-
pai habis masa jabatannya. ***)

Pasal 8
(1) Tetap

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil 
Presiden, selambatlambatnya dalam 
waktu enam puluh hari, Majelis Per-
musyawaratanRakyat menyelengga-
rakan sidang untuk memilih Wakil 
Presiden dari dua calon yang diusulkan 
oleh Presiden. ***)

(2) Tetap
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Jika Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara bersa-
maan, pelaksana tugas kepresidenan 
adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri, dan Menteri Pertah-
anan secara bersama-sama. Selam-
bat-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 perta-
ma dan kedua suara dalam terbanyak 
pemilihan umum sebelumnya, sampai 
berakhir masa jabatannya. ****)

(3) Tetap
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Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Pres-
iden dan Wakil Presiden bersumpah 
menurut agama dan kepercayaan, atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh di 
hadapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 
“Demi Allah, saya bersumpah akan 
memenuhi kewajiban Presiden Repub-
lik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh Un-
dang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala undangundang dan peratur-
annya dengan selurus-lurusnya serta 
berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” 
Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya 
berjanji dengan sungguh-sungguh akan 
memenuhi kewajiban Presiden Repub-
lik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh Un-
dang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala undang-undang dan peratur-
annya dengan selurus-lurusnya serta 
berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)

Pasal 9
(1) Tetap
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Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat 
atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak 
dapat mengadakan sidang, Presi-
den dan Wakil Presiden bersumpah 
menurut agama, atau berjanji den-
gan sungguh-sungguh di hadapan 
pimpinan Majelis Permusyarawatan 
Rakyat dengan disaksikan oleh 
Pimpinan Mahkamah Agung. */*****)

(2) Tetap

Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang 
tertinggi atas Angkatan Darat, Angka-
tan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 10
Tetap

Pasal 8
Presiden dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain. ****)

Pasal 8
(1) Tetap

Presiden dalam membuat perjanjian 
internasional lainnya yang menim-
bulkan 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. ***)

(2) Tetap

Ketentuan lebih lanjut tentang perjan-
jian internasional diatur dengan un-
dang-undang. ***)

(3) Tetap

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. 
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang-un-
dang.

Pasal 12
Tetap



179Universitas Jember

Pasal 13
Presiden mengangkat duta dan konsul.

Pasal 13
(1) Tetap

Dalam hal mengangkat duta, Presiden 
memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. *)

(2) Tetap

Presiden menerima penempatan duta 
negara lain dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat. *)

(3) Tetap

Pasal 14
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. *)
Presiden memberi amnesti dan abolisi 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14
Tetap

Pasal 15
Presiden membentuk suatu dewan per-
timbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Pres-
iden, yang selanjutnya diatur dalam 
undang-undang. ****)

Pasal 15
Tetap

Dalam bab ini tim perumus tidak melakukan perubahan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

(DIHAPUSKAN)

Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) telah 
dihapus, karena hal ini didasarkan pada pengalaman praktek-praktek 
ketatanegaraan, khususnya selama orde baru. Pada saat itu anggota-
anggota DPA yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tidak 
memiliki wibawa politik dan lembaga ini menjadi sub-ordinasi dari 
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Presiden.

Namun Bab ini tetap dicantumkan, karena perubahan yang 
dilakukan oleh penulis adalah dengan adendum. Yang dimaksud dengan 
adendum adalah penambahan; lampiran; ketentuan atau Pasal tambahan. 
Perubahan dengan adendum adalah dengan tetap mempertahankan 
naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan naskah perubahan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. 
Sehingga sesungguhnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam satu 
naskah memuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Amademen, 
Amademen I, Amademen II, Amademen III, dan Amademen IV.

Karena hal ini didasarkan pada pengalaman praktek-praktek 
ketatanegaraan, khususnya selama orde baru, karena di saat itu anggota-
anggota DPA yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tidak 
memiliki wibawa politik dan lembaga ini menjadi sub-ordinasi dari 
Presiden.

Yang dimaksud dengan adendum adalah penambahan; lampiran; 
ketentuan atau Pasal tambahan. Perubahan dengan adendum adalah 
dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Sehingga sesungguhnya 
UndangUndang Dasar Tahun 1945 dalam satu naskah memuat 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Amademen, Amademen I, 
Amademen II, Amademen III, dan Amademen IV.
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BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh ment-
eri-menteri negara.

Pasal 17

(1) Tetap

(2) Menteri-menteri itu diangkat 
dan diberhentikan oleh Presi-
den.*)

(2) Tetap

(3) Setiap menteri membidangi 
urusan tertentu dalam pemer-
intahan.*)

(3) Tetap

(4) Pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran kemente-
rian negara diatur dalam un-
dang-undang.***)

(4) Tetap

Dalam bab ini tim perumus tidak melakukan perubahan, karena 
secara substansi telah memadai.
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BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, 
yang diatur dengan undang-un-
dang. **)

Pasal 18

(1) Tetap

(2) Pemerintahan daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan kota men-
gatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas oto-
nomi dan tugas pembantuan. **)

(2) Tetap

(3) Pemerintahan daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan kota memi-
liki Dewan Perwakilan Rakyat Daer-
ah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. **)

(3) Tetap 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala pe-
merintah daerah provinsi, kabupat-
en, dan kota dipilih secara demokra-
tis. **)

(4) Tetap
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(5) Pemerintahan daerah menjalank-
an otonomi seluas-luasnya, kecua-
li urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. **)

(5) Tetap

(6) Pemerintahan daerah berhak me-
netapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

(6) Tetap

(7) Susunan dan tata cara penyeleng-
garaan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang. **)

(7) Tetap

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dipilih melalui pemilihan umum. **)

Pasal 19

(1) Tetap

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat 
diatur dengan undang-undang. **)

(2) Tetap

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang 
sedikitnya sekali dalam setahun. **)

(3) Tetap
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Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat meme-
gang kekuasaan membentuk un-
dang-undang. *)

Pasal 20

(1) Tetap

(2) Setiap rancangan undang-un-
dang dibahas oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. *)

(2) Tetap

(3) Jika rancangan undang-undang itu 
tidak mendapat persetujuan bersa-
ma, rancangan undang-undang itu 
tidak boleh diajukan lagi dalam per-
sidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
masa itu. *)

(3) Tetap

(4) Presiden mengesahkan rancangan 
undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-un-
dang. *)

(4) Tetap

(5) Dalam hal rancangan undang-un-
dang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Pres-
iden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-un-
dang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah men-
jadi undang-undang dan wajib diun-
dangkan. **)

(5) Tetap
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Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memili-
ki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan. **)

Pasal 20A

(1) Tetap 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, 
selain hak yang diatur dalam pas-
al-pasal lain Undang-Undang Dasar 
ini, Dewan Perwakilan Rakyat mem-
punyai hak interpelasi, hak angket, 
dan hak menyatakan pendapat. **)

(2) Tetap

(3) Selain hak yang diatur dalam pas-
al-pasal lain Undang-Undang Dasar 
ini, setiap anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat mempunyai hak 
mengajukan pertanyaan, menyam-
paikan usul dan pendapat serta hak 
imunitas. **)

(3) Tetap

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak 
Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
diatur dalam undang-undang. **)

(4) Tetap

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berhak mengajukan usul rancangan un-
dang-undang. *)

Pasal 21

Tetap
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  (2) Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat berhak menga-
jukan dan mengangkat Utusan 
Golongan. *****)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa, Presiden berhak mene-
tapkan peraturan pemerintah se-
bagai pengganti undang-undang.

Pasal 22

(1) Tetap

(2) Peraturan pemerintah itu harus 
mendapat persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat dalam persidangan 
yang berikut.

(2) Tetap

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, 
maka peraturan pemerintah itu ha-
rus dicabut. 

(3) Tetap

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 
pembentukan undang-undang diatur 
dengan undang-undang. **)

Pasal 22A

Tetap

Pasal 22B

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

Pasal 22B

Tetap

 Pada bab ini terdapat tambahan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 
(2) yang mengatur mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk dapat memilih Utusan Golongan. Adapun pemilihan dilakukan 
dengan kriteria; individu yang diutus untuk mewakili golongan tidak 
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berkaitan dengan partai politik dan bersedia untuk menyuarakan aspirasi 
dari golongan-golongan.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dipilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihan umum.

Pasal 22C

(1) Tetap

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dari setiap provinsi jumlahnya sama 
dan jumlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Daerah itu tidak lebih 
dari sepertiga jumlah anggota De-
wan Perwakilan Rakyat.

(2) Tetap

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersi-
dang sedikitnya sekali dalam seta-
hun.

(3) Tetap

(4) Susunan dan kedudukan Dewan 
Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang- undang.

(4) Tetap



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945188

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat 
mengajukan kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat rancangan un-
dang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan dan pe-
mekaran serta penggabungan daer-
ah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta yang berkaitan dengan perim-
bangan keuangan pusat dan daer-
ah.***)

Pasal 22D

(1) Tetap

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut 
membahas rancangan undang-un-
dang yang berkaitan dengan oto-
nomi daerah; hubungan pusat dan 
daerah; pembentukan, pemekaran, 
dan penggabungan daerah; penge-
lolaan sumber daya alam dan sum-
ber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan 
daerah; serta memberikan pertim-
bangan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atas rancangan undang-un-
dang anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan rancangan un-
dang-undang yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan, dan agama.***)

(2) Tetap
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(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat 
melakukan pengawasan atas pelak-
sanaan undang-undang mengenai: 
otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daer-
ah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja negara, pajak, pendi-
dikan, dan agama serta menyam-
paikan hasil pengawasannya itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti.***)

(3) Tetap

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dapat diberhentikan dari jabatan-
nya, yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur dalam undang-un-
dang.***)

(4) Tetap
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BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan se-
cara langsung, umum, bebas, raha-
sia, jujur, dan adil setiap lima tahun 
sekali.

Pasal 22E

(1) Tetap

(2) Pemilihan umum diselenggarakan 
untuk memilih anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presi-
den dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

(2) Tetap

(3) Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah adalah par-
tai politik.

(3) Tetap

(4) Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan.

(4) Tetap

(5) Pemilihan umum diselenggarakan 
oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.

(5) Tetap
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(6) Ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum diatur dengan un-
dang-undang.

(6) Tetap

BAB VIII

HAL KEUANGAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja 
negara sebagai wujud dari penge-
lolaan keuangan Negara ditetapkan 
setiap tahun dengan undang-un-
dang dan dilaksanakan secara ter-
buka dan bertanggung jawab un-
tuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. ***)

Pasal 23

(1) Tetap

(2) Rancangan undang-undang angga-
ran pendapatan dan belanja Nega-
ra diajukan oleh Presiden untuk di-
bahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan per-
timbangan Dewan Perwakilan Daer-
ah. ***)

(2) Tetap
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(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak menyetujui rancangan angga-
ran pendapatan dan belanja Neg-
ara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ta-
hun yang lalu. ***)

(3) Tetap

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keper-
luan Negara diatur dengan un-
dang-undang. ***)

Pasal 23A

Tetap

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetap-
kan dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Tetap

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara 
diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23C

Tetap

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral 
yang susunan, kedudukan, kewenan-
gan, tanggung jawab, dan independen-
sinya diatur dengan undang-undang. 
***)

Pasal 23D

Tetap

Tidak perlu diadakan perubahan terhadap bab ini karena secara 
substansi telah memadai.
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BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan suatu Badan Pe-
meriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.***)

Pasal 23E

(1) Tetap

(2) Hasil pemeriksa keuangan nega-
ra diserahkan kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan ke-
wenangannya.***)

(2) Tetap

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditin-
daklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan un-
dang-undang.***)

(3) Tetap

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuan-
gan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah dan diresmikan oleh Presi-
den.***)

Pasal 23F

(1) Tetap
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(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuan-
gan dipilih dari dan oleh anggo-
ta.***)

(2) Tetap

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan 
berkedudukan di ibu kota negara, 
dan memiliki perwakilan di setiap 
provinsi.***)

Pasal 23G

(1) Tetap

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang.***)

(2) Tetap

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
***)

Pasal 24

(1) Tetap
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(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang bera-
da di bawahnya dalam lingkun-
gan peradilan umum, lingkun-
gan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
***)

(2) Tetap

(3) Badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan ke-
hakiman diatur dalam undang-un-
dang. ****)

(3) Tetap

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang men-
gadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan 
oleh undang-undang. ***)

Pasal 24A

(1) Tetap

(2) Hakim agung harus memiliki integ-
ritas dan kepribadian yang tidak ter-
cela, adil, profesional, dan berpen-
galaman di bidang hukum ***)

(2) Tetap
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(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi 
Yudisial kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mendapatkan per-
setujuan dan selanjutnya ditetap-
kan sebagai hakim agung oleh Pres-
iden. ***)

(3) Tetap

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah 
Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung. ***)

(4) Tetap

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, 
dan hukum acara Mahkamah Agung 
serta badan peradilan di bawahnya 
diatur dengan undang-undang. ***)

(5) Tetap

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengang-
katan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka men-
jaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim. ***)

Pasal 24B

(1) Tetap

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mem-
punyai pengetahuan dan pengala-
man di bidang hukum serta memi-
liki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela. ***)

(2) Tetap
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(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat. ***)

(3) Tetap

(4) Susunan, kedudukan, dan keang-
gotaan Komisi Yudisial diatur den-
gan undang-undang. ***)

(4) Tetap

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-un-
dang dan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga neg-
ara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memu-
tus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi ber-
wenang mengadili pada ting-
kat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final un-
tuk menguji undang-undang 
dan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang 
terhadap Undang-Undang 
Dasar dan Ketetapan MPR, 
memutus sengketa kewenan-
gan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perse-
lisihan tentang hasil pemilihan 
umum. ***/*****)
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(1a) Mahkamah Konstitusi wa-
jib melakukan pra-peninjau-
an terhadap rancangan akhir 
Pokok-Pokok Haluan Negara. 
*****)

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

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai 
sembilan orang anggota hakim kon-
stitusi yang ditetapkan oleh Presi-
den, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, 
tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presi-
den. ***)

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

(5) Hakim konstitusi harus memiliki int-
geritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang men-
guasai konstitusi dan ketatanega-
raan, serta tidak merangkap sebagai 
pejabat negara. ***)
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(6) Hakim konstitusi harus memiliki in-
tegritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang men-
guasai konstitusi dan ketatanega-
raan, serta tidak merangkap sebagai 
pejabat negara. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk 
diberhentikan sebagai hakim ditetap-
kan dengan undang-undang.

Perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 24C ayat (1) 
dimaksudkan untuk mengakomodir hak warga negara untuk dapat 
mengajukan pengujian undang-undang baik uji materiil maupun 
formil terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Hal ini 
dimaksudkan sebagai konsekuensi akan kehadiran PPHN yang disahkan 
melalui Ketetapan MPR, sehingga dirasa perlu untuk memberikan suatu 
upaya hukum apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan 
PPHN.

Penambahan ayat (1a) dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 ini 
mengandung beberapa poin penting, pertama, pra-peninjauan atau judicial 
preview adalah mekanisme peninjauan atau pengujian konstitusionalitas 
terhadap peraturan perundang-undangan (pada umumnya adalah undang-
undang) sebelum peraturan perundang-undangan tersebut disahkan dan 
mengikat untuk umum. Kedua, rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan 
Negara merupakan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah 
disusun oleh MPR dan telah disesuaikan dengan rancangan Pokok-
Pokok Haluan Negara versi Presiden. Rancangan akhir ini disusun serta 
disesuaikan pada saat sidang paripurna MPR. Rancangan akhir tersebut 
wajib diberikan kepada MK untuk dilakukan proses pra-peninjauan atau 
judicial preview. Hal ini akan membuat PPHN selama 5 (lima) tahun akan 
konstan dan tidak berubah-ubah, sehingga dapat menjamin kontinuitas 
dalam pelaksanaan program kerja Presiden dan Wakil Presiden.
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BAB IXA

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah 
orang-orang bangsa Indonesia asli 
dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara.

Pasal 26

(1) Tetap

(2) Penduduk ialah warga negara Indo-
nesia dan orang asing yang bertem-
pat tinggal di Indonesia.**)

(2) Tetap

(3) Hal-hal mengenai warga negara 
dan penduduk diatur dengan un-
dang-undang.** )

(3) Tetap

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjun-
jung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27

(1) Tetap

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.

(2) Tetap

(3) Setiap warga negara berhak dan wa-
jib ikut serta dalam upaya pembe-
laan negara.**)

(3) Tetap
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Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkum-
pul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang.

Pasal 28

Tetap

Tim Perumus tetap mengikuti Naskah Konstitusi dan tidak perlu 
diadakan usulan perubahan terhadap Pasal 26, 27, dan 28 karena secara 
substansi Pasal di atas sudah memadai dan oleh karena itu tidak perlu 
diubah.

BAB X

WILAYAH NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 26

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

Pasal 26

Tetap

Tim Perumus memutuskan untuk tidak melaksanakan perubahan. 
Khususnya dalam frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagai 
bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia dan frasa negara 
kepulauan. Tim Perumus berpegang dengan konsep negara kepulauan 
dikarenakan konsep negara kepulauan Indonesia telah diakui oleh dunia 
internasional melalui United Nations Conference on the Law of the Sea 
1982 (UNCLOS). Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan 
oleh masyarakat internasional, maka akan menaikan eksistensi Indonesia 
di dunia internasional.
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BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta 
berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. **)

Pasal 28A

Tetap

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak memben-
tuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang 
sah. **)

Pasal 28B

(1) Tetap

(2) Setiap anak berhak atas kelangsun-
gan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.**)

(2) Tetap

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembang-
kan diri melalui pemenuhan kebu-
tuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh man-
faat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat ma-
nusia. **)

Pasal 28C

(1) Tetap
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(2) Setiap orang berhak untuk memaju-
kan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk mem-
bangun masyarakat, bangsa, dan 
negaranya. **)

(2) Tetap

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas penga-
kuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. **)

Pasal 28D

(1) Tetap

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan per-
lakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.

(2) Tetap

(3) Setiap warga negara berhak mem-
peroleh kesempatan yang sama da-
lam pemerintahan. **)

(3) Tetap

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengaja-
ran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tem-
pat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkanya, serta berhak kem-
bali. **)

Pasal 28E

(1) Tetap
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(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya. **)

(2) Tetap

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengel-
uarkan pendapat. **)

(3) Tetap

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomuni-
kasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkun-
gan sosialnya, serta berhak untuk men-
cari, memperoleh, memiliki, menyim-
pan, mengolah dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28F

Tetap

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlind-
ungan diri pribadi, keluarga, kehor-
matan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan perlind-
ungan dari ancaman ketakutan un-
tuk berbuat atau tidak berbuat ses-
uatu yang merupakan hak asasi. **)

Pasal 28G

(1) Tetap
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(2) Setiap orang berhak untuk bebas 
dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat me-
nusia dan berhak memperoleh sua-
ka politik dari negara lain. **)

(2) Tetap

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hid-
up yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
**)

Pasal 28H

(1) Tetap

(2) Setiap orang berhak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan 
dan manfaat yang sama guna men-
capai persamaan dan keadilan. **)

(2) Tetap

(3) Setiap orang berhak atas jaminan 
sosial yang memungkinkan pengem-
bangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermartabat. **)

(3) Tetap

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak 
milik pribadi dan hak milik tersebut 
tidak boleh diambil alih secara se-
wenang-wenang oleh siapa pun. **) 

(4) Tetap
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Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak ditun-
tut atas dasar hukum yang berlaku 
surut, adalah HAM yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun. 
**)

Pasal 28I

(1) Tetap

(2) Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskrimina-
tif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terha-
dap perlakuan yang bersifat diskrim-
inatif itu. **)

(2) Tetap

(3) Identitas budaya dan hak mas-
yarakat dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan perad-
aban. **)

(3) Tetap

(4) Perlindungan, pemajuan, penega-
kan, dan pemenuhan HAM adalah 
tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. **)

(4) Tetap
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(5) Untuk menegakkan dan melindun-
gi HAM sesuai dengan prinsip neg-
ara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan HAM dijamin, diatur, 
dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. **)

(5) Tetap

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghorma-
ti HAM orang lain dalam tertib ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. **)

Pasal 28J

(1) Tetap

(2) Dalam menjalankan hak dan kebe-
basannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetap-
kan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menja-
min 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. **)

(2) Tetap

Tidak ada perubahan yang tim perumus lakukan pada bab tentang 
HAM ini dan tetap mempertahankannya.
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BAB XI

AGAMA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

Pasal 29

(1) Tetap

(2) Negara menjamin kemerdekaan ti-
ap-tiap penduduk untuk memeluk 
agama serta beribadat menurut ag-
ama atau kepercayaannya tersebut.

(2) Tetap

Tidak ada perubahan yang tim perumus lakukan dalam bab 
tentang Agama ini.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam usaha per-
tahanan dan keamanan Negara. **)

Pasal 30

(1) Tetap
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(2) Usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional In-
donesia dan Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekua-
tan pendukung.**)

(2) Tetap

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri 
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
dan Angkatan Udara sebagai alat 
negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutu-
han dan kedaulatan negara.**)

(3) Tetap

(4) Kepolisian Negara Republik In-
donesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, 
serta menegakkan hukum. **)

(4) Tetap
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(5) Susunan dan kedudukan Tentara Na-
sional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, hubungan ke-
wenangan Tentara Nasional Indone-
sia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia di dalam menjalankan tu-
gasnya, syarat-syarat keikutsertaan 
warga negara dalam usaha pertah-
anan dan keamanan negara, serta 
hal-hal yang terkait dengan pertah-
anan dan keamanan diatur dengan 
undang-undang.**)

(5) Tetap

Tim Perumus tetap mengikuti Naskah Konstitusi dan tidak perlu 
diadakan usulan perubahan terhadap Pasal 30 karena secara substansi 
Pasal diatas sudah memadai dan oleh karena itu tidak perlu diubah.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 31

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

Pasal 31

(1) Tetap

(2) Setiap warga negara wajib mengiku-
ti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya.****)

(2) Tetap
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(3) Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pen-
didikan nasional yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akh-
lak mulia dalam rangka mencerdas-
kan kehidupan bangsa, yang diatur 
dengan undang-undang.****)

(3) Tetap

(4) Negara memprioritaskan angga-
ran pendidikan sekurangkurangn-
ya dua puluh persen dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara ser-
ta dari anggapan pendapatan dan 
belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaran pendi-
dikan nasional.****)

(4) Tetap

(5) Pemerintah memajukan ilmu pen-
getahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kema-
juan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia.****)

(5) Tetap

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di tengah perad-
aban dunia dengan menjamin kebe-
basan masyarakat dalam memeliha-
ra dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya.****)

Pasal 32

(1) Tetap
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(2) Negara menghormati dan memeli-
hara bahasa daerah sebagai kebu-
dayaan nasional.****)

(2) Tetap

Tim Perumus tetap mengikuti Naskah Konstitusi dan tidak perlu 
diadakan usulan perubahan terhadap Pasal 31 dan Pasal 32 karena secara 
substansi Pasal diatas sudah memadai dan oleh karena itu tidak perlu 
diubah.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai us-
aha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

Pasal 33

(1) Tetap

(2) Cabang cabang produksi yang pent-
ing bagi Negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara.

(2) Tetap

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan un-
tuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.

(3) Tetap
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(4) Perekonomian nasional diseleng-
garakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersa-
maan, efisiensi berkeadilan, berke-
lanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesat-
uan ekonomi nasional.****)

(4) Tetap

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

(5) Tetap

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang ter-
lantar dipelihara oleh Negara. ****)

Pasal 34

(1) Tetap

(2) Negara mengembangkan sistem ja-
minan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai den-
gan martabat kemanusiaan. ****)

(2) Tetap

(3) Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kese-
hatan dan fasilitas pelayanan umum 
yang layak. ****)

(3) Tetap

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

(4) Tetap

Tidak diadakan perubahan karena secara substansi Bab ini telah 
memadai.
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BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 
LAGU KEBANGSAAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang 
merah Putih.

Pasal 35

Tetap

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36

Tetap
Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancas-
ila dengan semboyan Bhineka Tunggal 
Ika.**

Pasal 36A

Tetap

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia 
Raya.**)

Pasal 36B

Tetap

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ben-
dera, Bahasa dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan 
undang-undang.**)

Pasal 36C

Tetap

Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada Bab XV UUD 
1945 karena bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan 
merupakan atribut negara Indonesia yang memberikan identitas wujud 
eksistensi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, ketertiban, kepastian hukum, 
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keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.202 

Bab ini mencerminkan ideologi, karakteristik, dan perjuangan 
Bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di 
bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, perubahan pada 
bab ini dapat dikatakan identik dengan mengubah jiwa dan nilai-nilai 
yang terkandung di dalam masyarakat Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Un-
dang-Undang Dasar dapat dia-
gendakan dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 
1/3 dari jumlah anggota Majelis Per-
musyawaratan Rakyat. ****)

Pasal 37

(1)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal 
Undang-Undang Dasar diajukan se-
cara tertulis dan ditunjukkan den-
gan jelas bagian yang diusulkan un-
tuk diubah beserta alasannya. ****)

(2)

202   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan.
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(3) Untuk mengubah pasal-pasal Un-
dang-Undang Dasar, Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri 
oleh sekurangkurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusy-
awaratan Rakyat. ****)

(3)

(4) Putusan untuk mengubah pas-
al-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan seku-
rang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh 
anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. ****)

(4)

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

(5) Tetap
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ATURAN PERALIHAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan 
yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal I

Tetap

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada ma-
sih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Un-
dang Dasar dan Belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar 
ini.****)

Pasal II

Tetap

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selam-
bat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala kewenan-
gannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. ****)

Pasal III

Dihapuskan*****)

Tim Perumus menghilangkan Pasal III karena Mahkamah 
Konstitusi telah terbentuk sehingga tidak perlu lagi ada Pasal aturan 
peralihan yang mengatur tentang tanggal pembentukan Mahkamah 
Konstitusi.
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ATURAN TAMBAHAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD 
NRI 1945

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditu-
gasi untuk melakukan peninjauan terh-
adap materi dan status hukum Keteta-
pan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat untuk diambil 
putusan pada sidang Majelis Permusy-
awaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal I

Dengan ditetapkannya peru-
bahan Undang-Undang Dasar 
ini, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia ta-
hun 1945 terdiri atas Pembu-
kaan dan pasal-pasal*****)

Pasal II

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

Pasal II

Dihapus*****)

Tujuan awal dibentuknya aturan tambahan adalah sebagai 
jaminan bagi kelangsungan Pemerintahan Republik Indonesia setelah 
berakhirnya peperangan Asia Timur Raya sekaligus memberikan ruang 
bagi MPR untuk melakukan perubahan atas UUD. Baik Konstitusi RIS 
maupun UUDS 1950 tidak memiliki aturan tambahan, yang ada adalah 
ketentuan penutup. Sama seperti aturan peralihan, pembahasan aturan 
tambahan dimulai sejak proses amandemen kedua UUD 1945 tetapi 
baru mengalami perubahan dan pengesahan pada proses amandemen 
keempat UUD 1945. 

Pembahasan aturan tambahan sebagian besar mengenai relevansi 
keberadaan aturan tambahan dalam UUD 1945 dan materi yang dianggap 
substantif untuk dimasukkan ke dalam aturan tambahan. Ketentuan-
ketentuan dalam aturan peralihan dan aturan tambahan bersifat sistematis 
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secara teknis, tetapi juga secara kesatuannya sesungguhnya adalah 
demokratis dan merupakan dasar bagi suatu proses demokratisasi dan 
reformasi yang berkelanjutan. Tim perumus melakukan penghapusan 
pada pasal I aturan tambahan yang membebankan tugas kepada MPR 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP 
MPRS dan TAP MPR karena tugas tersebut telah terlaksana.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Banyaknya problematika dalam pengaturan arah pembangunan 
ketatanegaraan disebabkan karena tidak lagi adanya haluan negara 
yang konsisten dan komprehensif. Inkonsistensi arah pembangunan 
Indonesia dikarenakan bergantinya GBHN menjadi RPJPN/RPJMN. 
Pemberlakuan RPJPN/RPJMN didasarkan pada kehendak pemimpin 
melalui program kerja yang telah digagasnya pada proses kampanye. 
Dalam hal ini RPJPN/RPJMN tidaklah dapat dikatakan secara penuh 
mampu mengakomodir kehendak rakyat dalam menentukan arah 
pembangunan negara.  Oleh karenanya, dibutuhkan pengembalian 
GBHN sebagai pedoman arah pembangunan negara dengan berdasar 
pada kehendak rakyat. 

 Dalam merekonstruksi GBHN haruslah terlebih dahulu 
menelisik sifat dari GBHN itu sendiri. Sifat dari GBHN meliputi sifat 
ideologis dan strategi tenokratis. Sifat ideologis  merupakan sifat yang 
berisi prinsip fundamental sebagai kaidah falsafah negara. sedangkan 
strategi teknokratis merupakan sifat yang menjabarkan tentang strategi 
pembangunan yang terpadu dan terpimpin. Dalam mengembalikan 
GBHN sebagai arah pembangunan negara haruslah dilakukan dengan 
cara mempercepat amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 
1945 sebagai payung hukum pelaksanaan GBHN serta pengembalian 
posisi MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki wewenang dalam 
mengeluarkan GBHN

 Sesuai dengan amanah konstruksi dari ketatanegaraan NKRI 
melalui konsekuensi konstitusionalnya, maka MPR dalam menyampaikan 
laporan kinerja kepada rakyat diwujudkan melalui sidang tahunan MPR. 
Namun, perlu digaris bawahi proses penyelenggaraan sidang tahunan 
tersebut akan kehilangan makna substantifnya apabila tidak didukung 
dengan keinginan luhur atau keinginan yang benar-benar dari para 
penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan kinerja yang bersifat 
transparan dan akuntabel. Dari segi komunikasi politik, aspek akuntabel 
dan transparan merupakan kata kunci (keyword) dari apakah publik 
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atau rakyat sebuah negara bangsa akan memberikan dukungan (atau 
pun tidak) kepada para penyelenggara negara guna turut mensukseskan 
berbagai program yang telah direncanakan ataupun dicanangkan 
sebelumnya. Akuntabilitas dan transparansi, lebih khusus akuntabilitas 
dan transparansi publik kinerja lembaga negara melalui sidang tahunan 
MPR, mengandung makna yang membuat publik merasa diperlakukan 
sebagai publik yang sesungguhnya, eksistensinya dalam sebuah negara 
bangsa sangat dihargai, diperlukan dan ketiadaannya menjadi masalah 
besar. Jika ini tidak terjadi, maka tidak mengherankan jika dukungan 
yang diberikan oleh warga negara ataupun publik Indonesia terlihat 
sangat semu, tidak sungguh-sungguh, dan hanya untuk kepentingan 
sesaat, jangka pendek serta bersifat asal mendukung. 

 Urgensi dilaksanakannya forum sidang tahunan MPR ini berguna 
sebagai proses pendistribusian informasi tentang kinerja lembaga 
negara perlu diadakan, secara khusus melalui sidang tahunan yang 
diadakan untuk itu. Adapun tujuan diberlakukannya ini untuk memenuhi 
kepentingan publik ataupun rakyat secara keseluruhan, dan sebagai 
kepentingan eksistensi dari setiap lembaga negara, lebih khusus lagi 
demi kelangsungan pemegang amanah ataupun pejabat lembaga negara.

 Sebagai salah satu produk institusi politik pasca reformasi, DPD 
yang terdiri dari kata ‘perwakilan’ dan ‘daerah’ ini menegaskan bahwa 
DPD menjadi institusi representasi spasial (representasi administrative 
pemerintah provinsi) yang memiliki kemudahan dalam agregasi 
artikulasi suara rakyat. Meskipun demikian, kewenangan DPD sangat 
sedikit dan mungkin terbatas, padahal sebagai anak bungsu dalam 
lembaga politik pasca reformasi, kehadiran DPD sebenarnya berpotensi 
dalam penguatan bangunan demokrasi Indonesia terkhusus perbaikan 
fungsi representasi oleh DPR yang masih lemah. Berkaca dari  peran dan 
fungsi agregasi DPD atas aspirasi masyarakat yang belum diartikulasikan 
secara maksimal karena keterbatasan kekuasaan dan kewenangan sesuai 
mandat konstitusi, diperlukan suatu konsepsi khusus yakni melalui 
pengembalian utusan golongan. 

 Konsepsi ini berfokus pada pengembalian hadirnya representasi 
setiap golongan yang diwakili oleh golongan profesi, golongan 
perempuan, tokoh agama dan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan 
representasi politik dari perspektif demokrasi memang cenderung 
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dinamis dan tidak harus berasal dari election (representasi electoral) 
tetapi lebih kepada self appointed representation yang berasal dari 
individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (lokal, nasional, 
atau global). Diharapkan dengan kembalinya utusan golongan dalam 
konstitusi yang dipilih langsung oleh DPR yang tanpa terikat oleh 
kepentingan politik ini mampu mewakili suara-suara dari golongan yang 
cenderung termarjinalkan. 

 Beberapa hal yang menurut perumus perlu diubah dalam UUD 
NRI 1945 di antaranya ialah: 

1. Urgensi Pokok – Pokok Haluan Negara

 Dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara 
diperlukan adanya haluan sebagai pedoman yang konkrit dan 
komprehensif. PPHN yang mengisi pokok-pokok haluan negara 
diharapkan mampu menjadi pedoman yang konsisten bagi negara 
Indonesia. dalam mengembalikan PPHN, dibutuhkan payung hukum 
sebagai penguat hal tersebut yakni melalui penguatan Konstitusi. 
Pengembalian PPHN adalah sebagai pedoman yang didasarkan pada 
kehendak rakyat sehingga arah pembangunan negara mampu menjadi 
lebih komprehensif. hal ini didasarkan karena penerapan RPJPN/RPJMN 
merupakan pedoman pembangunan sebagai suksesor program kerja dari 
pemimpin negara terpilih dan tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai 
kehendak rakyat. 

2. Mahkamah Konstitusi sebagai Penguji Materiil PPHN dalam 
Proses Pra-Peninjauan (Judicial Preview) 

 Sebagai the guardian of Constitution, Mahkamah Konstitusi 
berwenang dalam melakukan pengujian terhadap substansi daripada 
Konstitusi. Dilakukannya judicial review ini adalah untuk mempertegas 
komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak masyarakat 
agar selaras dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. 
Selain judicial review, memberikan kewenangan terhadap Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan judicial preview terhadap Rancangan 
Konstitusi merupakan hal yang fundamental dan krusial. Hal ini 
dimaksudkan agar substansi yang terkandung dalam Undang-Undang 
Dasar dapat dikaji terlebih dahulu sehingga menghasilkan produk hukum 
yang sempurna bagi masyarakat. 
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3. Urgensi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 

Sebagai forum transparansi dan pemeriksaan silang antar lembaga 
negara yang berperan sebagai aktor dari kedaulatan rakyat, maka apabila 
berpijak pada penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR selama ini perlu 
tetap dilaksanakan karena akan menciptakan transparansi lembaga negara 
secara maksimal. Hal ini dikarenakan melalui MPR lah aspirasi rakyat 
dapat tersampaikan secara lisan ataupun tertulis dalam hal pengkajian 
dan penyampaian bagi lembaga negara yang bekerja demi kepentingan 
rakyat. 

4. Penambahan Utusan Golongan  sebagai Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat

Berangkat dari ketidakefektifan lembaga DPD yang sebenarnya 
berpotensi pada kontribusi penguatan bangunan demokrasi Indonesia. 
Namun, karena hanya memiliki sedikit kewenangan yang berujung pada 
tidak terakomodirnya peran dan fungsi agregasi DPD mengakibatkan 
penulis ingin mengembalikan Utusan Golongan untuk hadir ke dalam 
konstitusi dalam wadah MPR. Adapun alasan ditambahkannya utusan 
golongan ini karena diperlukan hadirnya representasi golongan yang tidak 
harus berasal dari electoral, melainkan cenderung pada self appointed 
representation yang berasal dari individu, kelompok, serta masyarakat 
non pemerintahan. Dalam hal ini diwakillkan melalui golongan profesi, 
golongan perempuan, tokoh agama, dan masyarakat adat. 

B. SARAN

Untuk menjamin agar pelaksanaan undang-undang ini tepat 
guna, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat maka diperlukan 
beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut 
sebagai berikut: 

1. Diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan dalam bentuk undang-undang, agar pengembangan, 
pelaksanaan proses implementasi perubahan UUD NRI 
1945 dapat melindungi hak asasi manusia, mensejahterakan 
masyarakat, serta dapat memenuhi kepentingan bangsa dan 
negara.
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2. Diperlukan skala prioritas dalam penyusunan Naskah Akademik 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Melakukan revitalisasi kelembagaan yang berkaitan dengan 
sasaran dan jangkauan perubahan terutama pada MPR, DPD, dan 
DPR. Sehingga mempunyai fungsi dan peran serta kewenangan 
yang komprehensif, efektif, dan akuntabel. 

4. Melakukan uji publik terhadap Rancangan Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung 
penyempurnaan Naskah Akademik Naskah Akademik Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
seperti seminar, simposium, konferensi, diskusi publik, maupun 
kegiatan serupa lainnya. 

6. Melakukan kegiatan maupun peraturan yang bersifat operasional 
sebagai pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan.
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RANCANGAN PERUBAHAN

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 rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada 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 Kebangsaan 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.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945246

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang- Undang Dasar. ***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

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

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

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

Pasal 3 

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

(1a)  Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara.   *****)

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

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang 
tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja serta 
evaluasi kinerja lembaga-lembaga negara yang meliputi Presiden, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Utusan Golongan, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, mendengarkan pidato 
kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia, 
dan mendengarkan pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggara berikutnya. *****)

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 
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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 
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. *)
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Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan 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 Permusyarawatan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut 
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 
Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan 
Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 
***)
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(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 Permusyarawatan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyarawatan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyarawatan Rakyat 
menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan Rakyat yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyarawatan 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, selambatlambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyarawatan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
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(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 Permusyarawatan 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 pertama dan kedua suara dalam 
terbanyak pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 
jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyarawatan Rakyat 
atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala undangundang 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 Permusyarawatan 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 Permusyarawatan Rakyat 
dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. */*****)
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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 undang-undang. ***)

Pasal 12 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. *)
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(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 selanjutnya 
diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang-undang. ***)
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BAB VI

PEMERINTAHAN 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-nggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
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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 tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
**) 

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. *)
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(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. **)

(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

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 
rancangan undang-undang. *)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan dan 
mengangkat Utusan Golongan. *****)
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Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu 
harus dicabut. 

Pasal 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. **)

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. ***)
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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, 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. ***)
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(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 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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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. ****)

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksa 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. ***)
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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. ***)

(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. ****)
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Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang 
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 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. ***)
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Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum. ***/*****)

(1a)  Mahkamah Konstitusi wajib melakukan pra-peninjauan terhadap 
rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)

(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 intgeritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 
***)

(6) Hakim konstitusi harus memiliki intgeritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 
***)
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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 dan batas-batas dan 
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X 

WARGA NEGARA DAN KEPENDUDUKAN **)

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 
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pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. **)

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 
uman manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
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Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. **)

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 meninggalkanya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak 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. **)
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(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yangmerendahkan derajat martabat menusia dan berhak 
memperoleh suaka politik darinegara lain. **)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(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 dasarhukum yang berlaku surut, adalah HAM 
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 dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah 
tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip 
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negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati HAM 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 
agama serta beribadat menurut agama atau kepercayaannya 
tersebut.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

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 
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pendukung.**)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas 
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara.**)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-
hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan 
undang-undang.**)

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 sekurangkurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
dari anggapan pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaran 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. ****)
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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 
kebudayaan 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 menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
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 



271Universitas Jember

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. ****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Indonesia ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)
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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 oleh sekurangkurangnya 
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. ****)

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. ****)
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Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat lambatnya pada 17 
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan 
oleh Mahkamah Agung.

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 UndangUndang Dasar ini, 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri 
atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)

*) Perubahan Pertama 

**) Perubahan Kedua 

***) Perubahan Ketiga 

****) Perubahan Keempat 

*****) Perubahan Kelima
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