
ACADEM
IC CO

N
STITUTIO

N
AL DRAFTIN

G
 - N

ASKAH AKADEM
IK DARI UIN

 SUN
AN

 KALIJAG
A (TIM

 A)

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2021

ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Naskah Akademik dari
UIN Sunan Kalijaga (TIM A)

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASARRANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TERKAIT DENGAN POKOK - POKOK HALUAN NEGARATERKAIT DENGAN POKOK - POKOK HALUAN NEGARA

RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TERKAIT DENGAN POKOK - POKOK HALUAN NEGARA



i

 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Academic Constitutional Drafting  
 

Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar  

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

BADAN PENGKAJIAN MPR 
2021 

 
 
 

Tidak 
Diperjualbelikan 



ii

Academic Constitutional Drafting 
Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara 

ISBN: 978-623-6191-16-3 
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 

PENASEHAT: 
Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. 
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H 
Ir. Tifatul Sembiring 
Drs. Tamsil Linrung  

PENGARAH: 
Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 

PENANGGUNG JAWAB: 
Drs. Yana Indrawan, M.Si. 

TIM PENULIS: 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A) 
Arsyad Surya Pradana, Dimas Adi Prasetiyo, Ridho Hadi Nurrizky, Siti Mahmuda, dan 
Yulistio Adinda Putri  
(Materi Lomba Academic Constitutional Drafting MPR RI Tahun 2021 Tingkat 
Mahasiswa S-1)  

EDITOR 
Wahyu F. Riyanto, Bernadetta Widyastuti, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis 
Dukarno 

PENERBIT 
Badan Pengkajian MPR RI 

REDAKSI 
Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI  
Gedung Bharana Graha Lt. 3 
Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat 
Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id  

Cetakan Pertama, 2021 

Hak cipta dilindungi undang-undang; 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa 
ijin tertulis dari penerbit.  



iii

Academic Constitutional Drafting 
Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara 

ISBN: 978-623-6191-16-3 
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 

PENASEHAT: 
Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. 
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H 
Ir. Tifatul Sembiring 
Drs. Tamsil Linrung  

PENGARAH: 
Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 

PENANGGUNG JAWAB: 
Drs. Yana Indrawan, M.Si. 

TIM PENULIS: 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A) 
Arsyad Surya Pradana, Dimas Adi Prasetiyo, Ridho Hadi Nurrizky, Siti Mahmuda, dan 
Yulistio Adinda Putri  
(Materi Lomba Academic Constitutional Drafting MPR RI Tahun 2021 Tingkat 
Mahasiswa S-1)  

EDITOR 
Wahyu F. Riyanto, Bernadetta Widyastuti, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis 
Dukarno 

PENERBIT 
Badan Pengkajian MPR RI 

REDAKSI 
Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI  
Gedung Bharana Graha Lt. 3 
Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat 
Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id  

Cetakan Pertama, 2021 

Hak cipta dilindungi undang-undang; 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa 
ijin tertulis dari penerbit.  

KATA PENGANTAR 
TIM PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami sebagai Tim Penyusun Naskah 
Academic Constitutional Drafting dengan Judul “Urgensi Pokok-Pokok 
Haluan Negara serta Implementasinya dalam Sistem Ketatanegaraan di 
Indonesia” dapat menyelesaikan naskah ini dengan tepat waktu. Tak lupa, 
sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW sebagai pembawa kebenaran bagi seluruh alam.

 Penyusunan Naskah Academic Constitutional Drafting ini disusun 
sebagai prasyarat dalam mengikuti kompetisi Academic Constitutional 
Drafting MPR RI 2021. Penyusunan naskah ini adalah penerapan teori 
dari perkuliahan dan rangkaian diskusi kajian hukum dan konstitusi yang 
diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Konstitusi yang dilakukan 
rutin dalam menunjang akademik di bidang hukum dan konstitusi. 
Sehingga pada kesempatan ini, Penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 
penyelenggara kompetisi Academic Constitutional Drafting yang 
telah memberikan kesempatan kepada seluruh Fakultas Hukum 
untuk mengikuti ajang kompetisi ini.

2. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H. sebagai pembina Komunitas 
Pemerhati Konstitusi.

3. Muhammad RM Fayasy Failaq, S.H. dan Muhammad Rusdi 
Firdaus sebagai pembimbing kami dalam menyelesaikan naskah 
akademik ini.

4. Segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan moril dan 
materilnya.



iv  
 

 

SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

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

merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta non-

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

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

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

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

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

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

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

Rahmatullah.  

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

         Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak 

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

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

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

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

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

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

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

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara besar dengan segala bentuk kekayaan alam 
dan budayanya menjadikan Negara Indonesia memiliki kekayaan dan 
potensi besar untuk maju. Dan untuk maju, sebuah negara memerlukan 
pembangunan nasional yang merata dalam segala bidang, pembangunan 
ini tidak hanya terfokus pada satu titik namun merata serta berkelanjutan. 
Segala potensi tersebut haruslah dimanfaatkan untuk mewujudkan kemajuan 
bangsa dan negara. Pembangunan secara berkelanjutan merupakan pokok 
bahasan yang tidak dapat dikesampingkan. Perlunya sebuah kebijakan 
atau peraturan dalam mengatur hal tersebut, sehingga pembangunan yang 
dilakukan terus berlanjut meskipun terdapat pergantian pemimpin dalam 
pemerintahan. 

Pokok-Pokok Haluan Negara dibutuhkan oleh bangsa Indonesia 
sebagai bangsa yang sedang membangun (developingcountry) untuk 
memperkuat arah dan kepastian pembangunan dalam mewujudkan tujuan 
negara. Tujuan negara Indonesia sendiri telah ditetapkan secara jelas 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.

Pokok-Pokok Haluan Negara menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia 
sebagai upaya mengatasi permasalahan pembangunan yang tidak 
merata dan berkelanjutan. Pokok-Pokok Haluan Negara secara esensial 
memuat prinsip-prinsip pokok arah pembangunan dan penyelenggaraan 
negara Indonesia. Pokok-Pokok Haluan Negara bersifat memandu dan 
membimbing serta mengarahkan bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan 
negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara sesuai 
dengan landasan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Pokok-Pokok Haluan Negara, Haluan Negara, Pembangunan 
Nasional.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan 
penyelenggaraan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan 
kesejahteraan sosial dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa, berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk 
negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu 
diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Terutama 
dalam hal penyelenggaraan negara yang harus diselenggarakan 
melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan bernegara tersebut.

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya proses 
memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan 
yang multidimensi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 
pembangunan, turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, 
seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 
keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap 
dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang dilakukan 
secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan 
memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengacu pada nilai-nilai luhur 
bangsa demi mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, 
berkeadilan sejahtera, maju, makmur serta bermoral dan beretika. 

Namun sebaliknya, sistem pembangunan yang rapuh 
dan penyelenggaraan negara yang teramat birokratis ditambah  
kecenderungan pemerintahan yang korup, menyebabkan 
ketidakseimbangan pembangunan. Selain itu terdapat berbagai 
masalah lainnya seperti pembangunan yang terpusat dan tidak 
berkelanjutan dikarenakan lebih mengutamakan aspek ekonomi 
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menjadi masalah tersendiri bagi pengembangan dan pembangunan 
di Indonesia.

Pada era reformasi saat ini setiap pembangunan yang dilakukan 
mengacu pada keputusan dan keinginan suatu pemerintah tertentu. 
Hal ini memicu ketidaksinambungan pembangunan karena setiap 
pergantian kepala Negara berganti pula program pembangunannya. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 
dibutuhkan suatu sistem pembangunan nasional yang komprehensif 
agar dapat berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan 
tetap memperhatikan landasan utama dalam menyelenggarakan 
pembangunan yakni UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian, sistem 
pembangunan nasional ini dapat diartikan sebagai serangkaian upaya 
yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 
mencapai tujuan bernegara.1

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, sistem perencanaan 
pembangunan nasional Indonesia telah mengalami perubahan 
sebanyak tiga kali. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan 
terhadap materi muatan atau aspek materiil saja, akan tetapi aspek 
formil juga mengalami perubahan. Haluan Pebangunan Nasional 
Semesta Berencana (HPNSB), Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN), dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
adalah nomenklatur yang dikenal sebagai sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang pernah dan sedang ada di  Indonesia. 
Pada dasarnya, ketiga jenis sistem perencanaan pembangunan 
nasional tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan 
tujuan negara. Akan tetapi, kondisi perpolitikan negaralah yang 
menyebabkan sistem perencanaan pembangunan tersebut mengalami 
inkonsistensi dan tidak berjalan secara berkelanjutan. 

Saat ini, sistem yang berlaku adalah Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) menurut UU No. 25 tahun 2004. 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.2Adanya Sistem 

1  UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2  Suriyati Hasan, Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional, Meraja 



3Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tersebut merupakan 
dampak dari adanya amandemen konstitusi yang menghilangkan 
kewenangan MPR dalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Perjalanan panjang telah dilalui dalam perumusan 
perencanaan pembangunan nasional hingga sampai pada berlakunya 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sejarah adanya sistem perencanaan pembangunan nasional 
dimulai sejak zaman orde lama yang menerbitkan Ketetapan MPRS 
No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia dan 
Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-
1969. Hal ini sekaligus menjadi sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang pertama kali atau dapat dikatakan juga sebagai haluan 
negara pertama yang dimiliki Indonesia.3 Penerbitan TAP MPR 
tersebut merupakan amanat langsung dari pidato Presiden Soekarno 
pada Pembukaan Sidang Pertama MPRS pada hari Pahlawan 10 
Nopember 1960 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” 
atau yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia.4

Setelah rezim Orde Lama berganti, rezim Orde Baru muncul 
dengan perencanaan pembangunan nasional yang dikenal dengan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) ini disusun oleh MPR setiap lima tahun 
dan dijalankan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Pada masa 
tersebut, pembangunan nasional terencana melalui konsep Rencana 
Pembanguan Lima Tahun (REPELITA) yang tertuang dalam GBHN, 
dan di masa ini, haluan negara lebih ditujukan untuk memulihkan 
perekonomian negara yang mana sebelumnya mengalami krisis atau 
kemerosotan di masa sebelumnya.

Setelah Orde Baru runtuh, lalu disusul dengan perubahan 
konstitusi UUD 1945 membawa konsekuensi berubahnya 
kedudukan MPR yang kemudian berimplikasi terhadap perubahan 
sistem perencanaan pembangunan nasional5. Namun, terlepas 

Journal, Vol 1, No.3, November 2018, Hlm.56.
3  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2011. Materi Pengantar Soal 

Propenas/GBHN/RPJMN. Jakarta: Kementerian KKP, hlm. 2.
4  Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai 

Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
5  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, loc. cit. 
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dari kontroversi rezim orde baru, pembangunan nasional yang 
dilakukan mereka telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi suatu 
proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator 
ekonomi dan sosial6.

Berakhirnya orde baru melahirkan era reformasi yang 
merupakan tuntutan rakyat atas tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan rezim orde baru. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 
telah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai, pembangunan 
di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah 
reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, 
dari pendekatan top down menjadi bottom up sudah jelas dampak 
langsungnya adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar 
kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan di atas, sejak awal 
reformasi hingga saat ini perencanaan pembangunan nasional 
Indonesia menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) menurut UU No. 25 tahun 2004. Hal ini merupakan 
dampak dari adanya amandemen UUD 1945 yang menghilangkan 
beberapa kewenangan yang dimiliki oleh MPR, salah satunya 
adalah kewenangan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) menurut UU No. 25 tahun 2004 juga mengamanatkan 
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana secara sistematis, 
terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2) 
dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang 
merupakan pengejawantahan visi misi calon presiden terpilih menjadi 
peraturan presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai 
program perencanaan tahunan presiden. Selain itu, setiap daerah 
(provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD).

6  Imam Subkhan, “GBHN DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA”, 
Aspirasi Vol. 5 No. 2, 2014, Hlm. 136.
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) saat 
ini dirasa terlalu rigid, terjadi inkonsistensi, dan tidak berjalan 
secara berkelanjutan. Dapat ditemui adanya paradoksikal pasal 
di dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pasal 5 ayat (1) menyatakan 
bahwa, ”Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan 
dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan 
nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir 
pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden 
berikutnya”. Kemudian diperjelas dengan ayat (2) pasal tersebut, 
“RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Namun, 
di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa, “Presiden 
terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang 
luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama 
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN”.7

Dalam hal ini, terjadi paradoksikal pada pasal tersebut yang 
menyebabkan adanya dilema pengaturan UU No. 17 tahun 2007. 
Karena, UU tersebut mengamanatkan presiden untuk membuat 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau pedoman penyusunan APBN 
untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. 
Namun, di dalam penjelasannya juga mengamanatkan bahwa 
presiden terpilih periode selanjutnya dapat melakukan mekanisme 
perubahan terhadap APBN. Dengan adanya pengaturan tersebut, 
maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disusun oleh 
presiden sebelumnya akan menjadi sia-sia apabila presiden terpilih 
di periode berikutnya merubah APBN8.

Semenjak dihapuskannya GBHN, bangsa Indonesia dinilai 
kehilangan acuan dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, 
haluan negara dapat diibaratkan sebagai nahkoda yang bertugas 
mengendarai kapal guna mencapai ke pelabuhan yang dituju. 
Kemudian, adanya haluan negara dijadikan sebagai perencanaan 

7  UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
(RPJPN).

8  Siti Marwijah, “Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana 
Pembangunan Indonesia”, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, 2014, Hlm. 98.
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sehingga dapat menghasilkan organisasi yang baikseperti sebuah 
organisasi yang baik, begitupun dengan negara. Ketika organisasi 
atau negara tidak memiliki perencanaan secara pola dan konsep, maka 
akan sulit diprediksi arah perjalanan masa depannya. Kesulitan juga 
ditemui ketika mengukur keberhasilan sebuah kinerja pemerintahan 
di masa tersebut.

Oleh karenanya, kemudian muncul isu mengenai perlunya 
reuni GBHN di dalam tubuh ketatanegaraan Indonesia yang mana 
nomenklaturnya diubah berbeda dengan nomenklatur GBHN yakni 
menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Isu ini muncul sejak 
adanya Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019 yang merekomendasikan 
kepada MPR masa jabatan 2019 -- 2024 untuk melakukan pengkajian 
lebih dalam mengenai substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN). Berdasarkan keputusan tersebut, MPR 
bermaksud untuk menghadirkan kembali haluan negara, namun 
dengan nomenklatur yang berbeda dan dalam produk hukum yang 
berbeda pula yakni dalam Ketetapan MPR. 

Tidak hanya itu, dengan dihadirkannya PPHN, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat bukan bermaksud untuk menghadirkan 
kembali GBHN pada era orde lama maupun orde baru, melainkan 
menghadirkan haluan negara yang dapat berpengaruh bagi 
keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan negara dan 
pembangunan nasional yang selama ini dirasa kurang terencana 
dengan baik. Jika ditanya tentang urgensi dari dihadirkannya atau 
dihidupkannya Pokok-Pokok Haluan Negara di masa sekarang, 
maka urgensi adanya haluan negara ini dapat dikatakan bahwa dalam 
mencapai tujuan bernegara yang tertuang di dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 dibutuhkannya 
sistem perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan 
seperti apa yang telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. 

Apabila wacana tersebut dapat direalisasikan, tentunya 
akan berimplikasi terhadap perubahan UUD 1945 (amandemen), 
penambahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tinggi negara 
saat ini, bentuk hukum adanya haluan negara di dalam sistem hierarki 
peraturan perundang-undangan, dan bahkan juga akan berpengaruh 
terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia. Di masa sekarang, 
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sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia yaitu 
sistem presidensial yang mana lembaga eksekutif yang diduduki 
presiden sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan paling 
berpengaruh. Tidak hanya itu, sistem presidensial ini dimaksudkan 
sebagai sistem yang mengenal adanya pembagian tugas antara 
lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan adanya 
wacana tersebut, MPR berkeinginan menghadirkan haluan negara 
yang berbeda dengan haluan negara sebelumnya yang mana tidak 
berseberangan atau bertolak belakang dengan sistem pemerintahan 
presidensial yang kini dianut oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian akademis 
untuk menelusuri Pokok-Pokok Haluan Negara dengan melakukan 
kajian teoretik dan praktik empiris. Selain itu, diperlukan juga 
penelusuran	 mengenai	 landasan	 filosofis,	 sosiologis,	 dan	 yuridis	
sebagai pijakan bagi penulis untuk merumuskan dan mengembangkan 
analisis-analisis maupun argumentasi terkait dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. Selain itu, maksud disusun dan dituliskannya kajian 
akademik ini guna menjawab semua pertanyaan yang timbul jika 
PPHN benar-benar dihadirkan sebagai haluan negara Indonesia 
dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi yang akurat 
serta menggunakan pemikiran-pemikiran yang berlandaskan atas 
ilmu pengetahuan.  

B.  RUMUSAN MASALAH

a. Apa	 urgensi,	 landasan	 filosofis,	 yuridis,	 dan	 sosiologis	 dari	
PPHN?

b. Bagaimana bentuk hukum yang ideal PPHN dalam hierarki 
peraturan perundang undangan di Indonesia?

c. Bagaimana implikasi hukum adanya PPHN dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia?



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 19458

C.  TUJUAN PENULISAN

Beberapa tujuan yang diharapkan terjawab dalam penelitian 
ini adalah:

a. Mengetahui	 tentang	 urgensi	 PPHN	 beserta	 landasan	 filosofis,	
yuridis, dan sosiologis.

b. Mengetahui dan memberikan hasil analisis bentuk ideal dari 
PPHN dalam hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia

c. Mengetahui implikasi hukum adanya PPHN dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

D.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam Naskah Akademik tentang 
Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai berikut: 

BAB I  
PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah dan 
pertanyaan penulisan, sistematika 
penulisan, metode penelitian, serta 
tujuan penulisan.

BAB II  
KAJIAN TEORETIK DAN 
PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini menguraikan mengenai 
landasan teori serta analisis praktik 
empiris.

BAB III  
LANDASAN FILOSOFIS, 
SOSIOLOGIS,DAN 
YURIDIS

Bab ini menguraikan tentang landasan 
filosofis,	sosiologis,	dan	yuridis	Pokok-
Pokok Haluan Negara.
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BAB IV  
ANALISIS (JANGKAUAN, 
ARAH PENGATURAN, 
DAN MATERI 
PERUBAHAN PASAL 
BERIKUT ALASANNYA) 

Keterangan: Usul Perubahan Pasal-
Pasal yang terkait dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara 

BAB V  
KESIMPULAN 

E.  METODE PENELITIAN

Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos 
(Latin: methodus) dan logos. Methodos adalah sebuah upaya atau 
usaha untuk mencari pengetahuan dan sebuah proses mengenai 
“how to conduct such research activites”9.

Sementara kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa 
Inggris “research”, pada hakikatnya merupakan sebuah upaya 
pencarian. Lewat penelitian (research) manusia mencari (search) 
temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat 
dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan 
suatu masalah.

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah metode yang 
digunakan dalam proses penyusunan Academic Constitusional 
Drafting MPR. Menggunakan sebuah data-data yang dapat 
menunjang pembuatan dan penyelesaian Academic Constitusional 
Drafting MPR.

1.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif (yuridis normative) atau sering disebut juga penelitian 
hukum doktrinal.10 Jenis penelitian ini dilakukan dengan 

9  Encyclopedia Winkler Prins. 3rd ed., hlm. 603 dalam Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di 
Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 105-106.

10  Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004) hlm. 52
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meneliti bahan-bahan pustaka (literature research). Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang 
(statute appoarch).

2.  Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga jenis bahan 
hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier, dengan rincian sebagai berikut11:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat. Adapun bahan hukum primer yang penulis 
gunakan adalah: 

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, seperti Pancasila dan 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; 

2) Peraturan dasar, seperti Batang Tubuh UUD NRI Tahun 
1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Peraturan perundang-undangan; 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum 
sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Rancangan undang-undang;

2) Hasil-hasil penelitian; dan

3) Hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang 
pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan 
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum 
sekunder. Selain itu bahan hukum tersier mencakup pula 
bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang diluar bidang 
hukum. Misalnya seperti:

1) Kamus;

11  Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
Cet.	ke-16.	(Jakarta:	PT.	Raja	Grafindo	Persada,	2014)	hlm.	13
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2) Ensiklopedia;

3) Indeks; dan

4) Kumulatif.

3.  Teknik Analisis

Setelah data berhasil dihimpun dari studi dokumen yang 
dilakukan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif yaitu:

a. Metode analisis kualitatif

Metode yang menganalisis data yang diperoleh 
dari hasil penelitian yang bersifat uraian-uraian teori dan 
pandangan ataupun argumentasi hukum dari orang-orang 
yang berkompeten untuk memperoleh kesimpulan yang 
sistematis dan komprehensif sesuai dengan permasalahan 
yang diangkat.

b. Deskriptif

Menganalisis data yang diperoleh kemudian 
dielaborasi secara komprehensif dan dianalisis secara 
cermat,	sistematis	dengan	tetap	memperhatikan	otentifikasi	
data	 dan	 signifikansi	 korelasi	 dengan	 permasalahan	
yang dikaji. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan 
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas 
hukum, prinsip-prinsip hukum dan ketentuan hukum yang 
disinergikan dengan fakta sosiologis yang berhubungan 
dengan kebutuhan amandemen konstitusi.
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BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.  KERANGKA TEORITIK

Suatu penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memecahkan 
suatu masalah. Agar dapat mengatasi permasalahan, perlu dilakukan 
pengkajian atas teori-teori yang berkembang, untuk menjembatani 
antara masalah dalam penelitian dengan data yang ingin diperoleh 
dalam rangka melihat fakta. Perlunya dilakukan pembahasan atas 
teori-teori didasari oleh kedudukan teori sebagai landasan berpikir 
dalam suatu penelitian.

Dalam kerangka teoritik ini, garis besar teori yang akan 
digunakan adalah sebagai berikut :

1) Konstitusi

2) Hierarki Peraturan Perundang-undangan

3) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

4) Amademen Undang-undang

5) Sistem Presidensial

6) Hubungan MPR Dengan Lembaga Negara Lainya

7) Konsep Haluan Negara

 Kerangka teoritik ini bertujuan untuk menjembatani antara 
masalah penelitian dengan data yang ingin diperoleh, teori dan konsep 
yang akan dikaji, digunakan untuk memperjelas dan mempertajam 
ruang lingkup dan konstruksi variabel yang akan diteliti. Teori-
teori di atas juga dimaksudkan untuk memberikan landasan berpikir 
terkait dengan Naskah Akademik Pokok-Pokok Haluan Negara.

1.  Konstitusi

Setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara 
hukum yang demokratis dipastikan memiliki seperangkat kaidah 
yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari 
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organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Perangkat kaidah 
semacam inilah yang tertuang dalam konstitusi.12

Istilah Konstitusi telah lama dikenal, jauh sebelum adanya 
konstitusi dalam negara hukum modern yang kita kenal, bahkan 
sudah ada dan diketahui sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini bisa 
diketahui	 dari	 pemikiran	 para	 filosof	 seperti	 Hamurabi	 (1800	
SM) dari Babylonia. Kemudian, Filosof Yunani Plati (427-347 
SM) dalam bukunya the laws (Nomoi); Aristoteles (384-655 
SM) dalam bukunya politia dan Socrates (469-399 SM). Pada 
saat itu UUD dikenal dengan istilah Reblica Constituere yang 
memunculkan semboyan “Princep Legibus Solutud est, Salus 
Publica Supreme Lex” (Raja berhak dan satu-satunya pembuat 
UUD yang menentukan struktur negara)13

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstitusi 
adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan 
(undang-undang dasar dan sebagainya). Konstitusi juga dapat 
diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara.

Dalam pengertian negara hukum modern, istilah konstitusi 
sering digunakan dalam arti yang sama Undang-undang dasar 
atau hukum dasar. Istilah tersebut juga digunakan dalam arti yang 
berbeda berdasarkan jenis dan sifatnya.

Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Prancis, yakni 
constituer yang artinya membentuk. Istilah tersebut bermaksud 
membentuk suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu 
negara 14 Konstitusi dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan 
constitution atau grondwet (Belanda), grundgezetz (Jerman) yang 
kesemuanya memiliki makna “dasar”.15 Sedangkan dalam bahasa 
latin konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yakni cume dan 
statuere yang masing-masing berarti “Bersama dengan….” dan 
sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti “berdiri” 

12  I Dewa Gede Atmadja. Hukum Konstitusi. (Malang: Setara Press, 2012).
13  Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Pusat 

Studi Hukum Tata Negara. FH-UI, 1983) hlm. 62.
14   Wirjono Projodikoro. Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia. (Jakarta: Dian Rakyat, 1989) 

hlm. 10.
15  Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. ke-2. Jakarta: PT. 

Bhuana Ilmu Populer. hlm. 11.
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yang keduanya apabila digabungkan bermakna “membuat sesuatu 
agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.”16

Namun, secara etimologis, padanan seluruh istilah 
konstitusi dalam bahasa asing tersebut berasal dari bahasa latin, 
yaitu constituo atau constutum, yang bermakna ganda, tergantung 
dari sudut mana kita memandangnya. 17 Oleh karena itu, hingga 
saat ini dikenal adanya dua pendapat mengenai istilah konstitusi, 
khususnya di negara-negara Eropa, seperti Inggris yang menganut 
paham Common Law System atau Rule of Law, yaitu konstitusi 
dalam arti sempit untuk menyebut konstitusi dalam pengertian 
Undang-undang Dasar dan konstitusi dalam pengertian luas 
untukmenyebut seluruh aturan hukum serta ketentuan-ketentuan 
hukum tentang sistem ketatanegaraan suatu negara atau, dengan 
kata lain, disebut dengan hukum tata negara.18

Selain dari itu, Wirjono Prodjodikara19 mengatakan bahwa 
istilah konstitusi berarti “pembentukan” yang berasal dari kata 
constituer (Perancis), yang berarti “membentuk”. Sementara, 
istilah Undang Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah 
Belanda, grondwet; yang dalam kepustakaan Belanda, selain 
grondwet juga dipergunakan istilah constitutie. Kedua istilah 
tersebut mempunyai pengertian yang sama.20 Pandangan tersebut 
sama dengan pandangan Philips A. Khana yang menyatakan 
bahwa ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama.

Dalam Khasanah hukum di Indonesia, istilah konstitusi 
sering dipergunakan bersama dengan istilah grondwet atau Hukum 
Dasar atau Undang-undang Dasar. Hal ini dapat dipahami karena 
pembentukan hukum Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran 
ahli hukum Indonesia yang menempuh pendidikan hukum 
Belanda. Di samping itu, masih ada sisa-sisa hukum belanda yang 

16  Koerniatmanto Soetoprawiro.  Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya. Jurnal Pro 
Justitia, 2(5), 1987. hlm. 28-29.

17  Khrisna Harahap. Konstitusi Republik Indonesia: Sejak Proklamasi Hingga Reformasi. (Bandung: 
PT. Grafiti Budi Utami, 2004). Hlm. 1.

18  John Pieris. Legistimasi Perubahan Konstitusi.( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
19  Wirjono Prodjodikara. Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Dian Rakyat, 1970).

hlm.10.
20  Sri Soemantri. UUD 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara. Jurnal 

Demokrasi & Ham, Vol I, No. 4. 2001. Hlm. 47.
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masih diterapkan dan berlaku di Indonesia. Sesuai bunyi pasal II, 
Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 
Undang-undang Dasar itu”.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 
tiga, antara lain: 

a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam 
masyarakat sebagai suatu kenyataan; 

b. Konstitusi merupakan suatu kaidah yang hidup di masyarakat; 

c. konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang 
Dasar merupakan bagian dari konstitusi.21

Apabila semula hadirnya konstitusi dimaksudkan hanya 
untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin 
hak asasi rakyat, dan mengatur pemerintahan, maka dengan 
kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi pada zaman 
modern, konstitusi juga menjadi alat untuk mengkonsolidasikan 
kedudukan hukum dan politik dengan mengatur kehidupan 
bersama untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, konstitusi 
modern saat ini tidak hanya memuat aturan-aturan hukum saja, 
melainkan juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, hukum 
negara, dan pedoman kebijakan umum, yang secara keseluruhan 
mengikat penguasa dan rakyat.” Selanjutnya, konstitusi 
merupakan sumber hukum terpenting dan utama bagi negara. 
Oleh karena itu sebagaimana dikatakan Plato, ada ikatan erat 
antara Nomoi (undang-undang) dan Politen (negara) adalah 
tepat; karena sebagaimana dalam negara hukum modern antara 
negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat 
dipisahkan.22

21 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2003) Hlm. 9.

22  Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. (Bandung: Alumni, 1984) hlm. 1.



17Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

Konstitusi modern sendiri mempunyai ciri sudah tidak 
lagi membedakan paham pemisahan kekuasaan dan pembagian 
kekuasaan menurut common law system (rule of law) dan 
rechtsstaat (civil of law) melainkan mengkombinasikan  keduanya 
dengan memperkuat cheks and balances system karena keduanya 
belum bisa dilakukan secara murni.

Menurut Usep  Ranawidjaja23 ciri-ciri konstitusi modern 
adalah:

a. Menempatkan konstitusi sebagai kumpulan kaedah hukum 
tertinggi, dengan maksud sebagai alat untuk membatasi dan 
mengontrol wewenang penguasa.

b. Konstitusi menurut prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan 
yang paling pokok mengenai kehidupan bersama.

c. Konstitusi lahir dari sejarah perjuangan bangsa.

Beberapa pengertian tentang konstitusi :

a. E. C. S. Wade: Konstitusi adalah Undang-undang Dasar yaitu 
naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok 
dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan 
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

b. Hans Kelsen: Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam 
hukum nasional.

c. Hans Kelsen: Konstitusi negara atau hukum fundamental 
negara yaitu dasar dari tata hukum nasional; Konstitusi negara 
secara yuridis dapat pula bermakna sebagai norma-norma yang 
mengatur proses pembentukan undang-undang di samping 
mengatur proses pembentukan dan kompetensi dari organ-
organ eksekutif yudikatif.24

d. Penjelasan UUD 1945: UUD sebuah negara hanyalah sebagian 
dari hukum negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, 
sedsngkan di samping UUD itu masih berlaku hukum dasar 
yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan 

23  Usep Ranawidjaja. Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 
1983) hlm. 184.

24  Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum 
Empirik Deskriptif. (Jakarta: Rimidi Press, 1995) hlm. 258.
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terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

e. Ketetapan MPR-RI, No. III/MPR/2000, pasal 3 ayat (1): UUD 
1945 merupakan hukum dasar tertulis negara tepi Indonesia, 
memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan 
negara.

Berdasarkan uraian diatas, berpegang pads penjelasan 
UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia 
menempatkan Konstitusi atau UUD sebagai hukum tertulis dan 
tidak tertulis sebagai hukum dasarnya. Konstitusi merupakan 
hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara juga 
instrumen hukum dalam penyelenggaraan negara sebagai batasan 
dan pengendalian kekuasaan negara.

Oleh karenanya, Konstitusi merupakan hal yang 
sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan 
penyelenggaraan bernegara. Perlunya kepastian hukum dan 
stabilitas dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib 
dan berkeadilan serta berkebebasan sebagaimana dimaksud 
dalam negara hukum modern. Dengan hal ini bisa dipahami 
bahwa Konstitusi merupakan piagam yang menyatakan cita-cita 
bangsa dan negara, yang juga merupakan blueprint (cetak biru) 
tentang kesepakatan nasional seluruh rakyat. Dengan demikian, 
Konstitusi menjadi satu frame work of the nation.

2.  Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem 
hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan 
bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan 
kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur 
perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut 
sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. 

Norma yang menjadi dasar terbentukanya sebuah norma 
lain disebut sebagai superior. Sedangkan, norma dari hasil 
pembuatan/ norma yang dibuat disebut inferior. Pembuatan yang 
ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas 
keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.
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Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “The unity of these 
norms is constituted by the fact that the creation of the norm–
the lower one-is determined by another-the higher-the creation of 
which of determined by a still higher norm, and that this regressus 
is terminated by a highest, the basic norm which, being the 
supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes 
its unity”.  Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kelsen, maka 
norma hukum yang paling rendah harus selaras dengan hukum 
di atasnya/ yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi 
seperti Undang-undang Dasar (Konstitusi) harus berpegangan 
pada norma hukum yang paling mendasar seperti Pancasila 
(grundnorm). 

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum 
ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori 
das doppelte rech stanilitz, yaitu norma hukum memiliki dua 
wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia 
bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan 
Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi 
sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut 
mempunyai masa berlaku (rechkracht) yang relatif karena masa 
berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang 
diatasnya, sehungga apabila norma hukum yang berada diatasnya 
dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada 
dibawahnya tercabut atau terhapus pula. 

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen 
tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum 
suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara 
manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma yang di 
bawah berlaku, bersumber dari norma yang berada di atasnya 
atau yang lebih tinggi, norma yang lebi tinggi berlaku, bersumber 
dan berdasar pada suatu norma yang paling tinggi yang disebut 
norma dasar.

Teori Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau 
der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut 
adalah:  Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); 
Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz); Undang-undang formal 
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(Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan 
otonom (Verordnung En Autonome Satzung). 

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

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen 
disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara 
sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm melainkan 
Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. 
Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma 
tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. 

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi 
membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya 
pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan 
struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan 
teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum 
Indonesia adalah: 

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI 
tahun 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan 
Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari 
Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas 
dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: 
asas lex specialis derogat legi generali, asas lex superior derogat 
legi inferiori, yang pada intinya aturan yang khusus maupun 
berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang 
umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu 
asas lex posterior derogat legi priori yang berarti aturan yang 
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baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.25 Sedangkan 
mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-
undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut : 

Pertama, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada 
dibawahnya. 

Kedua, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah 
harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan 
perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.

Ketiga, Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keempat, Suatu peraturan perundang-undangan hanya 
dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang 
sederajat. 

Kelima, Peraturan perundang-undangan yang sejenis 
apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus 
diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan 
bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan 
yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih umum.26

Berbicara tentang bentuk dan jenis peraturan perundang-
undangan di Indonesia, sebenarnya telah mengalami beberapa 
kali perubahan, bentuk maupun jenis peraturan perundang-
undangan. Mengenai bentuk atau jenis peraturan perundang-
undangan sudah pernah diatur secara resmi oleh pemerintah 
yaitu dalam surat Presiden kepada Ketua DPR-GR Nomor 2262/
HK/59 tanggal 30 Agustus 1959, sedangkan mengenai tata urutan 
peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa kali 
perubahan sebagai berikut:

25  Ahmad Yani. Pembentukan Undang-undang & Perda. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.4.
26  Issn cetak 2597-9353 Vol 1. No. 2 Desember 2017.
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a. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Dasar ditetapkannya 
Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini adalah untuk 
mewujudkan kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan 
tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan 
Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu, diperlukan adanya 
perincian dan penegasan sumber tata tertib hukum dan tata 
urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 
Dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ditetapkan bentuk-
bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Ketetapan MPR; 

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

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Keputusan Presiden; 

6) Peraturan Pelaksana lainnya seperti: Peraturan menteri; 
Instruksi Menteri; dan     lain-lainnya. 

b. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Ketetapan Majelis 
Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/
MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 
tersebut mencabut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 
Dicabutnya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dengan 
pertimbangan bahwa Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/
MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga 
tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 
metetapkan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
merupakan pedoman dalam pembuatan aturan di bawahnya. 
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar 1945; 
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2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia; 

3) Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 

5) Peraturan Pemerintah; 

6) Keputusan Presiden; 

7) Peraturan daerah. 

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Berdasarkan ketentuan 
Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000, 
ditentukan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak 
berlaku jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. 
Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, keberadaan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak 
berlaku lagi. Dengan demikian, setelah diundangkannya 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang; 

3) Peraturan Pemerintah; 

4) Peraturan Presiden; 

5) Peraturan Daerah. 

Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, 
tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2004 merupakan pedoman dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan 
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hukum nasional yang hanya dapat terwujud bila didukung oleh 
cara, dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang- 
undangan. 

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam aturan terbaru, 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 
Pada pasal 7, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan 
Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menjadi Undang-undang (UU No. 12 Tahun 2011). 
Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan 
sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam 
peraturan perundang- undangan. Undang-undang ini juga 
memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak 
merupakan dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur 
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
(Pasal 7). Hierarki peraturan perundang-undangan dituangkan 
dalam produk hukum Ketetapan MPR/MPRS. Adapun jenis 
dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 
Pasal 7 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1) UUD RI 1945 

2) TAP MPR 

3) UU/Perpu 

4) Peraturan Pemerintah 

5) Peraturan Presiden 

6) Peraturan Daerah 

Dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka 
TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III 
Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai 
dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum 
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yang antara lain: 

Pertama, Soal Ketetapan MPR/ MPRS, karena 
Ketetapan MPR/ MPRS tidak tepat dikatagorikan sebagai 
peraturan perundang-undangan. Kedua, Soal Perpu, karena 
kedudukannya dibawah Undang-undang, menurut TAP MPR 
No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan 
kedudukannya sama dengan Undang-undang dalam UU No. 
10 Tahun 2004. Ketiga, Keputusan Menteri yang diatur dalam 
TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut 
tidak mempunyai dasar yuridis. Keempat, Kata “dan lain-lain“ 
yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 
sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai 
penafsiran. Kelima, Soal “Instruksi“ yang dimasukkan dalam 
golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang 
tidak tepat. Dan keenam, Menempatkan UUD 1945 sebagai 
peraturan perundang- undangan adalah suatu hal yang 
tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau 
kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan 
landasan	 filosofis	 dari	 Negara	 yang	 memuat	 aturan-aturan	
pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan 
perundang-undangan adaalah dimulai dari Undang-undang 
ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-
peraturan pelaksanaan.27

Pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa 
sebagai sebuah sistem, hierarki perundang-undangan di 
Indonesia tidak bisa dipisahkan antara satu peraturan dengan 
peraturan yang lain. Hal ini dikarenakan dalam muatan 
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. Pancasila sebagai landasan 
ideologi bangsa harus menjadi sumber dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sistem 
Peraturan Perundang-undangan yang dikembangkan.28

27  Yulia, Wiliawati. SEJARAH PERKEMBANGAN TATA URUTAN PERATURAN PERUndang-undangAN 
YANG BERLAKU DI INDONESIA. Thesis. Sultan Ageng Tirtayasa University.  2021.

28  Ibid.
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3.  Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa diatur 
oleh peraturan, baik tertulis dan tidak tertulis. Semua kegiatan 
warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Di indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum 
tertulis. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak 
tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. Norma tersebut biasanya sudah turun temurun 
dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang, 
contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. 
Sedangkan, Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis 
yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan 
perundang-undangan.29

Indonesia merupakan negara hukum yang mengikuti tradisi 
hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan 
sebagai salah satu sendi dalam sistem hukum nasionalnya. 
Oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan 
pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi. 
Hal ini sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur 
hukum dengan budaya hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan 
dapat dimaknai sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan). 
Kemudian, istilah perundang – undangan (legislation, wetgeving, 
atau Gesetzgebung) dalam beberapa kepustakaan mempunyai 
dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, 
istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan 
dan pembuat undang-undang.30 Istilah wetgeving diterjemahkan 
dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan 
daripada undang-undang negara,31 sedangkan istilah 
Gesetzgebung diterjemahkan dengan pengertian perundang-

29  Ari Welianto, Peraturan Perundang-undangan: Pengertian dan Fungsinya, diakses dari https://
www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan-
pengertian-dan-fungsinya , (Diakses padal 3 Juni 2021 pukul 16.55).

30  John M.Echols dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia, cet. XV, (Jakarta: PT. 
Gramedia,1987) hlm. 353.

31  S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hoeven, 1985) 
hlm. 802.
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undangan.32 Kemudian, pengertian wetgeving dalam Juridisch 
woordenboek dapat diartikan sebagai proses pembentukan 
atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, makna dari perundang-undangan yaitu 
segala hal yang berkaitan dengan undang-undang (seluk beluk 
undang-undang).

Bagir	 Manan	 mendefinisikan	 peraturan	 perundang-
undangan diantaranya yaitu sebagai setiap keputusan tertulis yang 
dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, 
yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat 
umum.	 Kemudian,	 A.	 Hamid	 S.	 Attamimi	 mendefinisikan	
bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 
pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat 
secara umum yang dituangkan dalam jenis-jenis peraturan 
perundang-undangan sesuai hierarkinya.33 

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia 
jika dilihat dari segi sejarahnya dapat dipahami bahwa dari 
awal masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, peraturan 
perundang-undangan Indonesia mengalami perkembangan, 
perubahan maupun penambahan di dalam jenis peraturan yang 
awalnya hanya sekedar hukum Belanda hingga dapat mencapai 
sebuah hierarki peraturan perundang-undangan yang lengkap 
dan tersusun. Dalam penetapannya, jenis peraturan perundang-
undangan tersebut telah mengalami perubahan dan penetapan 
yang tertuang di dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, TAP MPR 
III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2014 hingga UU No. 12 Tahun 
2011. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pihak 
yang berwenang untuk melakukan pembentukan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan dari peraturan tersebut 
disebabkan karena sebagai konsekuensi adanya tata urutan 

32  Adolf Heuken. SJ, Kamus Jerman-Indonesia, cet. III, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1992) hlm. 202.

33  A. Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi 
Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu 
Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 1990.
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(hierarki) peraturan perundang-undangan sehingga setiap jenis 
peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi 
sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangan. 
Jadi, setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai 
materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan di atasnya (Thaib, 2009).

Untuk istilah materi muatan perundang-undangan itu sendiri 
diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang disampaikan 
secara lisan yang dituangkan di dalam Lokakarya mengenai 
Pengembangan Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, tanggal 22 Pebruari 1979. Secara tidak langsung, 
A. Hamid S Attamimi mengartikan materi muatan peraturan 
perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam 
masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian apa yang merupakan materi suatu peraturan perundang-
undangan adalah berbeda-beda tergantung jenis, fungsi, dan 
materinya. 

Dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-
undangan ada beberapa asas yang harus dipenuhi guna di dalam 
setiap peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan 
untuk menciptakan ketentraman masyarakat, perlindungan dan 
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 
warga negara atau penduduk Indonesia secara proposional, dapat 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, serta segala hal yang dapat memberikan dampak 
positif dan kemajuan Negara Indonesia terkhususkan untuk warga 
negaranya.

Adapun asas-asas yang perlu diperhatikan dalam membuat 
materi muatan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu 
asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaaan, kekeluargaan, 
kenusantaraan, Bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban 
dan kepastian hukum. Dengan adanya asas tersebut, dapat 
dijadikan sebagai pedoman dalam membuat atau menyusun 
materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik dan 
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tepat.

Untuk jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia masa sekarang yaitu tertuang di dalam Pasal 7 ayat 2 
UU No. 12 Tahun 2011, yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/
Perpu, PP, Perpres, Perda Propinsi, dan Perda Kabupaten. Adapun 
materi muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1. Materi Muatan Undang-undang Dasar (UUD)

UUD atau konstitusi merupakan hukum dasar negara 
atau instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam 
suatu negara yang menempati posisi sentral dan krusial dalam 
kehidupan ketatanegaraan suatu negara yang mendasarkan pada 
konstitusi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, negara akan menjadikan konstitusi sebagai 
pedoman atau dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan 
bernegara. Begitu juga A. Hamid S. Attamimi mengatakan 
bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar 
sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang 
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. 

Di kenyataannya, konstitusi atau UUD akan menjadi 
sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang ada dibawahnya. Namun, terdapat perbedaan antara UUD 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, 
salah satunya adalah dari segi materi muatan. Di dalam materi 
muatan UUD, terdapat beberapa pengamat konatitusi yang 
memberikan pandangannya tentang isi materi muatan dari 
UUD, seperti K.C.Wheare34 yang mengungkapkan bahwa 
UUD adalah suatu dokument hukum yang mengatur tentang35 
susunan (structure) pemerintah, yakni legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif, hubungan timbal balik (mutual relation) antara 
alat-alat perlengkapan negara, hubungan antara alat-alat 
perlengkapan negara dengan masyarakat (community), agar 
hak-hak masyarakat dan warga negara tidak dilanggar, dan 
The quarantes of citizen.

34  K.C.Wheare, Modern Constitution (Oxford University Press, 1975) hlm.32.
35  Ibid.
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Kemudian, menurut Struycken, materi UUD harus 
berisi36 hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau, 
tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan, 
pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, 
baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, dan 
suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan hendak dipimpin. Tidak hanya itu, ada beberapa 
pengamat konstitusi lain yang memberikan pandangannya 
tentang isi materi muatan UUD yang pada intinya semuanya 
mengacu kepada pemenuhan jaminan Hak Asasi Manusia, 
sususan ketatanegaraan negara, dan tentang pembagian maupun 
batasan tugas ketatanegaraan yang siftanya fundamental.

Namun, di dalam pembahasan ini, terkait materi UUD 
1945 yang merupakan materi muatan UUD Tahun 1945 tidak 
diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini disebabkan 
UU No. 12 Tahun 2011 lebih rendah tingkatannya dibanding 
dengan UUD 1945. Untuk materi muatan UUD Tahun 1945 
sendiri di bahas di dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu : 
Pembukaan dan Pasal-Pasal tambahan. Jika dilihat di dalam 
pembukaan, hal yang pastinya akan dibahas di dalam materi 
muatan tersebut adalah berkaitan dengan lima nilai yang 
terdapat di alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Setiap negara 
menginginkan adanya kemerdekaan, begitu juga negara 
Indonesia yang menginginkan adanya kemerdekaan yang 
berdaulat. Makna kedaulatan secara yuridis mengacu pada 6 
hak dasar yang dinyatakan di Declaration of the Rights and 
Duties of Nations yang disahkan di Washington pada 6 Januari 
1916. Pada intinya, ke-6 hak dasar tersebut dimaksudkan 
kedaulatan negara tidak lain adalah kemerdekaan negara, 
baik di dalam lingkungan suatu negara maupun kemerdekaan 
keluar dalam lingkungan pergaulan antarnegara. 

Jadi, jika disimpulkan bahwa secara garis besar materi 
muatan UUD 1945 itu tertuang di dalam Batang Tubuh 
UUD 1945 diantaranya adalah bentuk dan kedaulatan, MPR, 
kekuasaaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, 

36  Pantja Astawa, dan Suprin Na’a. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia. 
(Bandung :Alumni,2008)hlm.95.
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Kementerian Daerah, DPR, DPD, Pemilihan Umum, Hak 
Keuangan, BPK, Kekuasaan Kehakiman, Wilayah Negara, 
Warga Negara dan penduduk, HAM, Agama, pertahanan dan 
keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian 
dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa dan lambang negara 
serta lagu kebangsaaan, dan perubahan UUD.

3.2. Materi Muatan Tap MPR

Sebelum adanya UU No. 12 Tahun 2011, eksistensi 
keberadaan Tap MPR Masih dipermasalahkan baik mengenai 
kedudukan maupun arah muatan materinya. Tetapi, 
setelah diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2011 atas mosi 
ketidaksempurnaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, 
maka Tap MPR diakui sebagai bagian dari hierarki peraturan 
perundang-undangan yang berada di bawah UUD dan di atas 
UU. 

Pembahasan tentang materi muatan Tap MPR, jika ditinjau 
di dalam UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan Ketetapan 
MPR malahan tidak di bahas, namun di dalam Pasal 7 ayat 
(1) menyebutkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang masih 
berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 
4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 
7 Agustus 2003. Dengan demikian, yang menjadi materi 
Ketetapan MPR yang masih diakui adalah materi Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan MPR yang berlaku sebagaimana yang 
telah ditentukan di pasal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tap MPR  yang ditegaskan di dalam sistem hierarki Pasal 
7 ayat (1) UU P3 bahwa Tap MPR ditempatkan di atas undang-
undang dan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah 
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memuat materi  yang bukan termasuk ke dalam muatan materi 
dari Undang-undang. Dalam artian, terdapat muatan materi 
tersendiri dari Tap MPR yang harus berlainan dengan muatan 
materi dari peraturan perundang-undangan lainnya. Karena 
yang dibahas di dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah materi 
muatan dari Tap MPRS dan Tap MPR yang diakui, maka 
muatan materi tersebut dapat dilompokkan menjadi empat 
menurut Bagir Manan, yaitu:37

1) Ketetapan mengenai kedudukan, tugas, dan tanggung jawab 
lembaga-lembaga negara;

2) Ketetapan yang berisi garis-garis kebijakan umum yang 
akan dijalankan oleh negara melalui atau lembaga negara 
khususnya presiden;

3) Ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak 
bersifat mengatur; dan 

4) Ketetapan yang materinya langsung mengikat umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa materi muatan Tap MPR 
idelanya adalah materi yang berkenaan dengan pokok-pokok 
dasar negara (konstitusi), atau berkenaan materi yang bukan 
menjadi domain materi muatan dalam undang-undang. Dalam 
menyikapi hal itu, maka adanya jenis putusan Mahkamah 
Konstitusi yang tidak jarang bermuatan pokok-pokok dasar 
negara yang didasarkan atas penafsiran dari pasal-pasal UUD, 
seyogyanya dapat dijadikan materi muatan Tap MPR tersebut.

3.3.  Materi Muatan UU/Perppu

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan antara 
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang/Perppu yaitu sejajar. Namun, menurut Bagir Manan, 
terdapat perbedaaan antara UU dan Perppu mengenai sifat 
pengaturan kedua produk hukum tersebut. Bagir Manan 
menyampaikan jika UU merupakan produk tindakan pengaturan 
kenegaraan, sedangkan Perppu merupakan tindakan produk 

37  Bagir Manan.Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar 
Maju, 1995) hlm. 29.
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pengaturan yang bersifat pemerintah.38 Secara umum, hal yang 
dapat membedakan antara UU dan Perppu yaitu jika Perppu 
dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat atau memaksa, 
sifatnya sementara dan yang berwenang untuk mengeluarkan 
yaitu Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
atau DPR. Namun, karena nomenklatur Perppu di dalam UUD 
1945 belum diresmikan, maka Perppu tersebut lebih dikenal 
dengan sebutan UU darurat.

Dari penjelasan di atas, maka muatan materi antara UU 
dengan Perppu yaitu sama. Materi muatan tersebut diperinci 
dan diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yakni berisi 
tentang pengaturan lebih lanjut Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, perintah suatu Undang-
undang untuk diatur dengan Undang-undang, pengesahan 
perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas keputusan 
Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan oleh 
DPR atau Presiden.

3.4.  Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi bahwa 
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-
undang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 
Tahun 1945 menyebutkan: Presiden menetapkan peraturan 
pemerintah untuk mejalankan undang-undang sebagaimana 
mestinya. Seperti halnya Maria Farida mengatakan bahwa 
PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang 
menjalankan UU, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan 
dalam undang-undang dapat dijalankan. Jadi, adanya Peraturan 
Pemerintah digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut isi dari 
Undang-undang. 

38  Jimly Assidiqie. Perihal Undang-undang. (Jakarta: Konstitusi Press,2006) hlm. 83.
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Untuk muatan materi Peraturan Pemerintah ini tertuang 
juga di dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 12 yang menjelaskan 
bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi 
untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. 
Materi muatan PP juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan 
materi muatan UU yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan 
perkataan lain materi muatan PP adalah sama dengan materi 
muatan UU sebatas pada yang dilimpahkan kepadanya.39 

3.5.  Materi Muatan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh 
Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah 
secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. 
Di dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan tentang 
materi muatan dari Peraturan Presiden. Adapun materi 
muatannya yaitu berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-
undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, 
atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi muatan 
Peraturan Presiden haruslah dibentuk untuk menyelenggarakan 
peraturan lebih lanjut perintah Undang-undang atau peraturan 
Pemerintah.

3.6.   Materi Muatan Peraturan Daerah Propinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh: (a) untuk Pemerintah 
Provinsi, oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama 
Gubernur,40 dan (b) untuk pemerintah Kabupaten/Kota, oleh 
DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/
Wali kota.41 Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem 
Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan dibuat oleh 

39  Ibid, Hlm.131.
40  Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (selanjutnya: UP3).
41  Pasal 1 angka 8 UP3
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pemerintahan daerah untuk menjalankan atau mewujudkan 
otonomi yang dimiliki.

Seperti pada jenis peraturan sebelumnya, Peraturan 
daerah dalam menyusun peraturan harus memiliki muatan 
materi yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam 
membuat peraturan. Materi muatan Peraturan Daerah adalah 
salah satu jenis materi muatan peraturan perundang-undangan 
yang dimuat di dalam Peraturan Daerah.42 Pada Pasal 7 UP3 
menentukan bahwa Perda baik Provinsi atau Kabupaten 
merupakan salah satu jenis perundang-undangan yang berada 
pada urutan ke-6 dan ke-7.

Pada Pasal 14 UP3 menentukan bahwa materi muatan 
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota berisi 4 jenis materi muatan (alternatif mauoun komulatif) 
berupa materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, 
penyelenggaraan tugas pembantu, menampung kondisi khusus 
daerah; dan/atau penjabaran lebih lanjuh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam artian, Pemerintah Daerah 
Provinsi atau Kabupaten dalam membuat peraturan haru 
berisi muata materi yang bertujuan untuk kemajuan dan 
perkembangan daerahnya sendiri. Tidak hanya itu, Perda 
berhak merumuskan materi muatan mengenai ketentuan pidana 
baik di dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dijabarkan, antara Perda Provinsi dan Perda 
Kabupaten/Kota terdapat materi muatan tersendiri sesuai 
dengan pasal yang telah ditentukan. Adapun materi muatan 
Perda Provinsi dijabarkan dalam Pasal 5 yaitu mengatur 
kewenangan provinsi, kewenangan yang lokasinya lintas 
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, kewenangan 
yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu 
provinsi, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya 
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau 
kewenangan	yang	penggunaan	sumber	dayanya	 lebih	efisien	
apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

42  Pasal 1 angka 13 UP3
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Selanjutnya, isi dari materi muatan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yaitu mengatur kewenangan kabupaten/kota, 
kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, 
kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota, 
kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya 
dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau kewenangan yang 
penggunaan	 sumber	 dayanya	 lebih	 efisien	 apabila	 dilakukan	
oleh daerah kabupaten/kota.

4.  Amandemen Undang-undang Dasar

Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki hukum dasar 
yaitu UUD 1945. Dapat diartikan bahwa segala bentuk tingkah 
laku masyarakat merujuk pada peraturan atau Undang-undang 
Dasar 1945. Tidak menutup kemungkinan jika UUD 1945 dapat 
diamandemen karena hal yang urgen dengan bukti konkrit bahwa 
konstitusi tersebut dapat diubah yaitu dengan adanya Pasal 37 
UUD 1945 yang berbunyi, “ Setiap usul perubahan pasal-pasal 
Undang-undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan 
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta 
alasannya”.

Reformasi konstitusi dapat dilakukan dengan tiga cara 
yaitu amandemen, perubahan dan penggantian. Amandemen 
merupakan langkah penyempurnaan terhadap pasal-pasal tertentu 
dari konstitusi tanpa mengubah ketentuan aslinya. Cara ini antara 
lain ditempuh oleh Amerika Serikat. Perubahan merupakan 
langkah mengubah pasal-pasal tertentu dari konstitusi bahkan 
terhadap substansinya sekalipun. Langkah perubahan ini misalnya 
ditempuh di negeri Belanda. Penggantian merupakan langkah 
mengganti keseluruhan konstitusi dengan UUD baru. Langkah 
ini ditempuh oleh negara-negara seperti Thailand dan Filipina.

Mengenai ketiga istilah tersebut di atas para ahli hukum 
maupun ahli politik berbeda pendapat terkait dengan reformasi 
UUD 1945. Sebagian menganggap bahwa reformasi UUD 1945 
merupakan langkah perubahan, sebab meski mempertahankan 
bagian-bagian tertentu termasuk pembukaannya, pasal-pasal 
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yang mengalami perubahan menyentuh hingga substansinya. 
Sebagian lagi menganggap bahwa reformasi UUD 1945 adalah 
langkah amandemen karena merupakan tindakan penyempurnaan 
terhadap pasal-pasal konstitusi.43

Tampaknya, istilah yang disepakati oleh para ahli dan 
masyarakat awam secara umum adalah kata amandemen yang 
berasal dari bahasa Inggris amandement yang artinya usul 
perubahan, yang diturunkan dari kata dasar to amend yang artinya 
memperbaiki atau mengubah.44 

Konstitusi negara merupakan suatu kesatuan yang tidak 
akan terlepas jika membicarakan negara dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengannya. Di Indonesia, istilah konstitusi ini sering 
disebut sebagai Undang-undang Dasar.

Menurut Yusril,45 dimuatnya aturan-aturan dasar 
penyelenggaraan negara dalam konstitusi, dan bukan perinciannya 
adalah kesengajaan, bukan kealpaan para perumus konstitusi. 
Perumus konstitusi pada umumnya menyadari bahwa masyarakat 
yang eksis di negaranya bersifat dinamis, terus berubah dari waktu 
ke waktu. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan 
konstitusi adalah hubungan interaktif. Pada satu pihak konstitusi 
memberikan dasar atau kerangka tentang masalahmasalah 
fundamental dalam penyelenggaraan negara, sedang di pihak lain 
pemahaman terhadap konstitusi juga dipengaruhi perkembangan 
masyarakat.

Bahwa Undang-undang itu sesungguhnya merupakan suatu 
produk dari proses sosial tertentu. Suatu susunan masyarakat 
tertentu akan menghasilkan pengungkapan peraturannya secara 
karakteristik sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat bersangkutan.46 Tidak ada yang abadi dan sempurna 
di dunia ini. UUD 1945 yang telah mengalami empat kali 

43  I Made Leo Wiratma. Reformasi Konstitusi: Potret Demokrasi dalam Proses Pembelajaran. 
Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, No. 4. hlm. 303-304.

44  S. Wojowasito, dan W.J.S. Purwadarminta. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-
Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan. (Bandung: Hasta, 1980). hlm. 6.

45  Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia. (Jakarta : Gema Insani, 1996). hlm. 18.
46  Satjipto Rahardjo. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 40.
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perubahan juga tidak luput dari ketidaksempurnaan itu, 47 maka 
penyempurnaan konstitusi dengan jalan amandemen misalnya, 
adalah suatu kelaziman dan kewajaran dalam kehidupan bernegara 
yang bersendikan demokrasi. CF. Strong48 mengemukakan empat 
cara perubahan konstitusi, yaitu:

1) Oleh lembaga legislatif yang ada dengan pembatasan. 
Perubahan oleh lembaga legislatif dapat dilakukan melalui 
beberapa cara berikut: 

a. Lembaga legislatif jika hendak mengubah UUD paling 
sedikit harus dihadiri oleh sejumlah tertentu anggota, 
misalnya paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota. 
Kemudian, keputusan tentang perubahan itu juga harus 
disetujui oleh sejumlah tertentu anggota yang hadir

b. Jika timbul keinginan untuk mengubah UUD maka 
legislatif harus dibubarkan. Kemudian diadakan pemilihan 
umum untuk memilih anggota legislatif baru. Setelah 
lembaga legislatif beranggotakan anggota baru yang 
dipilih melalui pemilihan umum, maka dapat berfungsi 
sebagai konstituante yang berhak mengubah UUD.

c. Jika negara mempunyai 2 lembaga legislatif maka 
harus diadakan sidang gabungan sebagai satu lembaga. 
Keputusan sidang gabungan ini mengenai perubahan 
UUD harus disetujui oleh jumlah terbanyak dari anggota.

2) Oleh rakyat melalui referendum Menurut cara kedua 
ini, perubahan UUD memerlukan persetujuan langsung 
dari rakyat. Persetujuan itu dapat disampaikan melalui 
referendum, plebisit atau popular vote. Sebelum meminta 
persetujuan rakyat perlu disiapkan rancangan perubahan 
oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Dengan demikian, 
rakyat berkesempatan menilai usul perubahan itu sehingga 
mempunyai alasan untuk menyetujui atau menolak.

3) Oleh sebagian besar negara Federal Perubahan dengan cara 
ini hanya berlaku di negara Federal. UUD negara Federal 

47  “UUD yang Lebih Demokratis”, Kompas, hlm. 5.
48  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 51
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biasanya dibuat oleh negara-negara bagian. UUD itu menjadi 
semacam hasil kesepakatan yang dituangkan dalam UUD. 
Oleh karena itu, sudah sepatutnya perubahan UUD perlu 
partisipasi negara bagian. Keputusan tentang perubahan 
UUD dapat dilakukan rakyat secara langsung atau melalui 
lembaga perwakilan rakyat. 

4) Oleh suatu badan khusus Menurut cara ini, untuk mengubah 
UUD perlu dibentuk lembaga baru. Lembaga ini bukan 
merupakan gabungan dari lembaga-lembaga yang ada 
melainkan baru sama sekali. Lembaga ini merupakan lembaga 
yang secara khusus diberi wewenang untuk mengubah 
UUD. Oleh karena wewenang lembaga ini hanya mengubah 
UUD. Jika perubahan telah dilakukan, kehadirannya tidak 
diperlukan lagi.

Pendapat lain adalah cara perubahan UUD yang disampaikan 
K.C. Wheare, menurutnya ada 4 cara perubahan, yaitu:49

a. Beberapa kekuatan penting 

Perubahan melalui some primary forces ini terjadi jika 
perubahan itu dilakukan oleh sebagian besar rakyat sebagai 
sesuatu kekuatan berpengaruh atau dominan, golongan-
golongan kuat, atau kekuatan yang menentukan.

b. Amandemen Formal 

Perubahan melalui formal amendement merupakan 
perubahan yang dilakukan sesuai dengan cara-cara yang 
diatur dalam UUD itu sendiri.

c. Penafsiran Yudisial

Perubahan melalui yudicial interpretation dilakukan 
melalui penafsiran berdasarkan hukum. Penafsiran dilakukan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

d. Kebiasaan dan Adat Istiadat 

Menurut cara usage and custom perubahan dilakukan 
melalui kebiasaan dan adat istiadat ketatanegaraan. Mukti 

49  K.C.Wheare. Modern Constitution (Oxford University Press, 1975). hlm. 39-40.
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Fadjar50 mengutip pendapat Hysom mengemukakan empat 
cara proses perubahan konstitusi yang demokratis, yaitu by 
a democratically constituted assembly, by a democratically 
elected parliament, by popular referendum, dan by popularly 
suported constitutional commission. Masih menurut Mukti 
Fadjar,51 perubahan konstitusi tidak selalu harus merupakan 
perubahan tekstual, tetapi juga dapat bersifat substansial yang 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

1) Perubahan konstitusional melalui legislasi, yakni 
legislator menafsirkan konstitusi melalui Undang-
undang yang dibuatnya. 

2) Perubahan konstitusi melalui aplikasi, yaitu melalui 
penafsiran konstitusi oleh pemerintah dalam praktik 
penyelenggaraan negara.

3) Perubahan konstitusi melalui ajudikasi, yaitu penafsiran 
isi konstitusi oleh pengadilan, khususnya oleh mahkamah 
konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution.

Pada pembahasan ini, sebenarnya tidak semua elemen 
menyetujui adanya amandemen konstitusi. Terdapat tiga 
goleongan yang menyikapi hal ini: pertama, golongan yang 
menyetujui amandemen konstitusi, kedua, golongan yang tidak 
menginginkan adanya amandemen lanjutan dan tidak menyetujui 
jika dikembalikan pada naskah asli. Namun, terdapat beberapa 
alasan mengapa amandemen konstitusi ini harus disikapi dengan 
baik oleh semua kalangan. Berikut merupakan alasan-alasan 
mengapa perlu amndemen konstitusi ini dilakukan :

1) Alasan Teoritis

Sebagai living constitution mestinya UUD 1945 dapat 
dirubah dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan 
dan perubahan kondisi masyarakat. Undang-undang pun 

50  Abdul Muktie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang, 13 Juli 2002, hlm. 5.

51  Abdul Muktie Fadjar. Beberapa Catatan tentang Kajian Konstitusi, Makalah Seminar Regional, 
Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI 
dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, 2007, hlm. 
3.
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seharusnya tidak boleh kukuh terhadap perubahan. Undang-
undang Dasar 1945 adalah aturan buatan manusia yang tidak 
akan pernah sempurna.

Sesuai dengan dalil K.C. Wheare bahwa konstitusi 
adalah resultante atau kesepakatan lembaga yang membuatnya 
sesuai dengan keadaan sosial, politik, ekonomi saat dibuat.52 
Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan yaitu: Karena 
konstitusi adalah resultante atau kesepakatan lembaga yang 
dibuat berdasarkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi 
Indonesia saat itu, maka jika keadaannya sudah berubah 
sangat boleh konstitusi diubah dengan resultante yang baru 
sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu.

2) Alasan Historis

Hal ini juga pernah dikatakan oleh soekarno dalam pidato 
pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengungkapkan 
bahwasanya undang-undang adalah revolutiegrondwet. Dari 
sini segera terlihat bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-
gesa dalam situasi darurat, dan berstatus sementara serta 
belum lengkap dan sempurna. Sehingga tidak ada alasan lagi 
untuk menunda pembaharuan konstitusi ini.

Di samping itu, dalam rapat yang sama, anggota Iwa 
Kusuma Sumantro menyatakan:53

“… tuan-tuan yang hadir semua, yang terhormat. 
Berhubung dengan pernyataan pimpinan, maka benarlah 
bahwa ini adalah suatu undangundang dasar kilat. Akan tetapi 
meskipun demikian, ada syarat-syarat dari suatu undang dasar 
yang tidak boleh kita lupakan, nanti saya kemukakan beberapa 
pasal, yang saya harap tidak menimbulkan perbantahan, karena 
maksudnya saja adalah untuk memperbaiki bangunannya 
saja. Salah satu yang saya tambahkan, yang saya usulkan, 
yaitu tentang perubahan undang-undang dasar. Di sini belum 
ada artikel tentang perubahan undang-undang dasar dan itu 

52  Moh.Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovesi Isu. (Jakarta : Rajawali Pers,2010) 
hlm.342.

53  Sobirin Malian. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, 
(Yogyakarta : UII Press, 2001). Hlm.70.
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menurut pendapat saya perlu diadakan. Terimakasih.”

Dari dua pernyataan di atas, segera terlihat bahwasanya 
amandemen ini merupakan langkah untuk menuju 
penyempurnaan konstitusi ke arah yang lebih baik lagi. 
Namun, selama konstitusi tersebut selaras dan pas pada masa 
itu, maka penyempurnaan konstitusi tidak diperlukan.

5.  Sistem Presidensial

Dalam konstitusi Indonesia, sistem pemerintah yang 
digunakan adalah Sistem Presidensial dimana kekuasaan 
eksekutif Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak 
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.  Pemerintahan 
dengan sistem presidensial merupakan suatu pemerintahan yang 
menempatkan Lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada 
rakyat yang memilih. Berbeda halnya dengan sistem parlementer 
dimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), 
dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan 
secara langsung parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden 
memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala 
negara juga sebagai kepala pemerintahan.

Ciri-ciri yang mendasari dari sistem Presidensial adalah 
adanya pemisahan kekuasaan yang meliputi cabang-cabang 
eksekutif, legislatif dan yudikatif, di Indonesia pemisahan 
kekuasaan tidak dilakukan secara murni melainkan menerapkan 
sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif 
hal ini, dapat dilihat dari pembentukan peraturan perundang-
undangan eksekutif dan legislatif bersama-sama membentuk 
undang-undang. sedangkan sistem parlementer yang dicirikan 
oleh lembaga legislatif sebagai penyusunan undang-undang 
secara mutlak sedangkan eksekutif memiliki hak veto untuk 
menolak diberlakukannya undang-undang yang bersangkutan.54

Sebelum amandemen Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat 

54  Zulfan . Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan 
Presidensial Berdasarkan Konstitusi. Jurnal Media Hukum.Vol. 25. No. 1. 2018.
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kuat (executive heavy) karena di samping mempunyai kekuasaan 
legislatif untuk membentuk undang-undang juga menguasai 
cabang-cabang kekuasaan yudikatif hal ini dapat dilihat dalam 
pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Sehingga kekuasaan 
yang begitu besar pada pemerintah menimbulkan tindakan 
yang otoriter, yang mengabaikan kepentingan rakyat, artinya 
UUD 1945 dipandang memiliki celah untuk disalahgunakan 
dimana Sedangkan secara substantif, UUD 1945 banyak sekali 
mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain:

1) Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip 
check and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa 
disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa 
saja yang menduduki jabatan presiden.

2) Rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat 
sederhana, umum, bahkan tidak jelas (vague), sehingga banyak 
pasal yang menimbulkan multi tafsir;

3) Unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara 
memadai dalam UUD 1945;

4) UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggara 
negara;

5) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu 
besar kepada presiden untuk mengatur pelbagai hal penting 
dengan UU. Akibatnya, banyak UU yang substansinya hanya 
menguntungkan Presiden dan DPR selaku pembuatnya 
ataupun saling bertentangan satu sama lain.

6) Banyak materi muatan yang penting justru diatur di dalam 
penjelasan UUD, tetapi tercantum di dalam pasal-pasal UUD 
1945.

7) Status dan materi penjelasan UUD 1945. Persoalan ini sering 
menjadi objek perdebatan tentang status penjelasan, karena 
banyak materi penjelasan yang tidak diatur di dalam pasal-
pasal UUD 1945, misalnya materi negara hukum, istilah 
kepala negara dan kepala pemerintahan, istilah mandataris 
MPR, pertanggung jawaban Presiden dan seterusnya.55

55  Ni’matul Huda. Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 
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Pasca reformasi tahun 1998, pemerintah Indonesia 
melakukan upaya perubahan dalam konsep sistem presidensial 
yang dianut oleh Indonesia selama ini. Perubahan tersebut antara 
lain dengan mengurangi kuasa yang cenderung koruptif pada 
lembaga kepresidenan (eksekutif), serta memberi porsi yang 
lebih banyak pada parlemen (legislatif) untuk melakukan fungsi 
kontrol terhadap kekuasaan presiden dan untuk menghindari 
pemerintah yang otoriter seperti pemerintahan orde baru.

Hingga kini, sistem presidensial masih berlaku di Indonesia. 
Penerapan sistem presidensial di Indonesia menunjukkan 
bahwasanya presiden memiliki kewenangan yang tinggi dalam 
lembaga eksekutif mengingat perannya sebagai kepala negara 
dan kepala pemerintahan.

6.  Hubungan MPR Dengan Lembaga Negara Lainya

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah 
lembaga tinggi negara maupun lembaga legislatif yang terdiri 
atas anggota DPR dan DPD yang memiliki kekuasaan konstitutif. 
Yang dimaskud kekuasaan konstitutif sendiri yaitu kekuasaan 
yang dilaksanakan untuk mengubah atau menetapkan Undang-
undang Dasar. Tidak hanya itu, MPR memiliki kekuasaan atau 
wewenang berupa melantik presiden dan wakil presiden atas hasil 
pemilu, memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden 
pada masa jabatannya atas usulan dari DPR berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi, dan wewenang lain yang telah tercantum 
di dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 145.

Setelah terjadi amandemen konstitusi, MPR tidak lagi 
dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai 
lembaga tinggi negara yang bekerja dalam sistem horizontal 
sama seperti lembaga lainnya. Eksistensi MPR setelah 
diamandemenkan UUD 1945 mengalami perbedaan dengan 
ketika UUD 1945 belum diamandemenkan. Hal ini nampak 
pada kewenangan MPR yang berkurang. MPR pada masa orde 
lama dan baru memiliki peranan tertinggi karena lembaga ini 
memiliki wewenang membentuk GBHN sedangkan haluan 

1945). (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm.4-5.
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negara pada dua masa tersebut memiliki kedudukan sebagai inti, 
pedoman atau pokok bagi terselenggaranya negara. Sedangkan, 
setelah diamandemenkan konstitusi, GBHN tidak lagi digunakan 
sehingga kedudukan MPR tidak lagi dijadikan sebagai lembaga 
tertinggi negara.

Di Indonesia, adanya hubungan yang harmonis antara 
lembaga satu dengan lembaga lainnya sangat diharapkan 
terlebih oleh rakyat. Hal ini karena jika semua lembaga negara 
menjalankan tugas atau wewenang dengan tetap bekerja sama 
dengan lembaga lainnya, maka akan menghasilkan sebuah tujuan 
negara yang diharapkan oleh setiap warga negara dan sistem 
bikameral dengan menerapkan check and balance akan terlaksana 
dengan baik. Maka, demi terwujudnya hal tersebut, sangat penting 
adanya hubungan yang melekat antar lembaga negara. Adapun di 
bawah ini dijelaskan tentang hubungan antara MPR dengan DPR, 
DPD, Presiden,dan lembaga lainnya.

7.  Hubungan Antara MPR dengan DPR

Seperti telah dijelaskna di penjelasan sebelumnya, bahwa 
MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, maka dalam menjalankan 
tugas MPR selalu bekerja sama dengan dua lembaga tersebut. 
hubungan MPR dengan DPR sendiri tertuang di dalam Pasal 2 
Ayat 1 UUD NRI 1945 dan beberapa pasal lainnya yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut :

a) UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis 
permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari 
daerahdaerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan UndangUndang.” 

b) UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194546

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

c) UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” 

d) UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menerima usul tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara MPR 
dengan DPR khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan 
sidang MPR berupa memberhentikan presiden dan/atau wakil 
presiden berdasarkan  usulan DPR atas dasar putusan Mahkamah 
Konstitusi yang lebih rinci terdapat di dalam Pasal 38 Ayat (1), 
dan (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD.

8.  Hubungan Antara MPR dengan DPD

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah mempunyai hubungan yang erat dilihat dari 
keanggotaannya, anggota DPD juga anggota MPR. Dengan 
demikian anggota DPD juga merupakan bagian dari anggota 
MPR. Melalui wewenang Dewan Perwakilan Daerah, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dapat mengemudikan pembuatan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
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pusat daerah, pemekaran daerah, pengolahan sumber daya alam, 
perimbangan keuangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang 
dengan Undang-undang Dasar.56

Hubungan antara MPR dengan DPD juga tertuang dalam 
Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu “Majelis permusyawaratan 
Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan 
golongangolongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan 
Undang-undang.” Namun dalam hal ini, eksistensi DPD sebagai 
salah satu anggota MPR tidak lebih dari eksistensi DPR. Hal ini 
disebabkan karena jumlah anggota DPD dibatasi paling banyak 
sepertiga anggota DPR dan segala putusan MPR ditetapkan 
dengan suara terbanyak. Artinya, kemampuan voting DPD 
dirancang agar tidak mampu mengganggu atau mengalahkan 
DPR dan DPD disini dideskripsikan sebagai “pengimbang” bagi 
DPR dalam forum sidang MPR.

9.  Hubungan Antara MPR dengan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara 
mempunyai hubungan dengan presiden sebagai penyelenggaraan 
pemerintahan lembaga tinggi negara. Hal ini dapat dilihat dari 
tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
ada hubungannya dengan presiden. Demikian halnya presiden 
mempunyai hubungan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
yaitu presiden haruslah melaksanakan tugas sebagai presiden 
apabila sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Hubungan antar MPR dan Presiden juga dapat dilihat ketika dua 
lembaga tersebut dipilih lansung oleh rakyat. Adapun penjelasan 
hubungan antara MPR dan DPR tertuang di dalam beberapa pasal 
dalam UUD 1945, diantaranya yaitu : 

a) UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis 
Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.” 

56  Yusmiati. Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang dasar 1945. Jurnal Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Vol 7 No 1 Tahun 2020, Hlm. 9-10.
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b) UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
menurut Undang-undang Dasar.” 

c) UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.” 

d) UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

e) UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, 
setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.” 

f) UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi 
kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam 
waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 
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dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

g) UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “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. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah 
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan 
siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
samapi berakhir masa jabatannya.”

h) UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku 
jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut 
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat”. 

i) UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, 
“Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.”

10.  Hubungan Antara MPR dengan MK

Hubungan antara MPR dengan MK dapat dilihat dari 
wewenang MPR dalam memutuskan pemberhentian presiden dan/
atau wakil presiden atas usulan DPR dan atas pertimbangan MK 
serta dapat dilihat dari wewenang DPR dalam mengajukan usul 
pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. MK dalam hal ini ikut memeriksa, 
mengadili dalam pengusulan pemberhentian presiden dan/atau 
wakil presiden atas usulan DPR yang kemudian usulan tersebut 
diajukan kepada MPR dalam sidang istimewa MPR untuk 
memutuskan usulan dari DPR tersebut.
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11.  Konsep Haluan Negara

Layaknya kapal yang berlayar di tengah samudera, negara 
juga memerlukan haluan, arah, ataupun pedoman untuk sampai 
pada tujuannya. Dalam konteks kenegaraan, haluan negara 
diperlukan untuk memperjelas arah dan kepastian pembangunan 
untuk mewujudkan tujuan negara. Negara Indonesia memiliki 
tujuan negara yang secara jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 
NRI 1945 yang berbunyi, “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 tersebut masih sangat abstrak dan 
umum. Sehingga diperlukannya penjabaran secara konkrit dan 
sistematis dalam bentuk pedoman dan arah pembangunan negara 
dalam bentuk haluan negara.57

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), haluan 
negara memiliki arti arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi 
politik suatu negara.58 Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, 
haluan negara memiliki makna yang sama dengan policy atau 
kebijakan.59 Disamping itu Yudi Latif beranggapan bahwa 
haluan	 negara	 jika	 dihubungkan	 dengan	 filsafat	 kenegaraan	
secara mendasar mengandung dua substansi, yakni haluan yang 
bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis. 
Haluan negara yang bersifat ideologis adalah haluan negara 
yang berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun 
dalam menjabarkan falsafah negara (pancasila) dan pasal-pasal 
konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
pembangunan di segala bidang dan lapisan. Sedangkan haluan 
negara yang bersifat strategis-teknokratis adalah haluan negara 
yang berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, 

57  Lutfil Ansori, Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan, Justicia Islamica: Jurnal 
Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No.1, 2019, hlm. 81.

58  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
59  Mei Susanto, Wacana Menghidupkan Kembali Gbhn Dalam Sistem Presidensil Indonesia (The 

Discourses Revive The Dpsp In The Presidential System Of Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum 
DE JURE, Vol. 17, No. 3,2017. hlm. 431.
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terpadu, dan terpimpin dalam jangka panjang secara bertahap dan 
berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang dan 
ruang.60

Konsep haluan negara pertama kali diformulasikan oleh 
negara Irlandia di dalam konstitusinya sebagai Directive Principles 
of State Policy (DPSP). Haluan negara tersebut berisikan 
mengenai hal-hal pokok dalam penyelenggaraan kebijakan negara 
seperti kebijakan ekonomi, mekanisme pasar bebas, intervensi 
negara, dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangannya 
terdapat banyak negara yang mengikuti metode formulasi haluan 
negara tersebut dengan memasukan konsep haluan negara ke 
dalam konstitusinya.61 Negara yang memasukan konsep haluan 
negara ke dalam konstitusinya, antara lain : Irlandia, India, 
Banglades, Papua New Guinea, Tanzania, Sri Lanka, Namibia, 
Zambia, dan lain-lain.62 Namun, terdapat juga banyak negara 
yang tidak mengikuti langkah negara Irlandia dengan konsep 
haluan negaranya dan justru memisahkan haluan negara dengan 
konstitusi, negara tersebut antara lain : Belgia, India, Filipina, 
Afrika Selatan, Korea Selatan, Brazil, dan lain-lain.63 

Setelah reformasi, Indonesia memang tidak mengenal 
nomenklatur haluan negara dalam sistem ketatanegaraannya. 
Akan tetapi, Indonesia pernah mencantumkan haluan negara 
dalam sistem ketatanegaraannya yang dikenal dengan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bentuk Ketetapan 
MPR (Tap MPR) pada saat Orde Lama dan Orde Baru. Saat ini 
peran GBHN digantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) yang terformulasi dalam bentuk Undang-undang 
(UU). SPPN ini juga mengamanatkan adanya pengaturan turunan 
yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 
yang terformulasi dalam bentuk UU dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) yang terformulasi dalam bentuk 
Perpres (Peraturan Presiden).64 Meskipun terformulasi dalam 

60  I Wayan Sudirta. Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2,2020. hlm. 264.

61  Lutfil Ansori, op. cit. Hlm. 80.
62  Bisariyadi. Haluan Negara, Majalah Konstitusi, Edisi Oktober, hlm. 70.
63  Lutfil Ansori, loc. cit. 2019.
64  Mudiyati Rahmatunnisa. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-
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produk hukum yang berbeda, akan tetapi esensi dari haluan negara 
sebagai arah ataupun pedoman bagi negara untuk mencapai 
tujuannya tetaplah sama. 

Dihapuskannya GBHN sebagai haluan negara merupakan 
dampak dari adanya amandemen ketiga UUD NRI 1945. 
Amandemen UUD NRI 1945 tersebut menghilangkan pasal 3 yang 
berbunyi, “MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada 
haluan negara”. Sehingga, MPR tidak memiliki kewenangan lagi 
untuk merumuskan GBHN. Menurut Bagir Manan keberadaan 
GBHN dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak dapat 
dilepaskan dari persoalan kedaulatan rakyat. Beliau mengatakan 
bahwa keinginan para pendiri negara dan penyusun UUD adalah 
untuk menciptakan dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat 
yang terarah dan terbimbing. Sebagai penjelmaan kedaulatan 
rakyat, kemudian diciptakan sistem Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) yang bukan sekedar wujud sistem kerja atas dasar 
perencanaan, tetapi sebagai sarana melaksanakan kedaulatan 
rakyat yang terarah dan terbimbing.65 Jadi, GBHN pada saat itu 
bukan hanya menjadi rencana program kerja pemerintah saja, akan 
tetapi GBHN menjadi sarana untuk melaksanakan kedaulatan 
rakyat secara terarah dan terbimbing sehingga tercapailah tujuan 
suatu negara. 

Seperti yang penulis sampaikan di awal, haluan negara 
(GBHN) yang diterapkan di Indonesia merupakan penjabaran 
secara konkrit dan sistematis terhadap UUD NRI 1945 dalam 
bentuk pedoman dan arah pembangunan negara. Meskipun 
UUD NRI 1945 telah berlaku sejak 18 Agustus 1945, namun 
dokumen GBHN baru ditetapkan pada tahun 1960 oleh Presiden 
Soekarno melalui Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 
1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Penpres 
tersebut mengamanatkan untuk mengubah Manifesto Politik 
Republik Indonesia yang diucapkan oleh Presiden menjadi Garis-
Garis Besar Haluan Negara.66 Kemudian adanya Ketetapan MPRS 
No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
(Bandung:Pustaka Unpad, 2015). hlm. 2. 

65  Mei Susanto, loc. cit.
66  Lutfil Ansori, op. cit., hlm. 83.
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sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara memperkuat 
Penpres Nomor 1 Tahun 1960. Dalam ketetapan itu menjelaskan 
tentang isi pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang dikenal 
dengan nama “Jalannya Revolusi Kita”. Selain itu, di dalam 
ketatapan tersebut juga menjelaskan mengenai isi pidato presiden 
pada Sidang Umum PBB yang berjudul “To Build the World a 
New”.67 Haluan negara pada masa itu menjadi krusial karena 
Indonesia sedang mengalami fase revolusi pasca kemerdekaan 
yang sangat membutuhkan arah, tujuan dan pedoman yang jelas.

Setelah Orde Lama tumbang, Orde Baru melanjutkan 
estafet pemerintahan. Sama seperti Orde Lama, Orde Baru tetap 
mempertahankan GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Akan tetapi, GBHN pada era Orde Baru memiliki aksentuasi yang 
berbeda dibandingkan dengan era Orde Lama. Pembangunan 
Nasional menjadi titik tekan pada saat pembentukan GBHN. 
Implementasi GBHN kemudian dijabarkan lebih konkrit dalam 
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang telah 
berjalan dari kurun waktu tahun 1969 (Repelita I) sampai dengan 
tahun 1998 (Repelita VI) dan tercatat ada enam Ketetapan MPR 
(Tap MPR) tentang GBHN.68 Pembangunan Nasional yang 
dicanangkan oleh rezim saat itu memberikan dasar-dasar bagi 
negara untuk melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan 
dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan 
infrastruktur seperti waduk, irigasi, jalan, penataan pranata 
sosial, pengaturan media, dan lain-lain merupakan output yang 
dihasilkan dari rencana pembangunan yang dicanangkan oleh 
Orde Baru. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan lama-
kelamaan diiringi dengan kesewenang-wenangan pemerintah saat 
itu. Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik sebagai 
prasarat bagi pembangunan ekonomi, hingga pada akhirnya Orde 
Baru runtuh pada bulan Mei 1998.69 

Era Reformasi kemudian muncul sebagai antithesis atas era 
sebelumya. Pada masa reformasi, MPR mengeluarkan GBHN 
terakhir melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis 

67  Pasal III Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia 
sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

68  Lutfil Ansori, op. cit., hlm. 85.
69  Ibid, hlm. 86.
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Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. GBHN ini memiliki 
materi muatan yang berbeda dengan GBHN era Orde Baru. Pada 
era Orde Baru, GBHN lebih menitikberatkan pada pembangunan 
nasional, namun pada era reformasi GBHN bertujuan untuk 
memberikan arah penyelenggaraan negara yang demokratis, 
berkeadilan serta mampu menegakkan hak asasi manusia 
(HAM) dan penegakan hukum yang berkeadilan.70 Berdasarkan 
perbandingan terhadap ketiga era diatas dapat disimpulkan bahwa 
haluan negara memiliki urgensi yang sangat penting guna untuk 
mencapai tujuan di masa mendatang. Haluan negara juga dapat 
berubah menurut kondisi suatu negara serta dapat menjadi solusi 
atas permasalahan negara pada saat itu.

B.  PRAKTIK EMPIRIS

1.  Praktik Haluan Negara

Pemberlakuan kembali haluan negara ke dalam sistem 
ketatanegaraan indonesia dengan Pokok-Pokok Haluan Negara 
membawa implikasi yang serius. Jika hal tersebut terealisasi, maka 
akan terdapat perubahan yang mendasar terhadap sumber hukum 
tertinggi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945. Dalam melakukan 
perubahan terhadap UUD 1945 perlu adanya amandemen yang 
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan 
hadirnya haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
seyogyanya	 kita	 dapat	 merefleksikan	 kembali	 bagaimana	 sepak	
terjang haluan negara terdahulu hingga sekarang dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ketatanegaraan 
Indonesia	 telah	 mengalami	 perubahan	 yang	 signifikan	 setelah	
adanya amandemen UUD 1945. Dampak dari adanya amandemen, 
terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan struktur dan fungsi 
lembaga negara. MPR merupakan salah satu lembaga yang terkena 
dampak dari adanya amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, 
MPR dengan kewenangannya menetapkan Undang-undang Dasar 
dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih dan 
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden memiliki kedudukan 

70  Ibid, hlm. 87.
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tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun setelah 
amandemen, kewenangan MPR yang terkesan superior tersebut 
menjadi semakin telucuti.71

MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, 
sehingga MPR memiliki posisi yang sejajar dengan lembaga negara 
lainnya, seperti : presiden, DPR, DPD, dan lain-lain. MPR juga tidak 
lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat Presiden dan Wakil 
Presiden. Hal tesebut merupakan dampak dari perubahan pasal 1 
ayat 2 UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “Kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan 
berdasarkan Undang-undang Dasar”. Sehingga konsekuensi dari 
perubahan pasal tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
langsung oleh rakyat melalui pemilu. 

Amandemen UUD 1945 menimbulkan efek domino yang 
lebih berkelanjutan. Dengan dipilihnya Presiden dan Wakil 
Presiden oleh rakyat, maka Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi 
merupakan mandataris MPR. Selain itu, kewenangan MPR untuk 
menetapkan GBHN menjadi dihapuskan. Hal tersebut dimaksudkan 
untuk	 melakukan	 upaya	 purifikasi	 terhadap	 sistem	 pemerintahan	
presidensial dan pemisahan kekuasaan yang jelas dalam UUD 
1945.72

Pemisahan kekuasaan semakin jelas ketika dihapuskannya 
kewenangan MPR untuk merumuskan GBHN sebagai haluan negara 
melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945. Amandemen UUD 
NRI 1945 tersebut menghilangkan pasal 3 yang berbunyi, “MPR 
menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara”. 
Sehingga, MPR tidak memiliki kewenangan lagi untuk merumuskan 
GBHN. Menurut Bagir Manan keberadaan GBHN dalam UUD 
1945 sebelum amandemen tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
kedaulatan rakyat. Beliau mengatakan bahwa keinginan para 
pendiri negara dan penyusun UUD adalah untuk menciptakan dan 
menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing. 

71  Mudiyati Rahmatunnisa. Op.cit., hlm. 1.
72  Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”, 
hlm. 96.
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Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, kemudian diciptakan 
sistem Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bukan 
sekedar wujud sistem kerja atas dasar perencanaan, tetapi 
sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat yang terarah dan 
terbimbing.73 Sehingga, GBHN pada saat itu bukan hanya menjadi 
rencana program kerja pemerintah saja, akan tetapi GBHN menjadi 
sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara terarah dan 
terbimbing sehingga tercapailah tujuan suatu negara.

GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan 
negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat 
secara menyeluruh dan terpadu. Dengan adanya GBHN, arah 
dan tujuan negara akan lebih mudah untuk dikontrol. Sehingga 
keberhasilan dan kekurangan pemerintahan dalam mewujudkan 
tujuan negara juga akan lebih mudah untuk dikoreksi.74 Nomenklatur 
GBHN pertama kali muncul pada tahun 1960 melalui Penetapan 
Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar 
daripada Haluan Negara. Penpres tersebut mengamanatkan untuk 
mengubah Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan 
oleh Presiden menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Kemudian adanya Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang 
Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara memperkuat Penpres Nomor 1 Tahun 1960. 
Dalam ketetapan itu menjelaskan tentang isi pidato presiden tanggal 
17 Agustus 1960 yang dikenal dengan nama “Jalannya Revolusi 
Kita”. Selain itu, di dalam ketetapan tersebut juga menjelaskan 
mengenai isi pidato presiden pada Sidang Umum PBB yang berjudul 
“To Build the World a New”.75 Haluan negara pada masa itu menjadi 
krusial karena Indonesia sedang mengalami fase revolusi pasca 
kemerdekaan yang sangat membutuhkan arah, tujuan dan pedoman 
yang jelas.

Setelah Orde Lama tumbang, Orde Baru melanjutkan 
estafet pemerintahan. Sama seperti Orde Lama, Orde Baru tetap 
mempertahankan nomenklatur GBHN dalam sistem ketatanegaraan 

73  Mei Susanto. Loc. cit.
74  Janpatar Simamora. Urgensi Keberadaan Gbhn Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia. Jurnal Litigasi, Vol. 17(2), 2016. hlm. 3431.
75  Lutfil Ansori. op,cit,. hlm. 83.
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Indonesia. Akan tetapi, GBHN pada era Orde Baru memiliki 
aksentuasi yang berbeda dibandingkan dengan era Orde Lama. 
Pembangunan Nasional menjadi titik tekan pada saat pembentukan 
GBHN. Implementasi GBHN kemudian dijabarkan lebih konkrit 
dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang telah 
berjalan dari kurun waktu tahun 1969 (Repelita I) sampai dengan 
tahun 1998 (Repelita VI) dan tercatat ada enam Ketetapan MPR 
(Tap MPR) tentang GBHN.76 

Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh rezim saat 
itu memberikan dasar-dasar bagi negara untuk melaksanakan 
proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur seperti waduk, 
irigasi, jalan, penataan pranata sosial, pengaturan media, dan lain-
lain merupakan output yang dihasilkan dari rencana pembangunan 
yang dicanangkan oleh Orde Baru. Akan tetapi, pembangunan yang 
dilakukan lama-kelamaan diiringi dengan kesewenang-wenangan 
pemerintah saat itu. Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas 
politik sebagai prasarat bagi pembangunan ekonomi, hingga pada 
akhirnya Orde Baru runtuh pada bulan Mei 1998.77

Era Reformasi kemudian muncul sebagai antithesis atas era 
sebelumya. Pada masa reformasi, MPR mengeluarkan GBHN 
terakhir melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. GBHN ini memiliki materi 
muatan yang berbeda dengan GBHN era Orde Baru. Pada era Orde 
Baru, GBHN lebih menitikberatkan pada pembangunan nasional, 
namun pada era reformasi GBHN bertujuan untuk memberikan arah 
penyelenggaraan negara yang demokratis, berkeadilan serta mampu 
menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum yang 
berkeadilan.78 

Setelah ditiadakannya GBHN, Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) kemudian hadir dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia sebagai haluan negara. Menurut UU No. 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 

76  Ibid., hlm. 85.
77  Ibid., hlm. 86.
78  Ibid., hlm. 87.
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tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.79

SPPN ini terformulasi dalam bentuk Undang-undang (UU), 
berbeda dengan GBHN yang dahulu terformulasi dalam bentuk 
Tap MPR. Di dalam UU SPPN ini juga mengamanatkan adanya 
pengaturan turunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJPN) yang terformulasi dalam bentuk UU 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang 
terformulasi dalam bentuk Perpres (Peraturan Presiden).80 RPJPN 
ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun yang juga merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 
pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

Sedangkan RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 5 (lima) tahun yang juga merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman 
pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional secara 
menyeluruh.81  Namun, dengan adanya SPPN sebagai haluan negara 
pengganti GBHN ini justru membuat pembangunan menjadi tidak 
berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui dari adanya ketidaksinkronan 
antara RPJPN dengan RPJMN. Ketika terjadi pergantian dapuk 
kekuasaan presiden, maka visi, misi, dan program yang menjadi 
prioritas akan berbeda dengan presiden sebelumnya. Hal tersebutlah 
yang membuat tidak sinkronnya RPJPN dengan RPJMN. Oleh 
karena itu, maka diperlukannya haluan negara kembali yang 
dapat memberikan arah, pedoman, dan tujuan agar terciptanya 
pembangunan yang berkelanjutan. 

79  UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
80  Mudiyati Rahmatunnisa, op.cit., hlm. 2.
81  UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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2.  Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia 

Sejak awal perumusan dasar negara yang dilakukan oleh 
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia), pertanyaan mengenai sistem pemerintahan apa yang 
akan dipakai oleh Indonesia sudah menjadi perdebatan bagi para 
pendiri bangsa.82 Mereka mencoba memaparkan dan memberikan 
contoh tentang beberapa model sistem pemerintahan yang ada di 
negara lain. Soepomo misalnya, Ia sempat menyinggung model 
sistem pemerintahan presidensial pada saat sidang BPUPKI.83 
Akan tetapi, sampai pada kemerdekaan Indonesia, pembahasan 
mengenai sistem pemerintahan apa yang akan dipakai Indonesia 
belum menemukan kejelasan. Sehingga, hal ini berdampak pada 
pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang mengalami inkonsistensi 
dalam penggunaan model sistem pemerintahan. 

Dan hal tersebut benar adanya bahwa Indonesia mengalami 
inkonsistensi dalam penerapan model sistem pemerintahan. 
Berdasarkan UUD 1945 yang asli (UUD 1945 setelah kemerdekaan), 
sistem pemerintahan yang dikehendaki adalah sistem pemerintahan 
presidensial. Akan tetapi, dua bulan setelah penetapan UUD 1945 
sebagai konstitusi negara, sistem pemerintahan presidensial bergeser 
menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dapat terjadi 
karena terdapat sentralisasi kekuasaan pada lembaga Presiden saat 
itu. Sentralisasi ini disebabkan karena lembaga-lembaga legislatif 
seperti MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk. Oleh karenanya, 
untuk menghindari absolutisme Presiden, maka dibuatlah kebijakan 
mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer.84

Pada periode 1949 sampai 1950 terjadi perubahan konstitusi 
yang berimplikasi terhadap perubahan bentuk negara dan sistem 
pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia. UUD 1945 sementara 
digantikan perannya oleh Undang-undang Republik Indonesia 
Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS. Konstitusi 
RIS ini mengamanatkan adanya perubahan bentuk negara yang 
sebelumnya republik menjadi serikat atau federal. Selain itu, sistem 

82  Saldi Isra.Pergeseran Fungsi Legislasi.	(Jakarta:	Raja	Grafindo	Persada,	2010).	hlm.	49.
83  Ibid., hlm. 51.
84  Laurensius Arliman S, “Penyelenggaraan Sistem Presidensil Berdasarkan Konstitusi Yang 

Pernah Berlaku Di Indonesia”, Muhakkamah, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 81.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194560

pemerintahan yang berlaku pada konstitusi RIS adalah Parlementer 
Semu (Quasi Parlementer). Hal ini karena pasal 118 ayat 2 
Konstitusi RIS menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan 
untuk membubarkan kabinet (menteri-menteri) dengan alasan mosi 
tidak percaya, apabila kebijakan para menteri ternyata tidak dapat 
dibenarkan oleh DPR.85

Pada periode 1950 sampai 1959 juga terdapat perubahan 
konstitusi, yakni konstitusi RIS berubah menjadi UUDS 1950 
atau Undang-undang Dasar Sementara 1950. UUDS 1950 ini 
hanya bersifat sementara karena menunggu hasil pemilihan umum 
konstituante yang akan menyusun konstitusi baru. Sementera sistem 
pemerintahan yang dipakai masih sama seperti sebelumnya, yaitu 
sistem pemerintahan Parlementer Semu (Quasi Parlementer). pada 
Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante, namun 
Konstituante gagal membentuk konstitusi baru. Hingga pada 5 Juli 
1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisikan antara 
lain: berlakunya kembali UUD 1945, pembubaran Konstituante 
dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sehingga, dikeluarkannya 
dekrit presiden tersebut mengakibatkan adanya perubahan sistem 
pemerintahan parlementer menjadi presidensial.86

Pasca dikeluarkannya dekrit tersebut, muncullah demokrasi 
terpimpin atau biasa dikenal dengan orde lama. Pada masa ini, 
dominasi presiden sangat kental bahkan dapat dikatakan otoriter. 
Hal ini karena presiden menjabat di beberapa jabatan penting, 
yaitu sebagai ketua MPRS dan DPAS. Sistem pemerintahan yang 
sebelumnya parlementer pun berubah menjadi sistem pemerintahan 
presidensil. Pada akhirnya kekuasaan presiden Soekarno berakhir 
dan digantikan oleh Soeharto karena Supersemarnya. Surat perintah 
sebelas maret (Supersemar) ditujukan kepada Soeharto yang 
isinya memerintahkan kepada Letnan Soeharto agar mengambil 
tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan 
jalannya pemerintahan, demi keutuhan bangsa dan negara Republik 
Indonesia. Adanya Supersemar ini diakibatkan oleh tiga tuntutan 
rakyat, yakni pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan 

85  Ibid., hlm. 82.
86  Ibid., hlm. 83.
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kabinet Dwikora dari unsur PKI, dan penurunan harga.87

Setelah Presiden Soekarno lengser, dapuk kepemimpinan 
beralih pada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto hadir dengan 
janjinya akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen.88 Karena murni dan konsekuennya terhadap 
Pancasila dan UUD 1945, maka sistem pemerintahan yang dipakai 
adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, praktik 
kekuasaan Soeharto melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang 
tidak jauh sama seperti masa kekuasaan Soekarno. Hampir seluruh 
kewenangan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 dilakukan 
tanpa keterlibatan maupun persetujuan dari DPR sebagai wakil 
rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini juga berdampak positif 
karena seluruh kendali menjadi di tangan Presiden. Sehingga, 
seluruh pemerintahan yang diselenggarakan dapat lebih solid, 
stabil dan tidak mudah digoyahkan. Akan tetapi, tanpa pengawasan 
dan persetujuan DPR, kewenangan Presiden akan menjadi mudah 
untuk disalahgunakan.89 Alhasil Presiden Soeharto lengser karena 
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya sendiri. 

Jatuhnya Presiden Soeharto merupakan puncak dari perjuangan 
Reformasi 1998 dan dengan reformasilah yang mencetuskan adanya 
amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 memberikan 
dampak	 yang	 signifikan	 dalam	 sistem	 pemerintahan	 Indonesia,	
yakni	dengan	dilakukannya	purifikasi	(pemurnian)	terhadap	sistem	
pemerintahan presidensial Indonesia. Selama empat kali amandemen 
UUD	1945	purifikasi	sistem	pemerintahan	presidensial	dilaksanakan	
dengan bentuk: mengubah mekanisme pemilihan presiden/
wakil presiden, membatasi periodisasi masa jabatan presiden/
wakil presiden, memperjelas mekanisme permaksulan presiden//
wakil presiden, larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR, 
memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR, dan melembagakan 
mekanisme pengujian UU atau judicial review.90

87  Ibid., hlm. 84.
88  Sexio Yuni Noor Sidqi, “Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik 

Parlementarian)”, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, 2008, hlm. 43.
89 Laurensius Arliman S, Op. cit., hlm. 85.
90  Saldi Isra, Op. cit., hlm. 63.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di 
dalam	masyarakat,	baik	secara	filosofis,	sosiologis,	maupun	yuridis.

Berikut	penjelasan	singkat	dari	maksud	Landasan	Filosofis,	Yuridis	
dan Sosiologis91: 

1. Landasan	Filosofis

Landasan	 filosofis	 merupakan	 pertimbangan	 atau	 alasan	 yang	
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari 
Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 
masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, 
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan 
hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur 
sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. 
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 

91  Lampiran I UU 12/2011.
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ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, 
jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya 
berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, 
atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan	 filosofis,	 sosiologis,	 dan	 yuridis	 dimuat	 dalam	 pokok	
pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, 
atau	 Peraturan	Daerah	Kabupaten/Kota.	Unsur	 filosofis,	 sosiologis,	 dan	
yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang 
penulisannya	ditempatkan	secara	berurutan	dari	filosofis,	sosiologis,	dan	
yuridis92: 

1. Unsur	 filosofis	 menggambarkan	 bahwa	 peraturan	 yang	 dibentuk	
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum 
yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia 
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 
diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan 
rasa keadilan masyarakat.

3. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

A.  LANDASAN FILOSOFIS PPHN

Berangkat	dari	landasan	Filosofis	PPHN,	Bangsa	Indonesia	sebagai	
bangsa yang besar memiliki karakteristik yang menonjol yaitu terletak 
pada keragaman dan kebinekaannya. Berbeda dengan hampir seluruh 
bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dari 
lebih seribu suku bangsa dengan beragam bahasa dan agama yang tersebar 
lebih dari 17.000 pulau. Namun terdapat suatu keunikan yaitu suatu 
persamaan persepsi atas suatu pandangan dan falsafah hidup yang dalam 
prosesnya membentuk sebuah jati diri bangsa yang di dalamnya tersimpul 
ciri khas, sifat, dan karakter luhur bangsa Indonesia yang membedakan 
dengan bangsa lainnya. Pandangan dan falsafah hidup inilah yang pada 
akhirnya dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar 
92  Lampiran II UU 12/2011.
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yang dinamakan Pancasila.

Keberadaan dan kekuatan Pancasila sangat menentukan dalam 
menjaga	keutuhan	NKRI,	filosofi	Pancasila	 tetap	menjiwai	dan	menjadi	
kekuatan dalam setiap gerak dan langkah bangsa dan Negara. Untuk 
mencapai tujuan pembangunan dari cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi 
pedoman pelaksanaan maka perlu dibuat atau ditetapkan haluan Negara, 
agar jelas ke mana Negara ini dibawa, yang kemudian dijabarkan dalam 
Perencanaan Pokok-pokok Haluan Negara dan idealnya ditetapkan oleh 
Tap MPR, sebagai kehendak rakyat.

Haluan Negara adalah haluan penyelenggaraan negara dalam garis-
garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan 
terpadu yang disusun sebagai bentuk perencanaan yang berkesinambungan 
yang hendak dicapai dalam sistem pembangunan nasional oleh sebuah 
negara. Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah 
penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang 
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan 
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, 
berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk Indonesia 
kedepannya.

Haluan negara sangat diperlukan untuk memberi arah pembangunan 
yang mengandung kekuatan Pancasila, karena Haluan negara harus disusun 
dalam penguatan masyarakat Indonesia yang berkperibadian sesuai dengan 
makna yang terkandung dari masing-masing sila dalam Pancasila, karena 
hanya Pancasila-lah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam 
wadah NKRI dan merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan, kebangsaan, dan 
kemasyarakatan.93

Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan rangkaian program-
program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-
menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub 
dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, Haluan Negara dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang sedang membangun (developing country) untuk memperkuat 
93  I Ketut Rai Setiabudi. “URGENSI PENYUSUNAN HALUAN NEGARA SEBAGAI PENGAMALAN NILAI-

NILAI PANCASILA”. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 
Denpasar. 2017.Hlm. 38.
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arah dan kepastian pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara. Tujuan 
negara Indonesia sendiri telah ditetapkan dengan jelas dalam Pembukaan 
UUD 1945, yaitu: “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.”94

Untuk mencapai tujuan pembangunan dari cita-cita bangsa Indonesia 
dan menjadi pedoman pelaksanaan maka perlu dibuat atau ditetapkan haluan 
negara, agar jelas kemana negara ini dibawa, yang kemudian dijabarkan 
dalam Pokok-Pokok Haluan Negara yang berlaku selama haluan negara ini 
belum mengalami revisi dan ditetapkan oleh Tap MPR, sebagai kehendak 
rakyat. Dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara ini maka diharapkan 
setiap adanya penggantian masa periode ke-pemerintahan sudah ada 
pegangan atau pedoman dalam pembangunan, sehingga kehendak rakyat 
tetap bisa dijalankan siapapun pemimpinya. 

Dalam konteks haluan negara, dia memberikan kejelasan arah 
penyelenggaraan negara dan pembangunan yang hendak dicapai dan 
diwujudkan sesuai dengan landasan ideologi Pancasila. Apabila Pancasila 
mengandung	 prinsip-prinsip	 filosofis,	 konstitusi	 mengandung	 prinsip-
prinsip normatif, maka haluan negara mengandung prinsip-prinsip direktif. 
Haluan negara diperlukan sebagai kaidah penuntun yang berisi arahan 
dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan 
tujuan negara (rechtidee) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 
Tahun 1945 tersebut. sebagai prinsip kebijakan fundamental tersebut, 
haluan negara menjadi pedoman perumusan Kebijakan instrumental dan 
operasional pula.

Haluan negara secara esensial memuat prinsip-prinsip pokok arah 
pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Haluan negara 
bersifat memandu dan membimbing serta mengarahkan bekerjanya fungsi-
fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan 
bernegara. Karena itu haluan negara dapat dikatakan sebagai merupakan 
pernyataan kehendak rakyat yang dituangkan dalam bentuk tertentu yang 
berlaku mengikat bagi penyelenggaraan negara dan berfungsi sebagai 
pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pembangunan 
untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.95

94  Lutfil Ansori. Op. cit.
95  Jimly Asshiddiqie. “Konstitusionalisme Haluan Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
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Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa haluan negara 
adalah konsep pembangunan nasional yang merujuk pada tujuan negara 
yang hendak dicapai melalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki 
proyeksi ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai 
fondasi utama dari konsep haluan negara.

B.  LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis sesungguhnya 
memuat fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan 
masyarakat, serta negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati 
dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi 
pada kenyataannya di masyarakat.

Dalam konteks landasan sosiologis, Ravik Karsidi memberikan 
catatan tentang basis sosial-ekonomis tentang pentingnya haluan 
negara. Menurutnya, setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama 
menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau 
tidak searah seperti yang diterapkan pada era reformasi. Belum tercapainya 
maksud pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah 
terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa 
konstitusi. Penyimpangan yang dilakukan berlangsung baik dalam bentuk 
liberalisasi	 undang-undang,	 kebijakan	 fiskal,	 dan	 fungsi	 moneter	 yang	
terlepas dari amanat konstitusi. Sejak reformasi telah disahkan banyak 
undang-undang disektor perekonomian yang setelah diuji materi oleh 
Mahkamah Konstitusi terbukti tidak konstitusional.96 

Selang beberapa waktu, ketika GBHN tidak lagi dijadikan sebagai 
rujukan atau pedoman dalam pembangunan maupun penyelenggaraan 
negara, percepatan kemajuan nasional dan daerah menjadi terhambat, 
arah pembangunan tidak berkelanjutan disebabkan karena untuk saat ini 
rancangan yang digunakan merujuk terhadap visi dan misi dari Presiden 

Berdasarkan Pancasila”. https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-
haluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila. (Diakses tanggal 9 
juni 2021).

96  Sudjito dalam Harry Setya Nugroho. Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Veritas Et Justitita, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019. 
hlm.212. 
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yang tersusun di dalam undang-undang dalam bentuk RPJPN yang menurut 
Jimly Assiddiqie rancangan tersebut tidaklah cukup untuk mengakomodir. 
Hal ini memicu adanya ketidak stabilan arah pembangunan Indonesia 
karena dalam lima tahun sekali, negara ini mengalami pergantian presiden 
dan yang mana jika Presiden berganti kemudian digantikan oleh Presiden 
baru, rancangan pembangunannya pun berganti atau berubah.

Saat ini, sistem yang berlaku adalah Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) menurut UU No. 25 Tahun 2004. Adanya 
SPPN tersebut, merupakan dampak dari adanya amandemen konstitusi 
yang menghilangkan kewenangan MPR dalam menyusun Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). Apabila ditinjau kembali, SPPN akan lebih 
mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, jika dituangkan dalam 
GBHN yang ditetapkan dengan Tap MPR. 

Isu yang terdengar akhir-akhir ini yaitu bahwa MPR akan 
mencanangkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai arahan atau rujukan 
dalam merancang, menyusun, memutuskan, melaksanakan, maupun 
mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah. Jika dimaknai, pilihan 
nomenklatur PPHN tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan 
nomenklatur GBHN yang pernah ada sebelumnya. Akan tetapi, di dalam 
Pokok-Pokok Haluan Negara hanya akan memuat kebijakan strategis yang 
dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia, serta merupakan 
pengejawantahan dari UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks substansinya 
pun antara PPHN dengan GBHN mempunyai kesamaan yang pada intinya 
sama-sama bertujuan untuk keberlangsungan pembangunan pemerintah. 

Lalu, jika MPR benar-benar mengadirkan rancangan pembangunan 
tersebut, bagaimana dengan sistem presidensial yang telah diterapkan 
pada era reformasi ini? Apakah akan terjadi perubahan sistem di Indonesia 
yang mana akan kembali ke zaman ketika MPR dijadikan sebagai lembaga 
tertinggi negara dan semua penyelenggaraan negara merujuk kepada 
GBHN sebagai produk dari MPR?. Kekhawatiran ini pasti akan muncul 
dibenak para pejabat, badan, lembaga, pengamat maupun masyarakat 
Indonesia. 

Kondisi sosial ini jika dikaitkan dengan isu haluan negara akan 
memunculkan pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro, mengembalikan 
haluan negara tentu sebagai ikhtiar konstitusional untuk menyelesakan 
berbagai persoalan pembangunan dan penyelenggaraan negara. 
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Bagi kalangan yang kontra akan haluan negara, memandang bahwa 
menghidupkan kembali haluan negara akan kembali memposisikan MPR 
sebagai lembaga tertinggi negara, dan akan menimbulkan dampak turunan 
yang akan berujung pada dapat diberhentikannya presiden dengan indikator 
atau ukuran ketidaktercapaian pelaksanaan haluan negara oleh presiden. 
Singkatnya, bagi kalangan kontra, haluan negara dapat mereduksi semangat 
konstitusional penguatan sistem presidensil.97Namun, MPR sebagai pihak 
yang akan menghadirkan PPHN ini mengatakan bahwa dengan adanya 
Pokok-Pokok Haluan Negara justru dimaksudkan untuk memperkuat 
sistem presidensial yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 
Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika dan Pokok-Pokok Haluan Negara ini sama sekali 
tidak akan mengurangi ruang dan wewenang Pemerintah untuk menyusun 
cetak biru (blueprint) pembangunan.

Jika Pokok-Pokok Haluan Negara dihidupkan, maka MPR 
berkewajiban untuk melurusan pandangan setiap warga maupun badan 
atau lembaga negara agar dengan adanya haluan negara ini, bukan 
berarti bertentangan dengan sistem presidensial yanga mana kemudian 
dimaksudkan untuk merperkuat dan mencirikan pemerintahan parlementer. 
Adapun menurut Jimly, menghidupkan kembali haluan negara tidak 
berarti ditafsirkan : (1) MPR menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada 
presiden; (2) presiden tidak dapat lagi dipilih langsung oleh rakyat, 
melainkan harus kembali dipilih oleh MPR; (3) presiden harus bertanggung 
jawab kepada MPR, bukan lagi langsung kepada rakyat; (4) rumusan 
haluan negara lebih rinci dan bersifat operasional, sehingga presiden tidak 
dapat	lagi	berkreatifitas	untuk	menyusun	program	menurut	visi	dan	misi	
yang diusungnya dalam kampanye pemilihan,98 kondisi tersebut menurut 
Jimly harus dicegah jangan sampai haluan negara ditafsirkan seperti itu, 
namun bukan upaya mencegah tersebut bukan lantas alergi dan resisten 
97  Jefferson Ng. Reinstanting the Broad Guidelines of State Policy: Tiping the Power Balance?. RSIS 

Commentary, No. 177, September 2018, hlm. 2. Lihat juga Ratna Herawati yang menyatakan 
bahwa menghidupkan kembali GBHN merupakan langkah mundur dari sistem presidensil dan 
demokrasi, Ratna Herawati dan Novira Maharani Sukma. State Guidelines In Indonesia: How 
to Accommodate Rased on The State System of Indonesia. The First Internasional Conference 
on islamic Development Studies 2019, European Union Digital Library, hlm. 3. Lihat juga 
Hilaire Tegnan, et.al. Indonesia National Development Planning System Based on State Policy 
Guidelines (GBHN): A Return to the Future?. International Journal of Law Reconstruction, Vol. 
II, Issue 1, 2018, hlm.8, Fery Amsari, https://republika.co.id/berita/pw800o428/amandemen-
gbhn-disebut-pintu-masuk-kendalikan-presiden, diakses pada Senin, 20 Juli 2020.

98  Jimly Asshiddiqie. Konstitusionalisme Haluan Negara…..op.cit.
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terhadap haluan negara yang diwacanakan saat ini untuk dihidupkan 
kembali. Artinya haluan negara menjadi penting untuk mengarahkan 
pembangunan dan penyelenggaraan negara, namun dengan catatan yang 
tidak akan mereduksi esensi penguatan sistem presidensil sebagaimana 
telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Oleh karena itu, lahirnya PPHN harus dilandaskan oleh prinsip 
demokrasi yang mana kedaulatan rakyat terpenuhi di dalam prinsip 
tersebut. Mengapa harus dengan prinsip demokrasi? Mengapa tidak dengan 
prinsip lainnya? Ya karena untuk era kali ini, prinsip yang dipegang oleh 
negara Indonesia yaitu prinsip demokrasi. Maksud dari prinsip tersebut 
adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam 
kebijakan politik dan sosial. Melalui dan atas dasar kedaulatan rakyat 
serta demokrasi, rakyat berkesempatan menyatakan kehendaknya secara 
sistematis,	ataupun	secara	sporadis.	Di	dalamnya,	ada	filsafat	keterkaitan	
sistemik antara kedaulatan rakyat, demokrasi yang basis sosialnya. 
Artinya kehidupan dan masa depan rakyat sebagai individu maupun 
sebagai bangsa, direncanakan, didesai dan diraih melalui upaya-upaya 
memperhatikan aspirasi rakyat, sekalian dinamika sosialnya.99 Dengan 
demikian,dihadirkannya Pokok-Pokok Haluan Negara akan menghasilkan 
sebuah produk yang sempurna atas dasar kedaulatan rakyat dan dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk memanusiakan rakyat dalam rangka 
pertanggungjawaban sosial penyelenggara negara. Jika disimpulkan 
bahwa antara kedaulatan rakyat, demokrasi, dan PPHN dibutuhkan dan 
perwujudannya harus melalui analisa sosial. Hal demikian penting agar 
aspirasi dan dinamika sosial terakomodasi dengan baik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam meneropong masa 
depan untuk menghadirkan rancangan haluan negara yang dilakukan 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka dalam konteks perumusan, 
pembahasan, dan penetapan haluan negara haruslah didasari dengan 
prinsip Democratic  Directive Principle of State Policy Making, artinya 
pembentukkan kebijakan dasar tersebut harus dilaksanakan secara 
demokratis,	 dimana	 fitur	 utamanya	 dari	 konsepsi	 demokratis	 adalah	
partisipasi publik. Meskipun MPR dijadikan sebagai sentrum perumusan, 
pembahasan, dan penetapan haluan negara, namun MPR harus membuka 
ruang partisipasi publik semaksimal mungkin dari seluruh elemen 
99  Sudjito dalam Harry Setya Nugroho. Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Veritas Et Justitita, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019. hlm.212.
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bangsa untuk dapat mengusulkan muatan materi yang seharusnya ada di 
rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara yang hendak dibentuk sekaligus 
dengan adanya ruang partisipasi publik tersebut, setiap elemen bangsa 
dapat memberikan kritikan ataupun saran terhadap isi muatan materi dari 
PPHN itu sendiri guna merealisasikan tujuan dari adanya dihadirkannya 
Pokok-Pokok Haluan Negara yaitu untuk melancarkan dan mengarahkan 
sistem pembangunan serta penyelenggaraan negara Indonesia.

Tidak hanya itu, dengan adanya ruang partisipasi publik yang 
maksimal ini100 dimaksudkan agar haluan negara yang berhasil diabadikan 
tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dari seluruh elemen bangsa, 
serta menjadi cerminan betapa dibukanya jalan bagi warga negara 
untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik, apalagi kebijakan 
yang sfatnya fundamental tersebut,101 serta semua pihak akan merasa 
memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan dan mengontrol 
implementasi haluan negara tersebut.

C.  LANDASAN YURIDIS

Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945, MPR sebagai 
diberikan kewenangan untuk menetapkan GBHN, hal itu tertuang secara 
tegas dalam Pasal 3 Undang-undang 1945 sebelum amandemen, bahwa 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar 
dan haris-garis besar daripada haluan negara”.Reformasi konstitusi yang 
bergulir di tahun 1999-2002 menjadikan MPR sebagai salah satu objek 
dari amandemen konstitusi baik aspek kelembagaan, kewenangan dan 
fungsinya. Dalam hal GBHN saat pembahasannya terdapat dua sentral 
pemikiran. 

Pertama, pandangan yang menyatakan apabila presiden dipilih 
langsung oleh rakyat, dengan sendirinya MPR tidak lagi bertugas 
menyusun GBHN seperti ketika presiden masih dipilih secara langsung 
oleh MPR. Setiap calon presiden akan menyampaikan tawaran programnya 
kepada rakyat pada masa kampanye yang nantinya akan menjadi program 
yang akan dilaksanakan presiden terpilih.102 Hal ini bisa kita rujuk pada 
100  Zachary Elkins, et.al. The Citizen as Founder: Public Participation in Constitusional Approval. 

Temple Law Review, Vol. 81 No. 2, 2008, hlm.361.
101  Ronald Van Crombrugge. Belgium and Democratic Constitution-Making: Prospect for the 

Future?. Netherlands Journal of Legal Philosophy, Vol. 46 Issue 1, 2017, hlm. 13.
102  Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran 
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pendapat Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. yang disampaikan pada rapat ke 13 
PAH I BPR MPR 24 April 2001.

“Keberadaan MPR akan bergantung pula dengan kemungkinan 
perubahan kelembagaan yang lain. Kalau konstitusi yang baru ini 
mengadopsi sistem pemilihan Presiden secara langsung maka sudah 
tidak ada lagi fungsi MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 
Demikian juga dalam menentukan GBHN dan pertanggungjawaban 
Presiden. Dengan sistem pemilihan langsung, GBHN adalah yang 
merupakan platform partai yang memenangkan Pemilu, yang seterusnya 
sangat ditentukan oleh platform calon Presiden yang memenangkan 
kursi Kepresidenan. Dengan akibatnya adalah Presiden tidak 
bertanggung jawab kepada MPR, akan tetapi langsung kepada para 
pemilih. Sehingga kalau seorang Presiden tidak memenuhi kehendak 
rakyat maka dia tidak akan terpilih kembali, kalau dia mencalonkan 
untuk masa jabatan berikutnya”103

Pendapat tersebut pada dasarnya berpijak pada penguatan sistem 
presidensial, dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi 
dipilih oleh MPR. Sehingga presiden akan bertanggungjawab langsung 
kepada rakyat dan MPR tidak dapat lagi melakukan impeachment kecuali 
dengan alasan yang sesuai dengan pasal 7 UUD 1945.

Kedua, pemikiran yang mengatakan bahwa walaupun presiden 
dipilih secara langsung, masih tetap dibutuhkan GBHN yang ditetapkan 
oleh MPR mengacu pada keinginan untuk upaya perencanaan jangka 
panjang, agar terjadi keterpaduan dan kesinambungan. Pandangan tersebut 
tercermin dari pendapat Affandy yang merupakan anggota fraksi TNI/Polri 
menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“ini kami masih menganut (pilihan alternatif kedua MPR 
menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar), 
ini kami kedepankan penting menurut hemat kami. Garis-garis besar 
haluan negara ini berawal mula, berasal di program yang dikampanyekan 
oleh presiden ditambah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

dalam Proses Perubahan UUD 1945, dikutip dalam France M. Wantu, dkk. Kajian Bentuk 
Hukum dan penegakannya, serta substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, hlm.53.

103  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif 
Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku III Lembaga 
Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 326.
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rangka untuk keterpaduan, kesinambungan, keutuhan dan kebulatan. 
Kesinambungan dalam arti yang untuk jangka panjang, long term plan, 
begitu. Sebab kalua calon presiden ini hanya menggantikan lima tahun, 
barangkali bangsa ini akan bisa lebih menatap ke depan, melihat dalam 
rangka grand strategy dua puluh lima tahun ke depan”.104

Pada Akhirnya dua sentral pemikiran ini mendapatkan kesimpulan 
untuk menghilangkan GBHN. Eric Stenly Holle berpendapat bahwa 
“Hilangnya GBHN berarti hilangnya sarana pemandu pelaksanaan 
pembangunan nasional. Dengan GBHN pembangunan dapat dilaksanakan 
secara terencana, terkendali dan terevaluasi. Karena posisinya yang krusial 
sebagai pemandu pelaksanaan pembangunan maka GBHN yang hilang 
harus ada penggantinya”.105 

Secara fungsional GBHN diupayakan untuk digantikan dengan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan juga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
UU SPPN pada dasarnya lebih menitik beratkan pada aspek administratif 
perencanaan pembangunan semata (pola administratif), artinya UU ini 
hanya mengatur bagaimana perumusan perencanaan pembangunan baik 
di tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa agar 
terjadi kesinambungan pembangunan. Sedangkan UU RPJPN memang 
secara umum memuat prinsip-prinsip pokok arah pembangunan, namun 
dirasa kurang efektif mengacu pada pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan 
bahwa “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan 
Program Presiden” dan juga Pasal 7 yang berbunyi bahwa “(1) Pemerintah 
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional. (2) 
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
RPJP Daerah. (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dari kedua pasal tersebut dapat kita Tarik sebuah kesimpulan 
104  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif 

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku III Lembaga 
Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 388-389.

105  Eric Stenly Holle. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN 
Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-IV UUD 1945. 
Jurnal Hukum Volkgeist, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 75.
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bahwasanya RPJPN ini mengunakan paradigma eksekutif sekali. Padahal 
seharusnya sebuah Haluan negara bukan hanya eksekutif saja yang 
diarahkan akan tetapi seluruh cabang kekuasaan harus merujuk dan 
memedomani haluan negara tersebut, sebab haluan negara yang memuat 
prinsip-prinsip pokok kebijakan negara, di dalamnya tertuang pula 
kepentingan di bidang legislatif dan yudikatif. Sehingga apabila dirangkum 
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kedua UU tersebut dibuat bukan 
sebagai haluan negara yang bersifat directive principle of state policy, 
melainkan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan yang 
sebelumnya tertuang dalam haluan negara. kesadaran bahwa RPJPN 
tidaklah dimaksudkan menjadi haluan didasarkan pada kesadaran kolektif 
pembentuk UU bahwa haluan negara harus dibentuk oleh lembaga yang 
merepresentasikan seluruh kekuatan bangsa (MPR). Jika kesepakatan 
kolektif ingin menghidupkan kembali haluan negara, maka pintu masuk 
secara yuridis adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 3 Undang-undang 
Dasar Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa MPR berwenang untuk 
menetapkan Pokok-pokok haluan negara.
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BAB IV

ANALISIS

A.  JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1.  Gambaran Umum Jangkauan dan Arah Pengaturan

No. Jangkauan Arah Pengaturan
1. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat
1. Penambahan Kewenangan MPR 

untuk membuat Pokok-Pokok Ha-
luan Negara

2. Penambahan Mekanisme Pengesah-
an Pokok-Pokok Haluan Negara

3. Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara Dalam Sidang 
Tahunan MPR

4. Ketetapan MPR atau MPRS yang 
masih berlaku

2. Dewan Perwakilan Rakyat 1. Pencabutan UU SPPN dan diganti-
kan dengan UU baru yang berisikan 
mengenai pelaksanaan atau teknis 
PPHN.

2. Sinkronisasi kewenangan MPR di 
dalam UUD 1945 dengan UU MD3 
(Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah).

3. Sinkronisasi kewenangan MK di 
dalam UUD 1945 dengan UU Mah-
kamah Konstitusi.

4. Memperjelas kedudukan Tap MPR 
dalam hierarki peraturan perun-
dang-undangan.

5. Penyesuaian fungsi legislasi DPR 
terhadap PPHN

6. Penyesuaian fungsi anggaran DPR 
terhadap PPHN
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3. Presiden 1. Tidak berlakunya Impeachment 
Presiden di Pokok-pokok Haluan 
Negara.

2. Pengajuan RUU, RAPBN, RPJMN 
dan pembuatan Perpres Harus 
sesuai dengan Pokok-pokok Haluan 
Negara

3. Pertanggungjawaban Presiden terh-
adap Pokok-pokok Haluan Negara

4. Mahkamah Konstitusi 1. Penambahan Kewenangan MK 
untuk menguji Undang-undang 
terhadap Ketetapan MPR.

5. Komisi Pemilihan Umum 1. Pembacaan Laporan Presiden ten-
tang pelaksanaan PPHN

2. Penyesuaian Visi dan Misi dengan 
PPHN

2.  Pembahasan Jangkauan dan Arah Pengaturan

2.1.  Majelis Permusyawaratan Rakyat

a)  Jangkauan 

Subyek yang terkena tentang Rancangan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan lembaga instansi terkait lainnya termasuk Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), Mahkamah Konstitusi, Pemerintah, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Obyek dari Jangkauan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, beserta serangkaian 
kewenangan dan tugas. 

Rancangan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  memiliki arah pengaturan dalam 
hal: Penambahan Kewenangan MPR untuk membuat 
Pokok-Pokok Haluan Negara, Penambahan Mekanisme 
Pengesahan Pokok-Pokok Haluan Negara, Laporan 
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Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Sidang 
Tahunan MPR, Ketetapan MPR atau MPRS yang masih 
berlaku.

b)  Arah Pengaturan

a.  Penambahan Kewenangan MPR untuk membuat 
Pokok-Pokok Haluan Negara

A. Hamid S. Attamimi menunjukkan bahwa 
struktur hierarki tata hukum di Indonesia, meliputi:

1) Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan 
UUD 1945); 

2) Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, 
TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;

3) Formell Gesetz : Undang-undang; 

4) Verordnung en Autonome Satzung : secara 
hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga 
Keputusan Bupati atau Walikota.106

Dari Hierarki yang di sebutkan oleh A. 
Hamid S. Attamimi tersebut dapat dipahami bahwa 
Pancasila (Pembukaan UUD 1945) merupakan 
Staatsfundamentalnorm sehingga kedua norma tersebut 
haruslah dimaknai sebagai arahan tertinggi dalam 
pelaksanaan negara. Dalam Pancasila Sila Keempat 
berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” 
Sementara pembukaan UUD 1945 menyebutkan: “…
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 
berdasarkan kepada…”

106  Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. 
Yogyakarta: PT Kanisius. hlm. 44-45.
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Di dalam kedua norma diatas terdapat original 
Intent dari para pendiri bangsa, bahwa adanya keinginan 
untuk membentuk suatu Lembaga perwakilan sekaligus 
merangkap Lembaga permusyawaratan. Konsep 
permusyawaratan/perwakilan ini kemudian ditekankan 
kembali dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara 
langsung	 mengidentifikasi	 Negara	 Indonesia	 sebagai	
negara berkedaulatan rakyat. Representasi dari lembaga 
yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR).

Pasca Amandemen keempat UUD 1945 
terdapat perubahan terhadap kewenangan MPR yang 
sebelumnya merupakan Lembaga tertinggi negara 
ditambah kewenangannya untuk menentukan arah 
kebijakan negara yaitu GBHN, akan tetapi setelah 
amandemen kewenangan yang dimiliki MPR hanya 
bersifat Ceremonial saja. Hal tersebut menjadikan MPR 
tidak berjalan dengan baik sebagai Lembaga pelaksana 
kedaulatan rakyat. Oleh karena itu diperlukan untuk 
menghidupkan kembali beberapa kewenangan MPR 
yang merepresentasikan kedaulatan Rakyat, selain 
daripada alasan hal tersebut penghidupan kembali 
kewenangan MPR dikarenakan bentuk UUD 1945 
sebagai sebuah dokumen tidak selalu dapat dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan bagi lembaga negara. 
Sehingga diperlukan MPR untuk diberikan kewenangan 
membentuk suatu haluan negara sebagai sebuah 
pedoman bagi pemerintah, selain dari pada itu apabila 
merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 telah 
jelas menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
undang Dasar.” Berdasarkan pengaturan tersebut dapat 
dilihat jelas bahwa hanya MPR lah yang memiliki 
kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, 
sehingga pada dasarnya hanya MPR lah yang paling 
paham mengenai maksud dan tujuan tiap-tiap pasal 
dari UUD. Sehingga menjadi sangan relevan apabila 
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MPR diberikan kewenangan untuk membuat Haluan 
negara sehingga pembangunan akan dapat diarahkan 
untuk mencapai tujuan dari konstitusi. 

Dalam amandemen ke-5 UUD NRI 1945, akan 
ditambahkan Pasal 3A mengenai MPR, bahwasanya 
MPR berwenang untuk membuat Pokok-Pokok Haluan 
Negara. Penambahan kewenangan MPR dalam membuat 
haluan pembangunan dengan istilah yang berbeda yang 
dinamakan “Pokok-Pokok Haluan Negara”. Pengaturan 
perlunya haluan negara dituangkan pula ke dalam 
UUD, didasarkan atas kekuatan mengikat yang lebih 
kuat daripada dalam undang-undang atau di bawahnya. 
Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi Indonesia 
merupakan konstitusi yang bersifat rigid, artinya cara 
perubahannya lebih sulit atau lebih khusus daripada 
perubahan produk hukum lainnya. Dengan diaturnya 
pembuatan PPHN oleh MPR dalam amandemen ke-5 
UUD NRI 1945, akan menimbulkan kepastian, untuk 
menjadi acuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, dan 
memiliki kontinuitas bagi Presiden dan Wakil Presiden 
selanjutnya.

b. Penambahan Mekanisme Pengesahan Pokok-Pokok 
Haluan Negara

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan 
disahkan melalui Ketetapan MPR. Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya mengutip dari pandangan 
A. Hamid S. Attamimi bahwasanya Ketetapan 
MPR dalam hierarki tata hukum di Indonesia setara 
dengan batang tubuh UUD 1945 atau dalam tataran 
Staatsgrundgesetz. Dengan kesetaraan tingkatan antara 
Ketetapan MPR dan batang tubuh UUD 1945 maka 
pada dasarnya didalam pembentukan Ketetapan MPR 
setidaknya haruslah setara dengan mekanisme untuk 
merubah UUD 1945. 
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Didalam pasal 37 ayat 3 dan 4 menjelaskan 
bahwa, “(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-
undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(**** ) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal 
Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.(****)”

Dalam hemat kami melihat hal tersebut 
maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme 
pengesahan PPHN didalam UUD 1945. Dalam 
Amandemen ke-5 akan diatur dalam pasal 3A mengenai 
dalam hal mekanisme pengesahan PPHN disamakan 
dengan mekanisme perubahan UUD 1945. Dengan 
disamakannya mekanisme pengesahan PPHN dengan 
perubahan UUD 1945 maka akan menimbulkan satu 
kepastian hukum dan juga mempertegas kedudukan 
dari PPHN.

c. Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara 
Dalam Sidang Tahunan MPR

Dalam Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan 
Negara, MPR menjadi Lembaga Negara yang 
berwenang menyelenggarakan sidang tahunan setiap 
tahun untuk mendengar pidato kenegaraan presiden 
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara.  Selain itu, perwakilan 
setiap Lembaga tinggi negara juga menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
kewajiban Pokok-Pokok Haluan Negara. 

Laporan ini adalah bagian dari hak rakyat 
dalam mendapatkan kepastian pelaksanaan Pokok-
Pokok Haluan Negara, hak tersebut terwakili dengan 
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penyampaian laporan yang dilaksanakan dihadapan 
MPR sebagai Lembaga representasi rakyat. Dalam 
laporan pertanggungjawaban MPR berwenang 
menilai Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini 
dilaksanakan sepenuhnya, kurang dilaksanakan, dan 
tidak dilaksanakan. Hal itu penting karena penilaian 
tersebut untuk membatasi stigma dan penafsiran yang 
berbeda terhadap hasil laporan pertanggungjawaban 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

MPR dalam menyampaikan hasil dari laporan 
pertanggungjawaban Presiden dalam bentuk dokumen 
tertulis agar semua rakyat Indonesia mengetahui 
sampai mana dan bagaimana keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan Pokok-Pokok Haluan Negara.

d. Peninjauan Ketetapan MPR atau MPRS yang masih 
berlaku.

TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Pasal 2 
menyatakan bahwa 3 (tiga) TAP MPR yang masih 
berlaku yaitu :

1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/
MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Kornunis 
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik 
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan 
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan 
atau Mengembangkan Faham atau Ajaran 
Komunis/MarxismeLeninisme dinyatakan tetap 
berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalarn 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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Sernentara Republik Indonesia Nomor XXV/
MPRS/1966 ini. ke depan diberlakukan dengan 
beikeadilan dan menghormati hukum, prinsip 
demokrasi dan hak asasi manusia; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 
tentang Politik Ekonomi dalam Rangka 
Demokrasi Ekonomi, di nyatakan tetap berlaku 
dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban 
mendorong keberpihakan politik ekonomi yang 
lebih memberikan kesempatan dukungan dan 
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, 
dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam 
membangkitkan terlaksananya pembangunan 
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai 
hakikat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang 
Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap 
berlaku sarnpai dengan terlaksananya ketentuan 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor V/MPR/1999.

Ketetapan MPR atau MPRS yang masih berlaku 
saat ini, haruslah ditinjau kembali keberadaannya 
sebagai implikasi dari diperbolehkannnya kembali 
MPR untuk mengeluarkan Ketetapan MPR dalam 
hal PPHN, pembatasan pemberian wewenang kepada 
MPR untuk mengeluarkan ketetapan MPR terbatas 
mengenai PPHN inilah yang menjadikan perlunya 
ditinjau ulang Ketetapan MPR atau MPRS lain yang 
masih berlaku. Akibatnya apabila tidak dilaksanakan 
peninjauan kembali maka ketetapan MPR atau 
MPRS yang ada saat ini akan menjadi kebal dan tidak 
memungkinkan lagi untuk dicabut apabila sudah tidak 
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sesuai dikarenakan kewenangan MPR hanyalah sebatas 
mengeluarkan Ketetapan MPR tentang PPHN tidak 
untuk yang lainnya dan juga selain itu ketetapan MPR 
ini tidak dapat di judicial review sehingga akan sangat 
berbahaya apabila tidak dilakukan peninjauan ulang.

Pasca dilakukan peninjauan terhadap materi dari 
Ketetapan MPR atau MPRS yang masih berlaku maka 
akan dilakukan pengesahan mengenai status hukumnya 
dalam undang-undang oleh DPR. Undang-undang 
disini dipilih karena undang-undanglah yang paling 
relevan dan dapat mengatasi permasalahan tersebut, 
pertama undang-undang dapat diajukan pengujiannya 
di Mahkamah Konstitusi, kedua, undang-undang dapat 
dicabut apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
keadaan. 

Sehingga dalam aturan tambahan nantinya dalam 
Rancangan Undang Undang Dasar perlu ditambahkan 
mengenai hal tersebut.

 

2.2.  Dewan Perwakilan Rakyat

a)  Jangkauan

Pemberlakuan PPHN akan memberikan dampak yang 
signifikan	 terhadap	 kewenangan	 yang	 dimiliki	 beberapa	
lembaga negara di Indonesia. Salah satu dari beberapa 
lembaga negara yang terdampak ialah lembaga negara 
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki tiga 
fungsi penting dalam menjalankan kewenangannya, yakni: 
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Dengan adanya PPHN, akan terdapat perubahan-
perubahan mekanisme yang berkaitan dengan ketiga 
fungsi tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang 
dimaksudkan tidak akan mereduksi esensi maupun 
substansi dari ketiga fungsi DPR tersebut. Perubahan-
perubahan tersebut hanya akan mengalami penyesuaian 
terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara.
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b)  Arah Pengaturan

a. Pencabutan UU SPPN dan digantikan dengan UU baru 
yang berisikan mengenai pelaksanaan atau teknis PPHN.

Sebagai lembaga yang memegang kekuasaan 
legislasi, DPR memiliki kewenangan untuk mencabut 
dan membuat UU. Alasan untuk mencabut UU SPPN, 
yakni agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan 
perundang-undangan yang memuat mengenai haluan 
negara dan memberikan kedudukan yang tunggal 
bagi PPHN sebagai haluan negara. Selain itu, untuk 
memberikan pedoman yang pasti terkait dengan 
pelaksanaan PPHN, DPR harus membuat UU baru 
yang berisikan mengenai pelaksanaan atau teknis 
PPHN. Hal ini karena sifat PPHN yang masih abstrak 
dan umum, sehingga terdapat urgensi yang mendasar 
diperlukannya UU sebagai pelaksana PPHN.

Isi aturan pelaksanaan PPHN tersebut kurang 
lebih sama seperti UU SPPN, akan tetapi RPJPN harus 
ditiadakan. Karena PPHN yang telah kami konsepkan 
akan memiliki jangka waktu yang panjang. Disamping 
itu, kami tetap mempertahankan gagasan terdahulu 
mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/
Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan 
Tahunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan 
Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/
Lembaga, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Karena gagasan terdahulu 
mengenai beberapa rencana pembangunan dalam 
SPPN terdahulu masih relevan untuk melaksanakan 
PPHN.

Sama layaknya SPPN sebagai aturan induk yang 
mengamanatkan adanya RPJPN, RPJMN, dan aturan 
turunan lainnya. Aturan pelaksana PPHN ini nantinya 
juga memiliki aturan induk yang juga mengamanatkan 
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adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/
Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain-lain. Aturan 
pelaksana tersebut nantinya hadir dengan nomenklatur 
baru, yakni SP3HN atau Sistem Pelaksanaan Pokok-
Pokok Haluan Negara.

Dengan adanya PPHN ini, Presiden tidak serta 
merta hanya menjalankan PPHN. Presiden masih 
diberikan kebebasannya dalam hal membuat visi dan 
misinya. Visi dan misi tersebut nantinya diformulasikan 
ke dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah sebagai aturan pelaksanaan PPHN. Akan 
tetapi, visi dan misi tersebut harus sesuai dengan 
PPHN. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dapat berjalan secara 
berkelanjutan dan berkesinambungan.

b. Sinkronisasi kewenangan MPR di dalam UUD 1945 
dengan UU MD3 (MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH).

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, 
DPR dapat berwenang untuk melakukan revisi atas UU 
yang telah mereka sahkan bersama presiden. Berkaitan 
dengan hal tersebut, MPR akan diberikan kewenangan 
untuk menyusun PPHN melalui amandemen UUD 
1945. Sehingga DPR dengan kewenangan legislasinya 
harus melakukan revisi atas UU No 17 Tahun 2014 atau 
UU MD3. Hal tersebut dilakukan sebagai sinkronisasi 
atas kewenangan MPR di dalam UUD 1945 dengan 
UU MD3. Selain itu, sinkronisasi juga bertujuan agar 
tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang 
bertentangan UUD 1945.
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c. Sinkronisasi kewenangan MK di dalam UUD 1945 
dengan UU Mahkamah Konstitusi.

Selain melakukan sinkronisasi terhadap MPR, 
DPR juga harus melakukan sinkronisasi kewenangan 
MK di dalam UUD 1945 dengan UU No 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena 
MK akan diberikan kewenangan tambahan untuk 
menguji UU terhadap Tap MPR mengenai PPHN atau 
menambahkan Tap MPR mengenai PPHN sebagai 
batu uji. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk 
menghindari adanya peraturan perundang-undangan 
yang bertentangan dengan UUD 1945.

d. Memperjelas kedudukan Tap MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibat dari diberikannya kewenangan 
MPR untuk menyusun PPHN. MPR akan mengeluarkan 
Tap MPR yang materi muatannya berisikan mengenai 
arahan, pedoman, atau haluan dalam penyelenggaraan 
negara. Maka, DPR harus melakukan penambahan 
pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
memperjelas kedudukan Tap MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan.

e. Penyesuaian fungsi legislasi DPR terhadap PPHN

Dalam melakukan kewenangannya untuk 
membuat UU, lembaga yang memiliki fungsi legislasi 
harus berpedoman kepada PPHN. Karena pemilik 
kekuasaan legislasi terbesar dipegang oleh DPR, maka 
DPR berhak menolak RUU yang diajukan oleh Presiden 
maupun DPD apabila RUU tersebut tidak sesuai dengan 
PPHN. Penyesuaian fungsi legislasi terhadap PPHN ini 
sebagai salah satu metode untuk mengawasi lembaga 
eksekutif agar tidak menyimpang dari PPHN. Fungsi 
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legislasi ini dapat berevolusi menjadi sanksi legislasi, 
apabila Presiden melakukan penyimpangan terhadap 
PPHN.

PPHN menjadi kewajiban bagi presiden 
untuk menjalankannya, namun pelanggaran atau 
penyimpangan atas PPHN tidak dapat dijadikan syarat 
untuk presiden dapat diimpeachment. Sehingga, hal 
tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai 
bagaimana sanksi presiden apabila melakukan 
pelanggaran terhadap PPHN. Oleh karenanya, menjadi 
sangat relevan apabila fungsi legislasi dapat berevolusi 
menjadi sanksi legislasi, apabila Presiden melakukan 
penyimpangan terhadap PPHN. Adanya sanksi legislasi 
juga memperkuat cheek and balances system antara 
cabang kekuasaan, terkhusus kekuasaan eksekutif yang 
menjalankan PPHN.

Pengaturan mengenai fungsi legislasi DPR 
sebenarnya sudah secara general dituangkan di dalam 
pasal 20 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 
setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. Apabila RUU yang 
dibahas tidak mendapatkan persetujuan salah satu dari 
kedua pihak tersebut, maka UU tidak dapat dihasilkan. 
Fungsi legislasi tersebut sudah sangat jelas tertera di 
dalam konstitusi dan hanya diperlukan ketentuan lebih 
lanjut mengenai penyesuaian fungsi legislasi terhadap 
PPHN.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai 
penyesuaian fungsi legislasi DPR terhadap PPHN harus 
diatur di dalam UU. Sehingga, UU yang terdampak 
adalah UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Di dalam UU tersebut nantinya akan 
terjadi penambahan mengenai kewenangan legislasi 
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DPR. Kewenangan tersebut yakni, rancangan undang-
undang (RUU) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden harus disesuaikan dengan Pokok-
Pokok Haluan Negara.

f. Penyesuaian fungsi anggaran DPR terhadap PPHN

Selain memiliki fungsi legislasi dalam 
menjalankan kewenangannya, DPR juga memiliki 
fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPR merupakan 
kewenangan DPR untuk membahas dan memberikan 
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Di 
dalam menjalankan fungsi anggarannya, DPR memiliki 
kedudukan lebih kuat, karena DPR dalam penetapan 
RAPBN bersifat sebagai decision maker. Apabila 
DPR tidak menyetujui RAPBN, maka pemerintah 
menggunakan RAPBN tahun lalu. Hal ini berbeda 
dengan dengan fungsi legislasi yang membutuhkan 
persetujuan antara kedua pihak cabang kekuasaan, 
yakni eksekutif dan legislatif.

Fungsi anggaran dapat menjadi salah satu metode 
pengawasan terhadap presiden dalam pelaksanaan 
PPHN. Fungsi anggaran juga dapat berevolusi menjadi 
sanksi anggaran (budgeting) apabila RAPBN yang 
diajukan oleh presiden tidak sesuai dengan PPHN. 
Sehingga DPR berhak untuk menolak RAPBN yang 
diajukan oleh Presiden. Pelaksanaan fungsi anggaran 
oleh DPR adalah sebagai bentuk cheek and balances 
system antara cabang kekuasaan pemerintah, terutama 
eksekutif dan legislatif. Fungsi anggaran sebenarnya 
telah termaktub di dalam pasal 23 ayat 3 UUD 1945.

Di dalam pasal tersebut berbunyi, ”Apabila DPR 
tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diusulkan Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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tahun yang lalu”. Akan tetapi, belum ada ketentuan 
lanjutan yang mengatur mengenai penyesuaian 
fungsi anggaran terhadap PPHN. Sehingga, ketentuan 
mengenai penyesuaian fungsi anggaran terhadap PPHN 
dapat diatur di dalam UU. Dan UU yang terdampak 
adalah UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

Di dalam UU tersebut, nantinya akan diberikan 
penambahan kewenangan mengenai penyesuaian 
fungsi anggaran terhadap PPHN. Kewenangann 
tersebut, yakni RAPBN yang diajukan oleh Presiden 
harus disesuaikan dengan Pokok-Pokok Haluan 
Negara dan apabila RAPBN yang diajukan tidak sesuai 
dengan PPHN, DPR dapat menolak RAPBN tersebut. 
Sehingga, presiden menggunakan RAPBN tahun yang 
lalu.

2.3.  Presiden

a)  Jangkauan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 
menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan 
yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk 
republik, presiden dipilih oleh langsung oleh rakyat 
bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang 
berbentuk kerajaan (monarcy). Presiden Indonesia adalah 
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan republik 
Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol 
resmi negara. Indonesia menganut sistem Pemerintahan 
Presidensial yang artinya Presiden berfungsi sebagai 
kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala 
pemerintahan (head of government )

Ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang 
Dasar 1945 tentang Presiden Republik Indonesia memegang 
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kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang 
dasar, artinya bahwa Presiden dalam hal ini adalah kepala 
kekuasaan eksekutif dalam negara.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa 
Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 
dibantu oleh wakil presiden, artinya bahwa dalam 
melakukan kewajibannya wakil presiden berkedudukan 
sebagai pembantu presiden. Selain presiden dalam pasal 
4 Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 
juga diatur tentang satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat 
(2) dan Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat melalui Pilpres. Presiden dan Wakil Presiden 
menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa 
jabatan.

Berlakunya Pokok-pokok Haluan Negara ini 
akan mempengaruhi beberapa peraturan serta lembaga 
pemerintahan yang ada di Indonesia, Presiden adalah salah 
satu lembaga pemerintah yang harus menjalankan isi dari 
haluan negara. Dimana hal tersebut mengikat karena pada 
dasarnya presiden sebagai lembaga eksekutif memerlukan 
dasar dalam menjalankan dan menjadi pedoman 
Pemerintahan Negara.

b)  Arah Pengaturan

a. Tidak berlakunya Impeachment Presiden di Pokok-
pokok Haluan Negara

Berlakunya Pokok-pokok Haluan Negara tidak 
membuat Indonesia secara keseluruhan kembali 
menerapkan proses Garis Besar Haluan Negara 
dahulu, karena dalam PPHN Presiden bukan lagi 
sebagai mandataris MPR, artinya Presiden tidak lagi 
bertanggungjawab kepada MPR namun langsung kepada 
Rakyat. Sehingga dalam masa jabatannya presiden tidak 
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bisa di impeachment karena tidak sesuai dengan Pokok-
pokok Haluan Negara.

Secara umum, impeachment dimaknai sebagai 
turunnya, berhentinya, atau dipecatnya presiden atau 
pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya, arti 
impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan 
sehingga impeachment lebih menitik beratkan pada 
proses dan tidak selalu berakhir dengan berhentinya 
atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari 
jabatannya. 

Indonesia sendiri menganut sistem Presidensial, 
dimana ciri sistem Presidensial adalah kekuasaan 
pemerintahan beserta pertanggungjawabannya yang 
berpusat pada presiden Selain posisi yang kokoh dan 
kuat, seorang presiden juga mempunyai kekuasaan 
tunggal dalam menjalankan perintah (single chief 
executive).

Jabatan presiden dipegang oleh seorang individu 
(personal). artinya, individu yang menjabat presiden 
tersebut mempunyai kekuasaan tunggal dalam 
menjalankan pemerintahan serta posisinya kuat dan 
kokoh atau tidak mudah untuk dijatuhkan. Padahal 
secara alamiah, seorang itu tidak selalu baik dan benar. 
Artinya, seorang manusia terkadang pernah melakukan 
kesalahan, baik itu kesalahan yang dikategorikan 
sebagai suatu perbuatan kriminal, maupun kesalahan 
dalam menjalankan tugas yang diembannya. Untuk 
mengantisipasi terjadinya penyelewengan pemerintah 
yang dilakukan oleh seorang presiden sebagai akibat 
dari kesalahan yang dilakukan itu, maka harus ada 
mekanisme koreksi demi terciptanya pemerintahan 
yang demokratis. Bahkan tidak menutup kemungkinan, 
mekanisme koreksi tersebut nantinya berakibat pada 
pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya.

Pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya 
karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam 
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konstitusi, sering juga disebut sebagai Presidential 
Impeachment Process. Selain itu, seorang presiden 
hanya dapat diberhentikan berdasarkan articles of 
impeachment dan melalui impeachment procedure yang 
ditentukan dalam konstitusi.

Sebelum amandemen UUD 1945, dasar hukum 
impeachment secara implisit dapat ditemukan dalam 
Penjelasan UUD 1945 dan dijelaskan lebih rinci di 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(TAP MPR). Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pra 
amandemen dinyatakan bahwa:

1) Dalam menjalankan kekuasaannya, konsentrasi 
kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya berada 
di tangan presiden.

2) MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan 
presiden harus menjalankan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR.

3) Presiden dipilih oleh MPR, tunduk dan bertanggung 
jawab kepada MPR. 

Sedangkan di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 
dinyatakan:

1) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada 
MPR dan di akhir jabatannya harus memberikan 
laporan pertanggungjawaban terhadap mandat yang 
diberikan oleh MPR.

2) Di dalam masa jabatannya Presiden dapat diminta 
pertanggungjawabannya di depan Sidang Istimewa 
MPR sehubungan dengan pelaksanaan haluan 
negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dan 
TAP MPR.

Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan di 
Indonesia pernah terjadi dua kali impeachment, Pertama, 
pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara (MPRS) menarik mandat (memberhentikan) 
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Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/
MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno 
diganti oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan 
bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan 
kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan 
negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS. 
Kedua, pada Sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 
2001. Pada saat itu MPR juga telah mencabut mandat atau 
memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan 
alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar 
haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk 
memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa 
MPR, serta penerbitan Maklumat tanggal 23 Juli 2001 
yang dianggap inkonstitusional oleh MPR.107

Dalam dua pengalaman ketatanegaraan tersebut 
di atas dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme 
impeachment yang terjadi menimbulkan banyak 
perdebatan konstitusi yang sangat serius. Maka, dengan 
hal itulah dengan meniadakan impeachment merupakan 
langkah dalam upaya perlindungan sistem presidensial 
di Indonesia. Presiden bukan lagi sebagai mandataris 
dan tidak lagi bertanggungjawab pada MPR.

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung 
oleh rakyat tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya, 
kecuali melanggar hukum berdasarkan hal-hal yang 
tercantum dalam UUD 45 pasal 7a yang berbunyi: 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan 
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat , baik apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

107  Sumali. Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU), 
(Malang: UMM Press, 2002) hlm. 32-33.
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Dalam sejarah politik, Presiden Soekarno dan 
Presiden Abdurrahman Wahid telah menjadi korban 
dari penafsiran atas UUD 45 yang dulunya tidak 
mengatur prosedur konstitusional tentang impeachment. 
Oleh karena itu UUD 45 hasil Perubahan memasukan 
prosedur konstitusional tentang impeachment agar 
terlihat konsistensi penerapan negara hukum yaitu tidak 
ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap 
Presiden sekalipun.

PPHN tidak hadir untuk membuka peluang 
impeachment. Sebab, PPHN dipraktikkan ketika 
kedudukan Presiden setara dengan MPR dalam sistem 
pemerintahan presidensial. PPHN tidak mengembalikan 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak pula 
mengubah sistem presidensial menjadi parlementer 
namun tetap mengkokohkan sistem presidensial.

Pengajuan RUU, RAPBN, RPJMN dan pembuatan 
Perpres Harus sesuai dengan Pokok-pokok Haluan 
Negara

b. Pengajuan RUU

Pergeseran atau pengalihan kekuasaan legislatif 
dari Presiden ke DPR yang dihasilkan dari Perubahan 
Pertama UUD 1945 (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1), 
setidaknya mencatat beberapa hal: 

1) Dengan menggeser kekuasaan legislatif dari 
Presiden ke DPR berarti memperkuat kedudukan 
dan fungsi DPR sebagai lembaga legisatif. 

2) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
Presiden berhak mengajukan RUU, berhadapan 
dengan kewajiban konstitusional DPR dalam proses 
pembentukan UU. 

3) Pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke 
DPR membawa konsekuensi peningkatan peran 
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anggota DPR, khususnya dalam menggunakan hak 
inisiatifnya untuk mengajukan RUU.

Dalam praktiknya, setelah diberlakukannya 
Pokok-pokok Haluan Negara Presiden dalam proses 
pembentukan rancangan undang-undang harus selaras 
dengan PPHN, RUU yang diajukan oleh presiden 
diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan 
DPR dan usulannya berkaitan dengan kepentingan 
pembangunan Indonesia yang sesuai dengan Pokok-
pokok Haluan Negara.

c.  Pengajuan RAPBN

Dalam Pokok-pokok Haluan Negara, pembangunan 
Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan namun 
juga membutuhkan dana, sebagai penunjang dalam 
mewujudkan pembangunan yang selaras dengan haluan 
negara.

Dalam proses pengajuan pemerintah atau presiden 
melakukan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara kepada lembaga legislatif DPR 
melalui Draf dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan 
RAPBN terdapat penjelasan tentang perkembangan 
realisasi APBN pada tahun yang lalu dan tahun berjalan, 
Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang.” 

Oleh karena itu, Presiden dalam rangka menyusun 
RAPBN yang akan membiayai seluruh kebutuhan negara 
selama satu tahun anggaran, jika dalam penyusunannya 
tidak memperhatikan PPHN, DPR dapat menolak 
RAPBN dan meminta Presiden untuk menyesuaikan 
kembali dengan PPHN.
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d.  Pengajuan RPJMN

Presiden sebagai Lembaga eksekutif dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya memerlukan visi-
misi dalam menentukan jalannya roda pemerintahan.  
Di dalam sistem SPPN visi-misi tertuang dalam bentuk 
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
atau dikenal sebagai RPJMN.

Sistem SPPN yang terlalu abstrak dan umum 
menyebabkan pembangunan kurang maksimal dan 
hanya terfokus pada satu bidang dan wilayah tertentu, 
menyebabkan perlu adanya penggantian nomenklatur 
SPPN ini menjadi teknis pembangunan yang merata dan 
menyeluruh, nomenklatur baru tersebut adalah SP3HN 
(Sistem Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara) 
Sama layaknya SPPN sebagai aturan induk yang 
mengamanatkan adanya RPJPN, RPJMN, dan aturan 
turunan lainnya. Aturan pelaksana PPHN ini nantinya 
juga memiliki aturan induk yang juga mengamanatkan 
adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/
Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan 
Tahunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan 
Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/
Lembaga, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

Dengan berlakunya PPHN, Presiden sebagai 
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak serta merta 
hanya menjalankan PPHN. Presiden masih diberikan 
kebebasannya dalam membentuk visi dan misinya. Visi 
dan misi tersebut nantinya diformulasikan ke dalam 
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
sebagai aturan pelaksanaan PPHN. Dengan syarat visi 
dan misi tersebut harus sesuai dengan PPHN. Hal ini 
dilakukan agar pembangunan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan dan 
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berkesinambungan.

e.  Pembuatan Perpres

Peraturan Presiden dikenal dengan singkatan 
Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden 
adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-
undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan 
Pemerintah. Perpres atau Peraturan Presiden merupakan 
jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di 
Indonesia, dalam pembentukan perpres ke depan setelah 
diberlakukannya PPHN, Perpres yang dibuat harus 
selaras dengan Pokok-pokok Haluan Negara.

f.  Pertanggungjawaban Presiden terhadap Pokok-pokok 
Haluan Negara

Sebagai Haluan Negara, Pokok-pokok Haluan 
Negara hadir sebagai poros utama pembangunan negara. 
Dalam prosesnya perlu ada transparansi terkait dengan 
pencapaian apa saja yang telah berhasil di wujudkan 
oleh presiden dalam masa 1 tahun.

Proses pertanggungjawaban tersebut dilakukan 
sebagai upaya pengawasan terhadap kinerja Presiden. 
Pertanggungjawaban disampaikan melalui sidang 
istimewa MPR yang dihadiri oleh MPR didalam-
Nya beranggotakan DPR dan DPD sebagai lembaga 
perwakilan yang merepresentasikan rakyat.

Dalam Pertanggungjawabannya Presiden bukan 
lagi sebagai mandataris MPR, tetapi presiden adalah 
mandataris rakyat dan bertanggung jawab sepenuhnya 
kepada rakyat melalu pembangunan yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan Pokok-pokok Haluan 
Negara.
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2.4.  Mahkamah Konstitusi

a)  Jangkauan

Konstitusi ialah kerangka masyarakat politik yang 
diorganisir berdasarkan hukum yang membentuk lembaga-
lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. 
Dengan demikian, konstitusi adalah kumpulan prinsip-
prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak 
rakyat, dan hubungan antara kedua hal tersebut.108  

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, 
tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu 
sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu 
sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi 
yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-
fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi 
lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-
batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan 
antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, 
yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan 
merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem 
ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan 
konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan 
negara hukum dalam suatu konstitusi.109 

Sebuah sistem tentunya akan berjalan, manakala sel-
sel yang di dalam juga berjalan dengan baik. Dalam sistem 
ketatanegaraan, akan terciptanya suatu keharmonisan 
apabila ketiga kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan 
(separation of power) dan check and balances.

Dalam ketatanegaraan yang demokratis yang 
menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dan check 
and balances sebenarnya tidak luput dari adanya prinsip 
pengujian terhadap undang-undang atau judicial review.

108  Dahlan Thalib, “Konstitusionalisme dalam UUD 1945 (Pokok-Pokok Pikiran)” Makalah 
disampaikan dalam Launching dan Diskusi Publik Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dengan 
MK Republik Indonesia, Yogyakarta, 15 Februari 2007, hlm.4.

109		 Zainal	 Arifin	 Hoesein. Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian 
Peraturan Perundang-undangan.	(Jakarta	:	Raja	Grafindo	Persada,2009)	.	hlm.	26.
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Mulanya, di beberapa negara yang demokratis, 
kehadiran sistem pengujian konstitusi ini diterima dengan 
sangat baik. Baik dari kalangan akademisi, praktisi, terlebih 
lagi oleh masyarakat. Karena, dengan hadirnya sistem ini, 
dinilai sebagai opsi yang diberikan oleh pemerintah guna 
mengimbangi dan mengendalikan penguasaan dari pejabat 
yang cenderung sewenang-wenang.

Pengujian undang-undang atau judicial review 
di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok 
yang meliputi: Pertama, menjamin berfungsinya sistem 
demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara 
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak 
terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan 
terhadap cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi 
setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak 
dasar yang dijamin dalam konstitusi. 110

Di Indonesia, pengamandemenan Undang-undang 
Dasar 1945 memberikan corak baru dalam sistem 
ketatanegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 
Undang-undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 
24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan 
Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, 
yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Salah satu 
yang relevan dengan pembahasan ini adalah, dari adanya 
perubahan di UUD tersebut melahirkan suatu lembaga 
negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir 
konstitusi, yaitu dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya, 
diberikan 5 (lima) kewenangan. Empat kewenangannya, 
yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) 
memutus sengketa kewenangan konstitusional antar 
lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu 

110  Jimly Asshiddiqie. Model-model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara. (Jakarta : Sinar 
Grafika,	2010).	hlm.	8.
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kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden 
melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pengembalian PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara)  
yang dikemas dalam bentuk TAP MPR ini tentunya akan 
berdampak pada beberapa sektor lembaga negara dan juga 
pasal-pasal terkait. Salah satu lembaga negara yang akan 
terdampak tentunya Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal 
ini dikarenakan, jika PPHN dikemas dalam bentuk TAP 
MPR, tentunya undang-undang di bawahnya, hasil aturan 
yang dibuat oleh DPR harus sesuai dan tidak bersebrangan 
dengan PPHN.

Dalam mekanisme pengujian undang-undang, semua 
kebijakan dan wewenang diserahkan kepada lembaga negara 
yang memiliki tupoksi untuk melakukan judicial review ini 
yakni, Mahkamah Konstitusi. Namun, pada kenyataannya, 
wewenang Mahkamah Konstitusi hanya sebatas pengujian 
undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dan tidak 
satu pun pasal yang mengatur layaknya TAP MPR dijadikan 
batu uji untuk menilai kosntitusionalitas sebuah undang-
undang. 

Hal-hal di atas kemudian dijadikan bahan kajian oleh 
sejumlah pihak, beberapa opsi yang pas apabila PPHN 
ini dihidupkan kembali adalah, memberikan wewenang 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-
undang terkait kepada TAP MPR, sehingga dalam hal ini 
akan terdapat beberapa perubahan yakni, (i) Bertambahnya 
kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap 
TAP MPR (ii) Berlakunya TAP MPR dijadikan batu uji 
untuk mengukur konstitusionalitas undang-undang terkait.
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b)  Arah Pengaturan

a. Penambahan Kewenangan MK untuk menguji Undang-
undang terhadap Ketetapan MPR.

Terkait arah pengaturan kebijakan Mahkamah 
Konstitusi apabila PPHN ini dihidupkan kembali adalah 
ditambahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 
menguji undang-undang terhadap TAP MPR. Hal ini 
dilakukan supaya undang-undang yang merupakan 
produk hukum yang dibuat oleh DPR tidak bersebrangan 
dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. 

Opsi dari pencetusan arah pengaturan ini adalah 
dengan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi 
supaya dapat menjadikan TAP MPR sebagai batu uji atas 
undang-undang. Hal ini tentunya harus disimbolisasikan 
di dalam undang-undang dengan menambah ayat 
pada pasal terkait, yakni Pasal 24 C. Sehingga jelas 
pengaturannya, bahwasanya undang-undang tidak hanya 
dapat diujikan atas UUD, tetapi juga terhadap TAP MPR.

2.5.  Komisi Pemilihan Umum

a)  Jangkauan

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum demi terwujudnya 
sistem demokrasi yang mana peran masyarakat terhadap 
negara lebih diutamakan sudah sepatutnya menjalankan 
kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi demi 
berjalannya sistem demokrasi yang sesuai dengan harapan 
masyarakat. Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai 
lembaga independen atau mandiri, tidak terpengaruh atas 
permainan politik mana saja selayaknya hal tersebut 
dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memaksimalkan 
tanggung jawabnya sebagai pelaksana pemilihan umum 
demi tercapainya asas  langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil ( luber dan jurdil).
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Keberadaaan KPU ini tidak dapat dipisahkan dari 
wewenang presiden karena dibentuknya KPU berdasarkan 
atas Keputusan presiden atau Keppres dalam menyiapkan 
pemilu pada periode selanjutnya. Kemudian, jika dikaitkan 
dengan wacana diterapkannya Pokok-Pokok Haluan 
Negara atau PPHN oleh MPR yang mana sifatnya tidak 
akan mempengaruhi sistem presidensial yang telah berjalan 
di negara Indonesia, maka KPU secara tidak langsung 
terimbas jika PPHN tersebut benar-benar diterapkan.

Menilik kembali penerapan haluan negara pada 
era orde lama dan orde baru yang mana jika presiden 
melakukan pelanggaran atas ketidaksesuaiannya terhadap 
GBHN dalam menjalankan tugas, maka presiden dapat di 
impeachment atau diturunkan jabatannya sebagai presiden 
atas dasar pelanggaran tersebut. Hal ini,dapat dijadikan 
perbedaan antara haluan negara yang akan diterapkan di 
era reformasi sekarang dengan haluan negara yang ada di 
era orde lama dan orde baru karena MPR sebagai pembuat 
haluan negara tidak akan meng-impeachment presiden 
jika melakukan pelanggaran disebabkan jika hal tersebut 
terjadi maka akan merusak bangunan sistem presidensial 
itu sendiri. 

Bagaimana jika presiden dalam menjalankan 
tugasnya benar-benar melakukan pelanggaran, sedangkan 
adanya PPHN tidak mempengaruhi diturunkannya presiden 
dari jabatannya jika melakukan pelanggaran tersebut?. 
Jadi, dalam menangani permasalahan ini, MPR akan 
mengadakan sidang tahunan yang di dalamnya presiden 
melaporkan pertangungjawaban atas tugas-tugasnya 
selama setahun dalam kepemimpinannya. Di dalam sidang 
tersebut, MPR akan menilai isi laporan apakah sesuai 
atau tidak dengan PPHN. Jika tidak sesuai, maka MPR 
akan mempertimbangkan dan memutuskan hasil laporan 
pertanggungjawaban itu jika presiden ingin mencalonkan 
kembali menjadi presiden pada periode selanjutnya dan 
KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang 
pastinya mengatur mekanisme jalan pemilu akan diberi 
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tugas untuk memasukkan laporan pertanggungjawaban 
presiden tersebut ke dalam persyaratan calon presiden dan 
wakil presiden periode selanjutnya. Hal ini, dapat diartikan 
bahwasannya presiden dapat dikenakan sanksi sosial dan 
politik jika laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai 
dengan PPHN yang berlaku sebagai pengganti dari tindakan 
meng-impeachment presiden yang pernah dilakukan ketika 
haluan negara diterapkan pada era orde lama dan orde baru.

Berbicara tentang sanksi sosial dan politik yang 
mana dapat diartikan sebagai sanksi yang berasal dari 
masyarakat secara langsung dalam menilai laporan 
pertanggungjabwaban presiden terhadap MPR apakah sesuai 
atau tidak. Jadi, sanksi ini berlaku bagi presiden sebelumnya 
yang akan mencalonkan dirinya kembali pada pemilihan 
calon presiden yang akan datang dan KPU sendiri yang 
mengakomodir jalannya sanksi tersebut karena lembaga 
ini yang memiliki wewenang dalam terselenggaranya 
pemilu. Untuk memperjelas kembali, adanya sanksi sosial 
dan politik ini, berpengaruh dan berimbas kepada suara 
rakyat jika presiden sebelumnya mencalonkan kembali 
menjadi presiden pada periode selanjutnya. Suara rakyat 
lah yang menentukan terpilih atau tidaknya presiden 
tersebut dalam proses pemilu menimbang dari hasil laporan 
pertanggungjawaban tersebut.

Tidak hanya itu, jika PPHN diterapkan, maka 
mau tidak mau segala sesuatu yang berkaitan dengan 
presiden dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan 
PPHN. Mengingat bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara 
ini dihidupkan kembali sebagai pengganti GBHN dalam 
mengakomodir jalannya pembangunan nasional maupun 
penyelenggaraan negara agar tercapai tujuan negara yang 
selama ini dinantikan oleh setiap warga negara. Salah satu 
hal yang perlu diperhatikan baik presiden maupun calon 
presiden yang akan mencalonkan dirinya sebagai presiden 
di periode selanjutnya yaitu berkaitan dengan visi dan 
misi. Dengan adanya PPHN, maka calon presiden harus 
membuat visi dan misinya sesuai dengan PPHN tersebut. 
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Hal ini diharapkan agar calon presiden yang terpilih dalam 
menjalankan tugasnya bersamaan atau searah dengan 
tujuan dihidupkannya PPHN. Oleh karena itu, perlu adanya 
regulasi yang mengikat mengenai visi dan misi calon 
presiden yang harus sesuai dengan PPHN.

b)  Arah Pengaturan

a.  Pembacaan Laporan Presiden tentang pelaksanaan PPHN

Arah pengaturan nya yaitu KPU memasukkan hasil 
laporan pelaksanaan PPHN dari presiden sebelumnya ke 
dalam mekanisme pemilu yang akan datang. Kemudian, 
laporan tersebut dibacakan bersamaan dengan pemaparan 
pengenalan calon presiden dan akan dinilai oleh masyarakat 
sebagai pemilih calon presiden tersebut. Namun, 
tindakan ini berlaku hanya bagi presiden yang sedang 
menjabat menginginkan kembali untuk mencalonkan 
dirinya menjadi presiden di periode selanjutnya dan 
tidak berpengaruh terhadap penolakan sebagai capres 
jika presiden tersebut ingin mencalonkan kembali. Hal 
ini hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 
masyarakat dalam memilih presiden tersebut pada saat 
pemilu apakah akan memilih kembali atau tidak sesuai 
atas penilaiannya terhadap laporan pertanggungjawaban 
presiden itu. 

b.   Penyesuaian Visi dan Misi dengan PPHN

Ketika PPHN diterapkan, maka calon presiden 
dan wakil presiden yang akan mencalonkan sebagai 
presiden pada periode selanjutnya diharuskan membuat 
visi, misi, dan program sesuai dengan isi dari PPHN. 
Hal ini berlaku baik untuk presiden dan wakil presiden 
sebelumnya yang ingin mencalonkan kembali dan berlaku 
untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang baru 
ingin mencalonkan. Dengan adanya hal ini, maka akan 
dibuat pengaturan di dalam UU Pemilu Pasal 229 Ayat 1 



105Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

huruf e yang berbunyi “naskah visi, misi, dan program 
dari bakal pasangan calon” tentang penambahan diksi 
atau kata terhadap huruf tersebut yang bisa dibunyikan 
dengan kalimat “naskah visi, misi, dan program dari bakal 
pasangan calon diharuskan sesuai dengan isi dari PPHN”.

B. MATERI PERUBAHAN

1.  Penambahan Pasal Pasal dan Ayat

1.1.  Penambahan Pasal 3A dalam UUD 1945

Pasal 3A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang membuat 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Pokok-Pokok 
Haluan Negaras untuk jangka waktu 20 tahun.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

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

Penjelasan :

a)  Ayat 1

UUD 1945 sebelum amandemen pada pasal 3 
telah mengamanatkan kepada MPR untuk menetapkan 
GBHN. Saat itu, MPR merupakan Lembaga tertinggi 
negara yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan 
wakil presiden serta dapat menentukan arah kebijakan 
pembangunan nasional. 
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Pasca amandemen UUD 1945 MPR tidak 
lagi menjadi Lembaga tertinggi negara akan tetapi 
disederajatkan dengan lembaga tinggi negara lain dengan 
wewenang dan fungsi yang berbeda. Meskipun sudah 
tidak menjadi Lembaga tertinggi negara, MPR haruslah 
dipandang sebagai Lembaga perwakilan yang paling utuh. 
Apabila merujuk pada pasal 2 UUD 1945 bahwasanya 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum 
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Sehingga 
tidak dapat dipungkiri bahwasanya MPR yang terdiri 
dari DPR sebagai representasi dari politik dan DPD 
representasi daerah, selain itu keduanya dipilih melalui 
pemilihan umum serta terdapat sistem check and balance 
menjadikan MPR sebagai lembahga yang paling utuh 
sebagai representasi dari Kedaulatan Rakyat.

Berbagai permasalahan pembangunan hingga 
saat ini masih terus berlanjut, mulai dari pembangunan 
yang tidak merata, perubahan rencana pembangunan 
setiap pergantian presiden menjadikan pembangunan di 
Indonesia tidak dapat mencapai apa yang diamanahkan 
oleh pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu “……  
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…..”. untuk 
mengatasi premasalahan pembangunan ini dan juga demi 
tercapainya amanah pembukaan UUD 1945 diperlukan 
suatu haluan pembangunan nasional yang dalam hal ini 
dinamakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Dalam pembentukan Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN) lembaga yang paling tepat untuk 
membuatnya adalah dengan menambahkan kewenangan 
pembentukannya kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dengan beberapa alasan, pertama, 
MPR adalah lembaga yang paling merepresentasikan 
kedaulatan rakyat dan juga pada hakikatnya harus diingat 
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bahwa dalam konsep kedaulatan rakyat maka rakyatlah 
yang memiliki kekuasaan tertinggi terutama dalam hal ini 
adalah merencanakan dan menentukan tujuan dari negara 
ini. 

kedua, apabila merujuk pada pasal 3 UUD 1945 
akan kita temukan bahwasnya “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
undang Dasar” dari sinilah dapat kita terjemahkan 
bahwasanya hanya MPR lah yang paling paham mengenai 
UUD 1945 hal ini merupakan implikasi dari hanya MPR 
lah satu-satunya yang dapat mengubah UUD sehingga 
menjadi sangat tepat apabila MPR yang diberikan 
kewenangan untuk membuat Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN).

Dari dua alasan tersebut maka pembentukan 
PPHN menjadi tepat ketika diserahkan kepada MPR. 
Nantinya dalam pembentukannya PPHN akan disahkan 
melalui Ketetapan MPR dikarenakan kekuatan mengikat 
Ketetapan MPR lebih kuat dibandingkan dengan dengan 
Undang-undang dan juga Ketetapan MPR tidak dapat 
diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 
Selain itu nantinya penambahan kewenangan MPR untuk 
membuat Ketetapan MPR akan dibatasi hanya untuk 
pembuatan PPHN saja.  Sehingga dalam Pasal 3A ayat 1 
RUUD 1945 akan berbunyi :

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara.

Penjelasan diksi:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga 
yang dimaksud dalam  UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan. Anggota dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui pemilihan umum.
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- Berwenang berasal dari kata dasar “wenang” yang 
memiliki verba atau kata kerja. Artinya MPR akan 
memiliki hak atau kekuasaan untuk membuat 
Ketetapan MPR tentang PPHN..

- Membuat, berasal dari kata dasar “buat” yang 
memiliki verba atau kata kerja. artinya MPR akan 
menciptakan (menjadikan, meghasilkan) Ketetapan 
MPR tentang PPHN.   

- Ketetapan MPR, adalah produk hukum yang 
dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Tentang, memiliki arti hal atau perihal. Artinya 
ketetapan MPR akan mengatur perihal PPHN 
(sebagai pembatasan bahwa ketetapan MPR yang 
diperbolehkan hanyalah mengenai PPHN).

- Pokok-Pokok Haluan Negara, adalah nomenklatur 
yang terdapat dalam Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa 
Jabatan 2014-2019. Didalamnya memuat kebijakan 
strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah 
bangsa Pancasila, serta merupakan pengejawantahan 
dari UUD NRI Tahun 1945.

  

b)  Ayat 2 

Sebagai sebuah Haluan Negara yang ingin 
diwujudkan Pokok-Pokok Haluan Negara haruslah muncul 
sebagai sebuah tujuan yang ingin diwujudkan sehingga 
menjadi konsekuensi logis apabila didalam pelaksanaan 
Pokok-Pokok Haluan Negara terdapat jangka waktu untuk 
PPHN ini diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya 
nanti dapat disusun suatu rencana, baik mulai dari rencana 
lima tahunan, ataupun rencana tahunan sehingga dengan 
jangka waktu tertentu pembangunan akan berjalan secara 
terstruktur dan berkelanjutan.



109Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

Dalam hal ini jangka waktu diberlakukannya Pokok-
Pokok Haluan Negara adalah selama 20 tahun, dipilih 
waktu 20 tahun dengan pertimbangan bahwasanya dengan 
jangka waktu tersebut dapat mengakomodir program 
pembangunan dengan jangka waktu yang panjang serta 
dapat menjadikan pembangunan yang terencana dan 
berkelanjutan antar periode kepemimpinan. Sehingga 
nantinya akan ditambahkan pada pasal 3A ayat 2 yang 
berbunyi:

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Pokok-
Pokok Haluan Negaras untuk jangka waktu 20 
tahun.

Penjelasan Diksi :

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga 
yang dimaksud dalam  UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan. Anggota dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Membuat, berasal dari kata dasar “buat” yang 
memiliki verba atau kata kerja. artinya MPR akan 
menciptakan (menjadikan, meghasilkan) Ketetapan 
MPR tentang PPHN.   

- Pokok-Pokok Haluan Negara, adalah nomenklatur 
yang terdapat dalam Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Masa Jabatan 2014-2019. Didalamnya memuat 
kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai 
luhur falsafah bangsa Pancasila, serta merupakan 
pengejawantahan dari UUD NRI Tahun 1945.

- Untuk jangka waktu 20 tahun, artinya disini 
adalah bahwasanya Pokok-Pokok Haluan Negara 
ini dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun. 
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c)  Ayat 3

Di dalam theorie von stufenufbau der rechtsordnung, 
menurut teori tersebut Hierarki norma adalah: 

1) Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) 

2) Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz)

3) Undang-undang formal (Formell Gesetz); dan

4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom 
(Verordnung En Autonome Satzung).111

Berangkat dari teori tersebut pakar ilmu perundang-
undangan Hamid A Tamimi menjelaskan bahwasanya 
di tingkatan Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz) 
terdapat beberapa norma yang berlaku yaitu Batang Tubuh 
UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 
Melihat daripada pernyataan Hamid A Tamimi tersebut 
maka pada dasarnya terdapat kesetaraan tingkatan antara 
TAP MPR dengan batang tubuh UUD 1945, dengan 
adanya kesetaraan tersebut maka pada dasarnya TAP MPR 
tidak dapat diajukan judicial review, selain itu apabila 
merujuk pada putusan MK  Nomor 24/PUU-XI/2013 
tentang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 
2002. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Kontitusi, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan 
para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan 
hukumnya mahkamah menyatakan jika bahwa pengujian 
Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan 
Mahkamah.

Melihat dari fakta kedua fakta tersebut maka perlu 
diatur suatu mekanisme pengesahan yang Ketetapan MPR 
tentang PPHN agar tidak terjadi abuse of power melihat 

111  Maria Farida. Loc.cit.
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kuatnya norma hukum Ketetapan MPR ini dan tidak 
dapat di ujinya Ketetapan MPR ini. Dalam amandemen 
Ke-5 akan ditambahkan mekanisme pengesahan 
Ketetapan MPR, mekanisme yang paling cocok untuk 
melakukan pengesahan Ketetapan MPR adalah dengan 
menyamakannya dengan mekanisme perubahan UUD 
1945 hal ini dapat kita lihat dalam pasal 37 ayat 3 dan 
4 “(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang 
Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.(**** ) (4) Putusan untuk 
mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat”. 

Penyamaan mekanisme pengesahan ini dikarenakan 
Ketetapan MPR merupakan setingkat dengan Batang 
tubuh UUD 1945 dan juga sebagai upaya pencegahan 
dari kesewenang-wenangan dalam pembuatan Ketetapan 
MPR, dengan disamakan syarat pengesahannya denga 
syarat perubahan UUD 1945 ini akan menimbulkan 
kepastian hukum terhadap Ketetapan MPR.  Nantinya 
dalam RUUD 1945 akan ditambahkan syarat pengesahan 
ini kedalam pasal 3A ayat 3 yang akan berbunyi :

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

Penjelasan diksi :

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga 
yang dimaksud dalam UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan. Anggota dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945112

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Mengesahkan, berasal dari kata dasar “sah” yang 
memiliki verba atau kata kerja. Artinya Majelis 
Permusyawaaratan Rakyat meresmikan atau 
memberlakukan Pokok-Pokok Haluan Negara.

- Pokok-Pokok Haluan Negara, adalah nomenklatur 
yang terdapat dalam Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa 
Jabatan 2014-2019. Didalamnya memuat kebijakan 
strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah 
bangsa Pancasila, serta merupakan pengejawantahan 
dari UUD NRI Tahun 1945.

- sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, 
diksi ini mengacu pada pasal 37 ayat 3 karena syarat 
pengesaahan ketetapan MPR disamakan dengan 
perubahan UUD 1945.

-  dan, adalah kata hubung untuk menyatukan dua 
bagian menjadi satu sehingga artinya pengesahan 
Ketetapan MPR tentang PPHN haruslah dihadiri oleh 
2/3 dari anggota dan juga disetujui oleh sekurang-
kurangnya 50 persen ditambah satu.

- disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, diksi ini mengacu pada 
pasal 37 ayat 4 karena syarat pengesaahan ketetapan 
MPR disamakan dengan perubahan UUD 1945.

d)  Ayat 4

Didalam pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara 
akan mengandung banyak sekali teknis yang tidak dapat 



113Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

disebutkan didalam UUD 1945 oleh karena itu untuk 
aturan lanjutan mengenai teknis pelaksanaan PPHN untuk 
selanjutnya akan diatur dalam Undang-undang. Sehingga 
nantinya pada pasal 3A ayat 4 akan berbunyi : 

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

Penjelasan diksi :

- Ketentuan lebih lanjut, ini bermakna bahwasanya 
untuk pengaturan lanjutan tentang yang berkaitan 
dengan pasal ini.

- Mengenai, di dalam KBBI mengenai dapati diartikan 
sebagai berkenaan dengan; tentang hal. Sehingga 
“mengenai” disini sebagai kata penghubung untuk 
menghubungkan antara “ketentuan lebih lanjut” 
dengan “pelaksanaan”.

- Pelaksanaan, berasal dari kata dasar “laksana”. Artinya 
pelaksanaan disini diartikan sebgai sebuah perbuatan 
untuk melaksanakan rencana atau keputusan yang 
telah dibuat oleh pasal ini.

- Pasal ini, kata tersebut merujuk pada Pasal 3A UUD 
1945.

- Diatur dalam undang-undang, artinya ketentuan lebih 
lanju mengenai pelaksanaan pasal 3A UUD 1945 ini 
akan diatur secara lengkap melalui undang-undang.  

1.2.  Perubahan pada Pasal 24C Ayat 1

Sebelum Perubahan:

(1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama	 dan	 terakhir	 yang	 putusannya	 bersifat	 final	
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
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perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)”

Setelah Perubahan:

(1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final	 untuk	 menguji	 undang-undang	 terhadap	 Undang-
undang Dasar, undang-undang terhadap Ketetapan MPR, 
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang 
hasil perselisihan hasil pemilu”

Penjelasan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah 
Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia.  Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 sebelum 
perubahan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji 
undang-undang terhadap Undang-undang Dasar NRI 1945, 
dan kewenangan-kewenangan yang lain seperti yang sudah 
disebutkan pada pasal di atas. Setelah perubahan, maka 
kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah yang mulanya 
hanya dapat menguji undang-undang terhadap Undang-undang 
Dasar, kini dapat menguji undang-undang terhadap Ketetapan 
MPR. Hal ini agar undang-undang tidak bertentangan terhadap 
PPHN yang berbentuk Ketetapan MPR.

Penjelasan Diksi:

−	 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar NRI 1945 dan berwenang sebagaimana diatur pada 
Pasal 24C.

−	 Berwenang berasal dari kata dasar “wenang” yang memiliki 
verba atau kata kerja. Artinya MPR akan menciptakan , 
menjadikan, menghasilkan Ketetapan MPR tentang PPHN.
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−	 Mengadili yang berarti menentukan mana yang benar (baik) 
dan mana yang salah.

−	 Pada tingkat pertama dan terakhir 

−	 Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim 
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang.

−	 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 
Sifat adalah keadaan yang menurut kodratnya ada pada 
sesuatu.

−	 Final yang dimaksud adalah putusan MK langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan 
tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

−	 Menguji menurut KBBI artinya memeriksa, hal ini 
berarti Mahkamah Konstitusi  berwenang memeriksa 
konstitusionalitas suatu undang-undang.

−	 Undang-undang/Perundang-undangan (UU) adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 
Presiden.

−	 Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar 
tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber 
dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain 
yng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

−	 Undang-undang/Perundang-undangan (UU) adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 
Presiden.

−	 Terhadap artinya kepada, maksudnya adalah Mahkamah 
Konstitusi mengukur konstitusionalitasan undang-undang 
yang dimana ketetapan MPR menjadi tolok ukur.
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−	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat 
Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang 
bersifat penetapan. 

−	 Memutuskan di sini memiliki arti mengambil tindakan, 
atau mengambil sebuah keputusan.

−	 Sengketa kewenangan secara singkat memiliki makna    
permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya 
terjadi karena kedua pihak mengklaim kepemilikan atas 
suatu kewenangan 

−	 Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau 
“Civilizated Organization” di mana lembaga tersebut 
dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana 
bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.

−	 Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau 
memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

−	 Diberikan memiliki makna bahwa lembaga negara tersebut 
diberi kewenangan/hak oleh Undang-undang Dasar.

−	 Memutuskan di sini memiliki arti mengambil tindakan, atau 
mengambil sebuah keputusan. Artinya, lembaga negara 
diberi kewenangan untuk mengambil tindakan.

−	 Pembubaran menurut KBBI adalah: Proses, cara, perbuatan 
membubarkan.

−	 Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani 
ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. 
Definisi	 lainnya	 adalah	 kelompok	 yang	 terorganisir	 yang	
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan 
cita-cita yang sama.

−	 Dan artinya MK juga diberikan wewenang lain, selain yang 
telah disebutkan.

−	 Memutuskan di sini memiliki arti mengambil tindakan, 
atau mengambil sebuah keputusan. Artinya, Mahkamah 
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Konstitusi diberi kewenangan/hak untuk mengambil 
tindakan.

−	 Tentang artinya mengenai hal yang dituju.

−	 Hasil menurut KBBI adalah akibat; kesudahan (dari 
pertandingan, ujian, dan sebagainya).

−	 Perselisihan adalah hal yang berselisih.

−	 Hasil Pemilu, dimaksud adalah peroleh suara yang diperoleh 
ketika pemilihan umum.

1.3.  Penambahan Pasal 1 dalam Aturan Tambahan

Pasal 1 :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut Segala Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku menurut 
ketetapan MPR no 1 tahun 2003 dan materi muatannya wajib 
dijadikan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”  

Penjelasan :

Hingga saat ini merujuk pada TAP MPR Nomor I/
MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan 
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, 
pada pasal 2 dan 4 terdapat beberapa Ketetapan MPR yang 
masih berlaku hingga kini. Dalam Amandemen ke-5 nantinya 
akan ditambahkan kewenangan kepada MPR untuk dapat 
membentuk kembali Ketetapan MPR akan tetapi dibatasi 
hanya pada Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara. 

Pembatasan mengenai Ketetapan MPR yang dapat 
dibuat menjadikan permasalahan mengenai Ketetapan MPR 
yang masih berlaku hingga saat ini, yang pertama, setelah 
ditambahkan kewenangan MPR untuk membuat Ketetapan 
MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara maka Ketetapan 
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MPR dan MPRS yang masih berlaku akan menjadi kebal dan 
tidak akan dapat dicabut dikarenakan MPR tidak memiliki 
kewenangan untuk membuat Ketetapan MPR selain tentang 
PPHN begitu juga sebaliknya MPR juga tidak dapat mencabut 
Ketetapan MPR selain tentang PPHN meskipun Ketetapan 
MPR tersebut secara materi sudah tidak sesuai.

Kedua, tidak dapat di judicial review sehingga apabila 
ada permasalahan mengenai Ketetapan MPR dan MPRS ini 
tidak dapat untuk diajukan pengujiannya. Mempertimbangkan 
fakta tersebut maka pada amandemen kelima ini akan 
ditambahkan dalam aturan tambahan bahwasanya akan 
dilaksanakan peninjauan terhadap  materi mengenai ketetapan 
MPR atau MPRS yang masih berlaku hingga saat ini.

Implikasi setelah dilaksanakan peninjauan terhadap 
materi dari Ketetapan MPR dan MPRS yang masih berlaku 
maka hasil dari peninjauan tersebut akan disahkan dalam 
undang-undang. Pemilihan undang-undang dalam hal 
dikarenakan dengan dipindahkan status hukumnya ke dalam 
undang-undang maka Ketetapan MPR atau MPRS tersebut 
akan dapat dicabut sehingga tidak menjadi kebal apabila 
Ketetapan MPR dan MPRS tersebut sudah tidak sesuai, dan 
dengan dijadikannya undang-undang ketetapan MPR dan 
MPRS tersebut akan dapat diajukan pengujiannya dihadapan 
Mahkamah Konstitusi. 

Penjelasan Diksi :

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga yang 
dimaksud dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan. Anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Mencabut, berasal dari kata dasar “cabut” yang memiliki 
verba atau kata kerja. artinya MPR akan menyatakan tidak 
berlaku atau membatalkan.

- Segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, adalah setiap Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang ada tanpa terkecuali.

- yang masih berlaku menurut ketetapan MPR no 1 tahun 
2003, adalah sebagai pembatas “segala Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat” yang dimaksud adalah 
yang tercantum dalam Ketetapan MPR no. 1 tahun 2003.

- Dan, sebagai kata hubung yang menyatukan dua kalimat 
sehingga kalimat sebelum kata “dan” maupun setelahnya 
adalah satu kesatuan dan harus dilaksanakan.

- materi muatannya, artinya merujuk kepada materi muatan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
masih berlaku menurut ketetapan MPR no 1 tahun 2003 
yang dicabut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Wajib, artinya harus dilakukan; tidak boleh tidak 
dilaksanakan

- Dijadikan, artinya dialihkan statusnya dari sebelumnya 
menjadi yang baru, dalam hal ini dari Ketetapan MPR 
menjadi Undang-undang.

−	 Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, artinya bahwa nantinya 
tugas ini dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR).

1.4.  Menambahkan Pasal 3 Aturan Peralihan 

Pasal III

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pokok-Pokok 
Haluan Negara pertama.”

Penjelasan :
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Untuk menciptakan transisi yang baik dari suatu 
amandemen maka diperlukan aturan peralihan, dalam hal 
ini amandemen mengamanatkan untuk membentuk Pokok-
Pokok Haluan Negara sebagai sebuah haluan dan penentu 
arah kebijakan dalam pembangunan. Dalam prosesnya akan 
sangat disayangkan apabila selama proses pembentukan 
PPHN pertama dilaksanakan terjadi kekosongan rencana 
pembangunan yang mengakibatkan macetnya pembangunan. 

Dalam pandangan kami untuk mencegah dari kekosongan 
pembangunan maka diperlukan aturan peralihan ini. Sehingga 
dalam masa transisi dan selama belum terbentuk Pokok-
Pokok Haluan Negara pertama maka dalam melaksanakan 
pembangunan, pemerintah akan tetap mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode 2005-2025. 
RPJP periode 2005-2025 dipilih karena RPJP sebelumnya 
dimaksudkan sebagai reformulasi haluan negara, sehingga 
menjadi tepat ketika RPJP dijadikan sebagai pilihan ketika 
belum terbentuk PPHN pertama.    

2.  Penghapusan

2.1.  Menghapus Pasal 3 aturan Peralihan Hasil Amandemen ke 4

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya 
dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** )

Penjelasan:

Pasal ini perlu dihapuskan karena sudah tidak relevan 
mengingat telah terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada 13 
Agustus 2003.
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2.2.  Menghapus Pasal 1 Aturan Tambahan Hasil Amandemen ke 4

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.**** )

Penjelasan :

Pasal ini dihapus karena sudah terlaksana dibuktikan dengan 
adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.1 
tahun 2003(TAP MPR Nomor I/MPR/2003).
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BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan dalam naskah 
akademik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hadirnya PPHN di dalam sistem ketatanegaraan indonesia telah 
memenuhi urgensi yang mendasar. Hal tersebut kami dasarkan 
pada	tiga	landasan,	yakni	landasan	filosofis,	sosiologis,	dan	yuridis.	
Untuk konkritnya sebagai berikut:

a. Secara	 filosofis,	 Indonesia	 memiliki	 suatu	 pandangan	 dan	
falsafah hidup yang dalam prosesnya membentuk sebuah 
jati diri bangsa yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, 
dan karakter luhur bangsa Indonesia yang membedakan 
dengan bangsa lainnya. Pandangan dan falsafah hidup ini 
dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar 
yang dinamakan Pancasila. Keberadaan dan kekuatan Pancasila 
sangat	menentukan	 dalam	menjaga	 keutuhan	NKRI,	 filosofi	
Pancasila tetap menjiwai dan menjadi kekuatan dalam setiap 
gerak dan langkah bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan 
pembangunan dari cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi 
pedoman pelaksanaan maka perlu dibuat atau ditetapkan 
haluan Negara, agar jelas ke mana Negara ini dibawa. Haluan 
negara adalah konsep pembangunan nasional yang merujuk 
pada tujuan negara yang hendak dicapai melalui sebuah sistem 
perencanaan yang memiliki proyeksi ke depan dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara.

b. Secara soiologis, arah pembangunan pasca reformasi menjadi 
tidak jelas kemana arahnya. Belum tercapainya maksud 
pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi 
adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan 
dari roh dan jiwa konstitusi. Penyimpangan yang dilakukan 
berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, 
kebijakan	fiskal,	dan	fungsi	moneter	yang	terlepas	dari	amanat	
konstitusi. Sejak reformasi telah disahkan banyak undang-
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undang disektor perekonomian yang setelah diuji materi oleh 
Mahkamah Konstitusi terbukti tidak konstitusional. Selain itu, 
peran haluan negara yang sebelumnya diambil oleh GBHN 
kemudian dilimpahkan oleh SPPN. Di dalam SPPN tersebut, 
terdiri aturan turunan yang mengamanatkan adanya RPJPN, 
RPJMN, dan lain-lain. Arah pembangunan tidak berkelanjutan 
disebabkan karena untuk saat ini rancangan yang digunakan 
merujuk terhadap visi dan misi dari Presiden yang tersusun 
di dalam undang-undang dalam bentuk RPJPN yang menurut 
Jimly Assiddiqie rancangan tersebut tidaklah cukup untuk 
mengakomodir. Hal ini memicu adanya ketidak stabilan arah 
pembangunan Indonesia karena dalam lima tahun sekali, 
negara ini mengalami pergantian presiden dan yang mana jika 
Presiden berganti kemudian digantikan oleh Presiden baru, 
rancangan pembangunannya pun berganti atau berubah.

c. Secara yuridis, peran GBHN diupayakan untuk digantikan 
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN 
dan juga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 
Tahun 2005-2025. UU SPPN pada dasarnya lebih menitik 
beratkan pada aspek administratif perencanaan pembangunan 
semata (pola administratif), artinya UU ini hanya mengatur 
bagaimana perumusan perencanaan pembangunan baik di 
tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota hingga ke 
desa agar terjadi kesinambungan pembangunan. Sedangkan 
UU RPJPN memang secara umum memuat prinsip-prinsip 
pokok arah pembangunan, namun dirasa kurang efektif 
mengacu pada pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa 
“RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat 
Visi, Misi dan Program Presiden” dan juga Pasal 7 yang 
berbunyi bahwa “(1) Pemerintah melakukan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional. (2) Pemerintah Daerah 
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP 
Daerah. (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.”
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Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik sebuah 
kesimpulan bahwasanya RPJPN ini mengunakan paradigma 
eksekutif sekali. Padahal seharusnya sebuah Haluan negara 
bukan hanya eksekutif saja yang diarahkan akan tetapi seluruh 
cabang kekuasaan harus merujuk dan memedomani haluan 
negara tersebut, sebab haluan negara yang memuat prinsip-
prinsip pokok kebijakan negara, di dalamnya tertuang pula 
kepentingan di bidang legislatif dan yudikatif. Selain itu, UU 
tersebut dibuat bukan sebagai haluan negara yang bersifat 
directive principle of state policy, melainkan untuk menghindari 
kekosongan rencana pembangunan yang sebelumnya tertuang 
dalam haluan negara.

2) Berdasarkan teori A. Hamid S. Attamimi yang menunjukkan 
bahwa struktur hierarki tata hukum di Indonesia, meliputi: 
Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945), 
Staatsgrundgesetz (Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan 
Konvensi Ketatanegaraan), Formell Gesetz (Undang-undang), 
dan Verordnung en Autonome Satzung (Peraturan Pemerintah 
hingga Keputusan Bupati atau Walikota). PPHN akan ideal apabila 
terformulasi di dalam Tap MPR. Hal ini dikarenakan Tap MPR 
yang merupakan bagian dari Staatsgrundgesetz yang tidak dapat 
diuji secara formil maupun materiil. Tap MPR tidak dapat diuji 
karena sifatnya abstrak dan umum yang mengandung pokok-
pokok haluan negara, sehingga akan sangat sulit apabila dilakukan 
pengujian secara formil dan materiil. Akan tetapi, Tap MPR dapat 
dijadikan batu uji dalam pengujian UU (judicial review) karena 
kedudukannya yang setara dengan Batang Tubuh UUD 1945. 

Selain itu, untuk melaksanakan PPHN perlulah untuk 
dibentuk suatu aturan induk dalam bentuk UU seperti SPPN yang 
mengamanatkan juga adanya aturan turunan lainnya. Aturan induk 
tersebut yakni, SP3HN (Sistem Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan 
Negara). SP3HN ini nantinya akan berisikan mengenai Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan 
Tahunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, 
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, dan 
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Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Sebagai bentuk dari penguatan sistem presidensial, Presiden 
masih diberikan kebebasan untuk membuat visi dan misinya 
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Akan tetapi, 
visi dan misi tersebut haruslah berpedoman kepada PPHN agar 
pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

3) Untuk merealisasikan PPHN diperlukan amandemen UUD 1945. 
Akan tetapi, dengan adanya amandemen tersebut akan berimplikasi 
terhadap lembaga-lembaga negara Indonesia, baik dari segi 
kewenangan yang dimiliki maupun arah pengaturan dari perubahan 
kewenangan tersebut. Untuk konkritnya sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

i. Penambahan kewenangan MPR untuk membuat PPHN 

ii. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan disahkan 
melalui Ketetapan MPR oleh lembaga negara MPR

iii. Dalam Pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara, 
MPR menjadi Lembaga Negara yang berwenang 
menyelenggarakan sidang tahunan setiap tahun untuk 
mendengar pidato kenegaraan presiden dan laporan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

i. Pencabutan UU SPPN dan digantikan dengan UU baru 
yang berisikan mengenai pelaksanaan atau teknis PPHN

ii. DPR harus melakukan sinkronisasi kewenangan MPR di 
dalam UUD 1945 setelah amandemen dengan UU MD3 
(Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah).

iii. DPR harus melakukan sinkronisasi kewenangan MK 
di dalam UUD 1945 setelah amandemen dengan UU 
Mahkamah Konstitusi

iv. DPR harus memperjelas kedudukan Tap MPR dalam 
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hierarki peraturan perundang-undangan di dalam UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

v. Penyesuaian fungsi legislasi DPR terhadap PPHN atau 
Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden harus disesuaikan 
dengan Pokok-Pokok Haluan Negara

vi. Penyesuaian fungsi anggaran DPR terhadap PPHN atau 
pengajuan RAPBN oleh Presiden harus disesuaikan dengan 
Pokok-Pokok Haluan Negara dan apabila RAPBN yang 
diajukan tidak sesuai dengan PPHN, DPR dapat menolak 
RAPBN tersebut.

c. Presiden

Presiden tidak dapat diimpeachment atas dasar pelanggaran 
terhadap haluan negara

i. Pengajuan RUU, RAPBN, RPJMN dan pembuatan 
Perpres harus sesuai dengan Pokok-pokok Haluan 
Negara

ii. Pertanggungjawaban Presiden terhadap Pokok 
Pokok Haluan Negara disampaikan melalui sidang 
istimewa MPR yang dihadiri oleh MPR didalam-
Nya beranggotakan DPR dan DPD sebagai lembaga 
perwakilan yang merepresentasikan rakyat.

d. Mahkamah Konstitusi

i. Penambahan Kewenangan MK untuk menguji Undang-
undang terhadap Ketetapan MPR yang berisikan Pokok 
Pokok Haluan Negara.

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

i. KPU memasukkan hasil laporan pelaksanaan PPHN 
dari presiden sebelumnya ke dalam mekanisme pemilu 
yang akan dating

ii. KPU membuat mekanisme yang mengatur mengenai 
calon presiden dan wakil presiden yang akan 
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mencalonkan sebagai presiden pada periode selanjutnya 
diharuskan membuat visi, misi, dan program yang 
sesuai dengan isi dari PPHN.
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NASKAH RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG_UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

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 peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha  Kuasa dan dengan 
didorongkan  oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
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 berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.
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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 dan diatur lebih lanjut dengan 
Undang-undang. ****)

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

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

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-undang Dasar. ***)

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

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-undang Dasar. ***/****)
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Pasal 3A*****)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang membuat Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara. *****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Pokok-Pokok Haluan 
Negaras untuk jangka waktu 20 tahun. *****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
*****)

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

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.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945138

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden. ***)

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

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
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 Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak  pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus 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 Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dihadiri  oleh  sekurang kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 
disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan 
oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat lambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari  dua  
calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
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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 tigapuluh hari setelah itu, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Presiden dan Wakil  Presiden dari dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai polotik 
yang psangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai akhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh Undang-undang 
Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya 
dengan selurus lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh sungguh akan memenuhi  
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang 
teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-
undang dan peraturannya dengan selurus  lurusnya serta berbakti 
kepada Nusa dan Bangsa” . *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil  
Presiden  bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan 
sungguh sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat dengan disaksikan  oleh  pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat  
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya  yang  
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang 
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur 
dengan Undang-undang. ***)

Pasal 12

 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal  mengangkat duta, Presiden memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
menperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14
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(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

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

Pasal 16

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

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

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis. **)

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan  peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam Undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
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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 serta hak hak tradisonalnya 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, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 
**)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan 
hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-
undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 
rancangan Undang-undang. *)
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Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-
undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu 
harus dicabut.

Pasal 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. ***)
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BAB VIIB ***) 

PEMILIAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
partai politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang  undang. ***)

BAB VIII  
HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 
Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk 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 
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Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 
negara diatur dengan Undang-undang. ***)

Pasal 23B

 Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-
undang.****)

Pasal 23C

 Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-
undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 
undang  undang. ****)

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-undang. ***)
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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. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perUndang-undangan di bawah Undang-
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undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. ***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 
***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung.

***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-
undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan  
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. ***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela.***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan Undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan	terakhir	yang	putusannya	bersifat	final	untuk	menguji	undang-
undang terhadap Undang-undang Dasar, undang-undang terhadap 
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Ketetapan MPR, memutuskan sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil 
perselisihan hasil pemilu. *****)

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

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

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

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

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur 
dengan undang  undang. ***)

Pasal 25

Syarat syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai 
hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

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

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia 
asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. **)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan 
undang  undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara. **)

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. **)
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Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 
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diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh  
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai  
persamaan dan keadilan. **)
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(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 dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

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

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundangan undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
**)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-
undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk 
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memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. **)

 

BAB XI 

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

(1) Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta  dalam  usaha 
pertahanan dan keamanan negara. **)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik 
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 
pendukung. **)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara  bertugas  
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara 
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Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
di dalam menjalankan tugasnya, syarat syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan 
Undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

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

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

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan Undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan 
menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dalam mengembangkan nilai nilai budayanya. ****)

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



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945160

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL****)

Pasal 33

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

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  
dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar 
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi	 dengan	 prinsip	 kebersamaan,	 efisiensi	 berkeadilan,	
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  
menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
****)

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

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. ****)

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

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

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN Undang-undang DASAR

Pasal 37

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

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

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

(4) Putusan untuk mengubah pasal pasal Undang-undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya limapuluh 
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. ****)

Pasal III

Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pokok-Pokok Haluan 
Negara pertama.*****)
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ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut Segala Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku menurut ketetapan MPR 
no 1 tahun 2003 dan materi muatannya wajib dijadikan undang-undang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *****)

Pasal II

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

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang :  *  pada BAB, Pasal 
dan Ayat seperti:

- Perubahan Pertama : *

- Perubahan Kedua  : **

- Perubahan Ketiga  : ***

- Perubahan Keempat : ****

- Perubahan Kelima : *****



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945164



165Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tim A)

BIODATA PENULIS

Nama : Arsyad Surya Pradana

TTL : Magelang, 20 September 2000

NIM : 19103070016

Nama : Dimas Adi Prasetiyo

TTL : Madiun, 11 Mei 2002

NIM : 20103080047

Nama : Ridho Hadi Nurrizky

TTL : Kulon Progo, 11 November 2001

NIM : 20103040074



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945166

Nama : Siti Mahmuda

TTL : Probolinggo, 23 Desember 2000

NIM : 20103060085

Nama : Yulistio Adinda Putri

TTL : Cilacap, 30 Juli 2002

NIM : 20103040017


	Cover Kondraft UIN Sunan Kalijaga Tahun 2021 (TIM A)
	Buku Kondraft UIN Sunan Kalijaga (Tim A) Tahun 2021

