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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rahmatullah.  

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

         Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk 

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

banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak 

didokumentasikan. 

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2021 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan 

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

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

Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

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

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

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

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari 

karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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ABSTRAK

 Eksistensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan 
nomenklatur sebuah arahan dan pedoman dalam rangka pembangunan 
Indonesia seutuhnya yang pada hakekatnya mengarahkan program-
program pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Pokok-Pokok 
Haluan Negara hanya akan memuat kebijakan strategis yang dilandasi 
nilai-nilai luhur Pancasila serta merupakan pengejawantahan dari UUD 
NRI 1945. Wacana PPHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan 
nasional pun ditetapkan oleh MPR dalam bentuk produk hukum Ketetapan 
MPR.  Amandemen ke-5 UUD NRI 1945 dalam menghidupkan haluan 
negara (PPHN) dalam bentuk TAP MPR merupakan solusi yang dapat 
mengatasi problematika pembangunan di Indonesia. Mengingat kedudukan 
Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas 
Undang-Undang, menyebabkan Ketetapan MPR tidak bisa judicial review 
pada Mahkamah Konstitusi, namun dapat menjadi batu uji dengan prosedur 
perubahan yang lebih mudah daripada melakukan perubahan UUD NRI 
Tahun 1945. Pelanggaran terhadap PPHN tidak dapat berimplikasi atau 
tidak dapat dikenakan impeachment pada pemberhentian Presiden, sebab 
bersifat panduan yang mengikat etika dan moral serta sebagai bentuk 
mewujudkan bangunan sistem presidensial. Dalam hal ini mekanisme 
impeachment adalah pranata hukum yang digunakan untuk mengevaluasi 
pelanggaran PPHN dapat melalui MPR bersama DPR untuk menggunakkan 
hak budget parlemen sebagai bentuk pengawasan yang efektif. Wacana 
penghidupan PPHN pun ditetapkan tidak dalam periode waktu tertentu 
agar dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan mencapai 
kemakmuran rakyat. 

Kata Kunci:  PPHN, Ketetapan MPR, Amandemen V
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan 
mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan 
masyarakat.1 Tidak dapat dipungkiri bahwa negara merupakan sebuah 
alat untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk dari alat ini berupa organisasi 
yang berwibawa. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan yang paling 
tinggi derajatnya adalah sebuah negara. Negara disini bergerak sebagai 
organisasi atau sarana yang mengayomi dan mewujudkan satu tujuan dari 
kehidupan bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum 
(rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).2 Hal 
ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan 
bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Arti Negara Hukum 
tentu tidak dapat dipisahkan dari pilarnya, yakni kedaulatan hukum yang 
berjalan bersamaan dengan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, tercantum 
pula dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Negara Indonesia yang menganut Trias Politica, membagi cabang 
kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di antara ketiga 
cabang kekuasaan tersebut, suara rakyat secara penuh terkristalisasi dalam 
cabang kekuasaan legislatif, yang terdiri dari lembaga perwakilan rakyat. 
Lembaga perwakilan rakyat ini berperan sebagai pembuat undang-undang 
dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga, produk 
hukum yang diundangkan oleh para wakil rakyat harus menggambarkan 
kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok, atau bahkan partai. 3

1 Roger H. Soltau, An Introduction to Politics, (London: Longmans, Green and Co, 1952), 
hlm.1.

2 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor Selatan: Ghalia 
Indonesia, 2004), hlm. 34-35.

3 Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila”, 
Jurnal Konstitusi 4, No. 1, (Juni 2011): 114. 
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Lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut “MPR”), Dewan 
Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”), Dewan Perwakilan 
Daerah (selanjutnya disebut “DPD”), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (selanjutnya disebut “DPRD”). Sedangkan, apabila hanya melihat 
dari lingkup MPR, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, sedangkan 
yang tidak termasuk sebagai anggota MPR adalah DPRD yang merupakan 
perwakilan rakyat di daerah.

Namun, walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, MPR, 
DPR, dan DPD diatur dalam satu undang-undang yang sama. Secara 
historis, penyatuan pengaturan antara keempat lembaga ini dimulai sejak 
pertama kali penerbitan UU lembaga perwakilan hingga saat ini, yakni:

1. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
UU Nomor 5 Tahun 1975, UU Nomor 2 Tahun 1985, dan terakhir 
dengan UU Nomor 5 Tahun 1995;

2. UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD, yang mencabut UU Nomor 16 Tahun 1969 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan 
UU Nomor 5 Tahun 1995;

3. UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, yang mencabut UU Nomor 4 Tahun 1999;

4. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 dan UU 
Nomor 2 Tahun 2018, yang mencabut UU Nomor 27 Tahun 2009.

Padahal, apabila dibedah lebih mendalam lagi sejatinya wewenang 
MPR, DPR, dan DPD sangatlah berbeda. Setiap lembaga-lembaga 
perwakilan memiliki kewenangan yang dipisahkan satu sama lain 
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, seperti:

1. MPR

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 
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Saat ini MPR diatur bersama- sama dengan DPR, DPD, dan DPRD 
dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 
dan UU Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut “UU MD3”).

2. DPR

Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “Susunan Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya 
Pasal 20A ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut 
tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.” Kemudian Pasal 
22A UUD NRI 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata 
cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang.” 
Dan terakhir, Pasal 22B UUD NRI 1945 berbunyi, “Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.” 
Saat ini mengenai susunan DPR, hak DPR dan hak anggota DPR, 
tata cara pembentukan undang- undang, serta syarat dan tata cara 
pemberhentian anggota DPR diatur bersama-sama dengan MPR, 
DPD, dan DPRD, dalam UU MD3.

3. DPD

Pasal 22C ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi, “Susunan dan 
kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang- 
undang.” Kemudian Pasal 22D ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi, 
“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.” Saat ini, susunan dan kedudukan DPD, serta syarat-syarat 
dan tata cara pemberhentian anggota DPD diatur bersama dengan 
MPR, DPR, dan DPRD dalam UU MD3.

4. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”)

Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi, “Pengangkatan dan 
pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya 
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.” Saat 
ini MK diatur secara tersendiri dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah sebanyak 
dua kali oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian 
diundangkan menjadi UU. 

Lembaga-lembaga negara diatas merupakan organisasi jabatan 
(ambtenorganisatie), atau kekuasaan,4 negara memiliki alat-alat 
kelengkapan (Die Staatsorgane). Menurut Bagir Manan, dalam pengertian 
ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya 
terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang 
bertindak untuk dan atas nama negara,5 yang menentukan atau membentuk 
kehendak-kemauan negara (staatswil) serta yang ditugaskan oleh hukum 
dasar untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada 
UUD NRI 1945 demi menyokong akan pelaksanaan pembangunan negara. 

Sebelumnya, setiap lembaga negara dalam mengeluarkan kebijakan 
haruslah merujuk kepada haluan negara sebagai cantolan hukum dalam 
menjalankan berbagai program pemerintahan. Setiap departemen harus 
mengacu pada haluan negara dalam melaksanakan program-program 
teknisnya. Adapun sebelum amandemen, Pasal 3 UUD NRI 1945 
menyebutkan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”, 
dengan frasa “garis-garis besar daripada haluan negara” ditulis seluruhnya 
dengan huruf kecil. Artinya, tidak menunjuk suatu nama atau nomenklatur 
tertentu, tetapi sifatnya umum.6 Dengan demikian, pengertian frasa tersebut 
adalah sejumlah Ketetapan MPR/MPRS yang mengandung GBHN dan 
Ketetapan MPR lainnya sebagai perwujudan dinamika masyarakat setiap 
5 (lima) tahun. Setelah amandemen UUD NRI 1945, MPR tidak lagi 
memiliki kewenangan untuk merancang dan menetapkan GBHN. 

Dibentuknya sistem perencanaan pembangunan nasional 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut 
UU SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

4 Sri Soemantri, M, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, 
(Remadja Karya CV, Bandung, 1985), hlm. 1.

5 Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)”, Varia Peradilan Majalah 
Hukum 21, No. 244, (Maret, 2006): 5.

6 Badan Pengkajian MPR RI, Pokok-Pokok Kajian Badan Pengkajian MPR RI tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan, (Jakarta: 
MPR RI, 2017), hlm. 2.
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya 
disebut UU RPJPN)7 menghilangkan eksistensi sistem perencanaan 
pembangunan model GBHN yang dilaksanakan pada rezim Orde Baru, 
serta tidak lagi ada kewenangan MPR dalam menyusun sistem perencanaan 
pembangunan nasional.

Konsekuensi logis yang mengikutinya adalah pola dan arah 
pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan kepala daerah, 
serta terjadi ketersebaran panduan arah pembangunan. Hal demikian 
terjadi, karena terdapat Ketetapan MPR yang diperintahkan oleh Ketetapan 
MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status 
Hukum Ketetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 sampai Tahun 2002, 
antara lain Ketetapan MPR tentang politik ekonomi, penyelenggaraan 
otonomi daerah, pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, etika 
kehidupan berbangsa, visi Indonesia masa depan, serta pembaruan agraria 
dan pengelolaan sumber daya alam.

Padahal, idealnya, pedoman pembangunan nasional harus meliputi 
seluruh aspek pembangunan yang mewakili amanat rakyat, bukan 
kebutuhan dan situasi pembangunan yang terjadi sekarang semata, namun 
haruslah mencerminkan usaha-usaha untuk mengantisipasi disintegrasi 
negara dalam situasi global dan masuknya pengaruh internasional, serta 
mencerminkan demokrasi modern. Atas dasar itulah, gagasan untuk 
reformulasi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh MPR sebagai 
representasi suara rakyat tetap memiliki urgensi, karena pemerintah 
memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan 
nasional yang berencana dan berkesinambungan.8

Pembentukan haluan atau pedoman pelaksanaan pembangunan 
nasional dinilai perlu untuk diterapkan kembali, namun dengan penataan 
lebih komprehensif agar menciptakan suatu haluan negara yang utuh dan 
komprehensif. Maka, MPR melalui Badan Pengkajian telah memulai 
kerjasama dengan melibatkan pakar ataupun akademisi, termasuk Lembaga 
Negara dan Kementerian Negara untuk menyusun Rancangan Pokok-

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

8 Ma’ruf Cahyono (eds.), Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokoh Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI, 2014), hlm. 
2.
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Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan naskah akademiknya.9 Dalam 
beberapa hasil kajian, terdapat beberapa pilihan hukum yang memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai bentuk hukum PPHN.  
Pertama, diatur dalam UUD NRI 1945, dimana pilihan hukum ini dinilai 
memiliki dasar hukum yang tertinggi. Namun, pengaturan PPHN dinilai 
tidak komprehensif dikarenakan perubahan akan PPHN secara adendum 
akan sangat sulit dilakukan, terutama jika ada perubahan yang perlu 
dilakukan melihat perkembangan kemajuan yang perlu diakomodasi. 

Kedua, diatur dalam Ketetapan MPR, dimana kedudukan hukumnya 
dinilai kuat karena berada di atas undang-undang dan dapat dijadikan 
batu uji dalam pengujian undang-undang. Selain itu, prosedur perubahan 
Ketetapan MPR lebih mudah dibandingkan melakukan perubahan UUD 
NRI 1945 yang memiliki prosedur lebih khusus dan ketat. Ketiga, diatur 
dalam Undang-Undang, dimana dibandingkan dengan bentuk hukum yang 
lain memiliki kelemahan karena tidak memberikan jaminan pelaksanaan 
karena dalam sistem peraturan perundang-undangan akan dikenal sebagai 
Undang-Undang Payung. Penempatan dalam Undang-Undang juga 
akan berpotensi untuk dilaksanakannya judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi yang sejatinya bertentangan dengan maksud dari pembentukan 
PPHN tersebut.

Berdasarkan dengan hasil kajian tersebut, maka Ketetapan MPR 
merupakan pilihan bentuk hukum yang tepat dalam mengatur PPHN. Hal 
ini dikarenakan muatan PPHN yang sesuai dengan natur Ketetapan MPR 
sebagai staatsgrundgesetz berupa aturan pokok-pokok dan kebijaksanaan 
negara dengan mekanisme pembentukan dan perubahan yang tidak 
memiliki tingkat rigiditas tinggi seperti konstitusi maupun sifat norma 
tunggal yang tidak berdampingan dengan norma sanksi layaknya undang-
undang.

Sebagai implikasi dari pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara 
tersebut, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa 
hal sebagai berikut. Pertama, diperlukan perubahan berkaitan dengan 
pranata hak budget parlemen sebagai instrumen pengawasan yang dimiliki 
parlemen dalam memberikan persetujuan RAPBN yang diajukan oleh 
Presiden. Dalam hal ini, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah harus 
9 “MPR Libatkan berbagai Elemen Susun PPHN,” Antara News, diakses melalui https://

www.antaranews.com/berita/1954996/mpr-libatkan-berbagai-elemen-susun-pphn, 
pada tanggal 20 Juni 2021. 
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sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN, sehingga DPR harus 
menolak dan meminta Pemerintah untuk melakukan penyesuaian atas 
ketidaksesuaian terhadap PPHN. Kedua, MK sebagai lembaga yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang diberi 
tambahan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Ketetapan 
MPR tentang PPHN. Wewenang tersebut untuk memastikan adanya check 
and balances antar lembaga agar seluruh Undang-Undang yang dihasilkan 
sesuai dengan PPHN. Ketiga, perlu dipahami bahwa kembalinya PPHN 
tidak akan mengembalikan status MPR yang sebelumnya adalah lembaga 
tertinggi di Indonesia. Kehadiran PPHN sebagai pedoman tidak akan 
dipergunakan sebagai alat untuk memberhentikan Presiden. Dengan 
demikian, dalam mengejawantahkan visi dan misinya jika ditemukan tidak 
sesuai dengan Ketetapan MPR tentang PPHN, maka Presiden tidak akan 
diberhentikan.

Kehadiran Ketetapan MPR tentang PPHN diharapkan dapat 
memperkuat arah pembangunan negara Indonesia. Maka, pokok-pokok 
kebijakan pada tataran strategis ini merupakan produk konsensual, 
sekaligus bentuk pengejawantahan Pancasila dalam penyelenggaraan 
negara.10 Dengan demikian, penyusunan Rancangan Ketetapan MPR 
tentang PPHN diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi demi cita-cita realisasi kedaulatan rakyat dapat teratasi 
dan terakomodir dengan baik, sesuai dengan amanat bangsa mewujudkan 
kehidupan ketatanegaraan yang tertib, sejahtera, dan tertib.

B.  IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang teridentifikasi dalam Naskah Akademik tentang 
Pokok-Pokok Haluan Negara ini mencakup hal, yaitu: 

1. Apa permasalahan pembangunan nasional NKRI yang dihadapi 
akibat tidak adanya haluan negara (Pokok-Pokok Haluan Negara) 
yang menjadi kerangka pembangunan Indonesia?

2. Apakah dengan amandemen kelima UUD NRI 1945 dalam 
menghidupkan haluan negara (Pokok-Pokok Haluan Negara) dan 
memberikan kewenangan penyusunan haluan negara kepada MPR 

10 Badan Pengkajian MPR RI, Pokok-Pokok Kajian MPR RI tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan, Op. Cit., hlm. 13-14.
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akan menyelesaikan problematika pembangunan nasional NKRI?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
dan yuridis dari amandemen kelima UUD NRI 1945, perlunya 
Pokok-Pokok Haluan Negara dalam instrumen hukum Ketetapan 
MPR?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah pengaturan amandemen kelima UUD NRI 
1945 dengan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara dan 
kewenangan MPR dalam menyusun haluan negara?

C.  TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, 
maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 
nasional NKRI yang dihadapi akibat tidak adanya haluan negara 
(Pokok-Pokok Haluan Negara) yang menjadi kerangka pembangunan 
Indonesia. 

2. Merumuskan urgensi amandemen kelima UUD NRI 1945 dalam 
menghidupkan haluan negara (Pokok-Pokok Haluan Negara) dan 
memberikan kewenangan penyusunan haluan negara kepada MPR. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan 
yuridis dari amandemen kelima UUD NRI 1945, perlunya Pokok-
Pokok Haluan Negara dalam instrumen hukum Ketetapan MPR.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan amandemen kelima 
UUD NRI 1945 dengan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara 
dan kewenangan MPR dalam menyusun haluan negara. 

 Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah 
sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan amandemen 
kelima UUD NRI 1945 dalam rangka menambah kewenangan MPR dan 
mewujudkan cita-cita eksistensi MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat 
dengan menyusun haluan negara bagi pembangunan nasional NKRI. 
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D.  METODE 

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti 
cara atau menuju suatu jalan.11 Metode sendiri merupakan kegiatan ilmiah 
yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami 
suatu subjek atau objek peneliatan demi menemukan jawaban yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

1. Metode Perubahan

UUD NRI 1945 setidaknya telah mengalami 4 (empat) kali 
perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam sidang umum dan 
sidang tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Metode 
perubahan konstitusi umumnya adalah: a) penggantian naskah yang 
satu dengan naskah yang sama sekali berbeda; b) perubahan dengan 
menambahkan, mengurangi, atau merevisi suatu rumusan dalam naskah 
UUD itu menurut tradisi negara eropa kontinental; c) perubahan dengan 
cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang sudah 
ada atau dikenal dengan istilah amandemen menurut tradisi Amerika 
Serikat. 

Dalam amandemen UUD NRI 1945 sendiri, pembukaan 
UUD RI 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak 
boleh dijadikan obyek perubahan. Oleh karena itu, metode perubahan 
UUD NRI 1945 kelima yang digunakan dalam Naskah Akademik ini 
adalah perubahan dengan menambahkan, mengurangi, atau merevisi 
suatu rumusan dalam naskah UUD yang telah ada sebelumnya, tanpa 
mengubah Pembukaan dan bentuk negara sebagaimana tertuang dalam 
UUD NRI 1945.

Dalam amandemen kelima ini, Tim Penulis akan menambah 
beberapa Pasal di UUD NRI 1945 yaitu penambahan Pasal 3 ayat (1a) 
mengenai penambahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk menetapkan PPHN, perubahan pada Pasal 23 ayat (3) mengenai 
Hak Penyusunan Kembali, perubahan dalam Pasal 24C ayat (1) dan 
penambahan Pasal 24C ayat (1a) mengenai penambahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi.

11  Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
(Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 2
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2.  Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah sarana yang digunakan manusia 
untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis 
dengan metode dan teknik tertentu secara ilmiah.12 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 
menganalisisnya.13 Menurutnya, setidaknya terdapat 2 (dua) jenis 
penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam Naskah 
Akademik tentang PPHN ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau 
dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Soerjono Soekanto 
dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
kepustakaan.14 Berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang lebih 
fokus pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, penelitian hukum 
normatif lebih membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Namun, 
selain data sekunder penelitian hukum normatif dapat dilengkapi 
juga dengan sumber data primer berupa wawancara atau forum group 
discussion. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut15:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa:

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu UUD NRI 1945;

b. Peraturan dasar yang meliputi Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan 
Ketetapan MPR;

c. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

12 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek, (Surabaya: Jakad Media 
Publishing, 2020), hlm. 3.

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.
14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

Hlm. 47. 
15 Ibid., hlm. 60.
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1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional;

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

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD;

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

5) Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor 1 
Tahun 2019; dan

d. Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal 
hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, 
dan ensiklopedia hukum.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) 
pendekatan. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa terdapat 5 
(lima) pendekatan, yaitu: a) pendekatan undang-undang; b) pendekatan 
kasus; c) pendekatan historis; d) pendekatan komparatif; dan e) 
pendekatan konseptual.16 Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, 
digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, yang 
dilengkapi dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan historis.

  

16  Ibid., hlm. 56.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORETIK

1.  Negara

Negara diadakan, maka negara ada. Keberadaan suatu negara 
bukan dilandaskan dengan ketidaksengajaan, melainkan keberadaan 
suatu negara dilandaskan dengan adanya cita-cita dari suatu pergaulan 
hidup manusia.17 Maka sejatinya negara merupakan suatu bentuk nyata 
dari pergaulan hidup manusia, dimana pergaulan hidup adalah bentuk 
hubungan yang teratur dan tetap (permanen) di antara sekelompok orang 
yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah untuk mencapai tujuan 
bersama.18 Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan; suatu negara tanpa 
adanya sekumpulan manusia yang tergabung dalam suatu pergaulan 
manusia tidak dapat dinobatkan sebagai negara, mengingat manusia 
adalah substratum personel dari negara itu sendiri.19 Dengan demikian, 
hakikat dari negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang 
bertingkat tinggi.20

Nasroen mengemukakan pandangan mengenai negara dari sudut 
pandang sosiologis; negara merupakan suatu pergaulan hidup yang 
oleh karena itu haruslah ditinjau secara sosiologis agar dapat dipahami 
dengan jelas. Adapun suatu pergaulan hidup disini merupakan hubungan 
yang teratur dan tetap di antara sekelompok orang-orang yang bertempat 
tinggal dalam suatu wilayah untuk mencapai tujuan bersama. Maka 
pada hakikatnya, suatu negara merupakan bentuk dari pergaulan hidup 
yang bertingkat tinggi. Sifat hakikat negara sebagai suatu organisasi 
dari sekelompok anggota masyarakat merujuk pada konsep negara 
dalam pengertian yang berkembang pada zaman sekarang ini. Namun, 
seringkali yang menjadi perdebatan adalah, apa yang membuat negara 
sebagai organisasi manusia tingkat tinggi berbeda dengan organisasi 

17 Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Kenegaraan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 
hlm. 2.

18 Nasroen, Asal Mula Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 9.
19 Moh. Mahfud M.D., Op.cit.
20 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), hlm. 173. 
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kemanusiaan lainnya? Prinsipnya negara bukanlah suatu pergaulan 
manusia biasa, yang membedakan negara dengan organisasi manusia 
biasa adalah negara memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa secara 
sah oleh hukum.

Mac Iver mengemukakan pandangan bahwa “The state is an 
association which, acting through law as promulgated” (Negara adalah 
asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh 
pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan 
memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu masyarakat yang 
dibatasi secara teritorial).21 Definisi yang dikemukakan oleh Mac Iver 
ini lebih lengkap apabila dibandingkan definisi yang dikemukakan 
oleh Nasroen sebelumnya. Definisi Mac Iver ini mengandung aspek 
negara yang telah disebutkan di dalam definisi negara oleh Mac Iver.22 
Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah sebagai berikut: (i) 
negara adalah organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal 
dalam suatu wilayah (teritorial); (ii) sebagai suatu asosiasi, negara 
bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah; 
(iii) negara berfungsi sebagai pemelihara ketertiban eksternal; (iv) 
Untuk memelihara ketertiban eksternal tersebut, negara dianugerahi 
atau diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang. 

Kranenburg mendukung definisi Mac Iver dengan menegaskan 
bahwa “Negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan 
yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.” Disini 
Kranenburg menegaskan bahwa kekuasaan yang bersifat memaksa 
merupakan unsur esensial negara. Adapun unsur kekuasaan yang 
bersifat memaksa merupakan cerminan dari monopoli kekuasaan.23 

Max Weber memaparkan bahwa “The state is human society 
that (successfully) claims monopoly of the legitimate use of physical 
force within a given territory” (Negara adalah masyarakat manusia 
yang memiliki monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam 
suatu wilayah tertentu). Definisi yang dipaparkan oleh Max Weber 
melengkapi definisi yang telah dipaparkan oleh Kranenburg yang 

21  Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
1995), hlm. 55. 

22  Ibid.
23  Ibid.
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menyatakan mengenai unsur kekuasaan.24 

Namun keunggulan dari definisi yang dipaparkan oleh Max 
Weber adalah disebutkannya bahwa kekuasaan yang dimiliki negara 
merupakan monopoli kekuasaan, dimana kekuasaan yang dimiliki 
negara bersifat memaksa, berpusat (monopoli)  yang dimana memiliki 
kekuatan memaksa yang sah. Aspek monopoli kekuasaan ini tidak 
dimiliki oleh bentuk organisasi hidup manusia yang lainnya. Oleh 
karena itu, Monopoli Kekuasaan inilah yang sangat menonjol; sebagai 
pembeda antara negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia 
yang lainnya.25 

Bintan R. Saragih juga menyebutkan bahwa monopoli kekuasaan 
merupakan sifat khusus negara. Mengutip Bintan R. Saragih yang 
mengungkapkan definisi mengenai negara sebagai berikut  “Sebagai 
organisasi di dalam masyarakat Ia  (negara) dibedakan daripada 
organisasi-organisasi lainnya karena negara mempunyai sifat-sifat 
yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli dari kekuasaan 
jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya 
seperti gereja, partai, perserikatan-perserikatan lainya.”26 Maka dapat 
ditarik suatu benang merah dari uraian mengenai negara yang telah 
dikemukakan sebelumnya; hakikat negara sebagai suatu pergaulan 
hidup manusia yang memiliki monopoli kekuasaan dan kedudukan 
yang lebih tinggi daripada individu, kelompok dan organisasi sosial 
lainnya bertindak untuk kepentingan bersama. Adapun hakikat negara 
memiliki ciri-ciri dimana negara memiliki unsur-unsur berikut ini: (i) 
monopoli kekuasaan; (ii) kekuasaan yang bersifat memaksa secara 
sah (iii) bertindak untuk dan atas nama masyarakat; dan (iv) memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi daripada individu atau bentuk pergaulan 
hidup lainnya.27

24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 
2006), hlm. 39.

25 Ibid. hlm. 40.
26 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op.cit, hlm. 56.
27 Hotma Sibuea, Ilmu Negara, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 42.
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2.  Negara Hukum 

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sejatinya telah 
termaktub jelas di dalam Konstitusi Indonesia.28 Semangat untuk 
menempatkan hukum sebagai ujung tombak negara memiliki tujuan 
agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi 
demokrasi.29 Implementasi hukum sebagai panglima ini menitikberatkan 
pada pembatasan kekuasaan untuk mencegah adanya onregmatige daad 
yang mengarah pada absolutisme dan bahkan ongrondwetting yang 
bertentangan dengan undang-undang dasar.30 Dengan adanya suatu  
pembatasan kekuasaan menunjukan bahwa hukum memiliki pengaruh 
dan keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial yang ada di 
sekitarnya.31 

Dalam filsafatnya, Aristoteles merumuskan bahwa negara 
hukum memiliki unsur dimana didalamnya terdapat sejumlah warga 
negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). 
Dengan kata lain, Aristoteles ingin menegaskan bahwa negara hukum 
adalah negara yang berdiri diatas hukum, yang dimana hukum akan 
menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut Aristoteles, 
terdapat 2 (dua) unsur dari negara hukum, yaitu jaminan kepada 
warga negara untuk memberikan keadilan seadil-adilnya (hak asasi 
manusia), serta pembagian kekuasaan yang diatur oleh hukum sebagai 
jaminan dari perlindungan oleh pihak penguasa tersebut. Kedua unsur 
dari tersebut kemudian berkembang menjadi 4 (empat) unsur, dengan 
menambahkan 2 (dua) unsur baru meliputi: (i) undang-undang bagi 
tindakan pemerintah, dimana pemerintah harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan (ii) peradilan administrasi yang berdiri 
sendiri.

Berbeda dengan Kant yang memaparkan bahwa tujuan negara 
adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam 
masyarakat. Namun untuk mencapai tujuan ini, maka negara harus 
mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai 

28 Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29 Aswanto, Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, (Yogyakarta: 

Rangkang Education), hlm. 3.
30 Ibid.
31 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. (Bandung: Alumni, 1980), 

hlm. 141-142. 
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kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, dan tidak boleh saling 
mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain, maka 
disinilah terdapat peran dari ‘hukum’. Kant menegaskan kembali bahwa 
suatu negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu: (1) adanya 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (2) adanya pemisahan 
kekuasaan dalam negara. Maka, lahirlah jenis negara hukum yang hanya 
bertindak memisah kalau terjadi perselisihan di antara warga negaranya 
dalam menyelenggarakan kepentingannya. Tipe ini seringkali dikenal 
dengan “Negara Penjaga Malam” atau “Nachtwaechter Staff.”

Seiring berjalannya waktu, negara hukum memiliki tanggung 
jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan menjamin 
tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari negara yang disebut 
sebagai “Negara Kesejahteraan” atau “Wallfahrt Staat”, dimana 
menurut Stahl, terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

1. Legitimasi hukum tindakan negara, dimana negara baru bertindak 
apabila undang-undang telah mengatur tindakan tersebut. Namun, 
unsur ini tidak dapat sepenuhnya mengakomodir perkembangan 
yang ada, mengingat untuk membuat suatu peraturan perundang-
undangan membutuhkan proses yang lama. Alhasil, pemerintah 
pun mengambil kebijaksanaan sendiri berdasarkan praktik freies 
ermessen atau diskresi pemerintah.

2. Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 
Peradilan harus memenuhi dua syarat, yakni:

a. Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah yang 
menjadi salah satu pihak;

b. Petugas yang bekerja di peradilan wajib terdiri dari ahli-ahli 
dalam bidang tersebut. 

Selain pandangan Kant mengenai negara hukum “rechstaat”, 
adapun konsep negara hukum dengan istilah “rule of law” atau 
government of judiciary (pemerintahan oleh hukum) yang didasarkan 
pada pemikiran A.V. Dicey. Sebelumnya, John Locke berpendapat 
bahwa: (1) manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi; 
dan (2) tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam 
kontrak sosial, melainkan harus dipertahankan oleh masing-masing 
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manusia dan negara bertugas untuk melindunginya. Paham Locke 
tersebut kemudian dikembangkan oleh Dicey dalam merumuskan rule 
of law yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Equality before the law, setiap manusia mempunyai kedudukan 
hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama;

2. Supremacy of Law, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum; dan 

3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

3. Konstitusi

3.1. Definisi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu 
constituer, yang berarti membentuk, dengan maksud pembentukan 
atau penyusunan suatu negara.32 Dalam bahasa Latin, kata konstitusi 
merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume 
adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan…“, sedangkan 
statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok 
stare dengan arti berdiri. Maka, kata statuere memiliki pengertian 
membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan.33 
Dengan demikian, suatu negara yang telah berdiri pasti memiliki 
suatu naskah sebagai landasan berjalannya pemerintahan dalam 
negara tersebut, yaitu konstitusi.

L. J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa terdapat dualitas 
antara istilah constitution (konstitusi) dengan grondwet (Undang-
Undang Dasar). Grondwet (Undang-Undang Dasar) adalah bagian 
tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) 
memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Sri 
Soemantri, konstitusi memiliki kesamaan dengan Undang-Undang 
Dasar jika melihat kepada praktik ketatanegaraan di sebagian besar 
negara termasuk Indonesia.34  Sebagian besar negara memiliki 
konstitusi, baik negara-negara besar seperti Republik Rakyat 
Tiongkok dan Amerika Serikat, maupun negara-negara kecil seperti 

32 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi: Cetakan 
ke-15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6.

33 Ibid., hlm. 7.
34 Ibid.., hlm. 7-8.
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Singapura dan Brunei Darussalam;35 dan hampir seluruh negara 
memiliki konstitusi tertulis kecuali Inggris dan Kanada.36 Hal ini 
juga didukung oleh pernyataan Peaslee yang menyamakan konstitusi 
dengan Undang-Undang Dasar.37

Menurut K. C. Wheare dalam bukunya Modern Constitutions, 
konstitusi dapat dimaknai secara luas dan secara sempit. Makna 
konstitusi dalam dunia politik yang sering digunakan tersebut 
meliputi:38

1. Dalam arti luas, yaitu himpunan peraturan yang mendasari 
serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-
tugasnya, dimana di dalamnya terdapat campuran tata peraturan 
baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan 
hukum (non-legal atau extralegal).

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

Djokosoetono mengemukakan beberapa makna kontekstual 
pemahaman konstitusi sebagai berikut:39

1. Konstitusi dalam makna materil (constitutie in materiele 
zin), berpaut dengan gekwalificeerde naar de inhoud, yaitu 
dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar 
(grondslagen) dari struktur (inrichting) dan fungsi (administratie) 
negara.

2. Konstitusi dalam makna formal (constitutie in formele zin), berpaut 
dengan gekwalificeerde naar de maker, yaitu dititikberatkan pada 
cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.

35 Sri Soemantri, “Konstitusi dan Sejarah MPR dalam Perkembangan Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia”, dalam A.M Fatwa, Potret Konstitusi: Pasca Amandemen 
UUD 1945, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 198.

36 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian 
Rakyat, 1983), hlm. 11.

37 Ibid., hlm. 8.
38 Ibid., hlm. 1.
39 Harun Alrasid, Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr. Djokosoetono, dalam M. Laica 

Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi 7, No. 4, (Agustus, 
2010): 3.
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3. Konstitusi dalam makna UUD (grondwet) selaku pembuktian 
(constitutie als bewijsbaar), agar menciptakan stabilitas (voor 
stabiliteit) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau Grondwet.

  

3.2. Materi Muatan Konstitusi

James Bryce menyatakan bahwa konstitusi adalah kerangka 
negara yang diorganisasikan dengan hukum, dimana hukum tersebut 
mengatur hal-hal berikut:40

a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang 
permanen;

b. Fungsi dari alat-alat kelengkapan; dan

c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, C. F. Strong memaparkan konstitusi merupakan 
suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan:

a. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas);

b. Hak-hak dari yang diperintah; dan

c. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (menyangkut 
hak asasi manusia).

Menurut pandangan Padmo Wahyono, materi muatan 
konstitusi mengatur berbagai hal mendasar mengenai organisasi 
negara dan kehidupan bernegara meskipun hal-hal tersebut berbeda 
bagi tiap bangsa. Ia mengemukakan bahwa beberapa hal mendasar 
yang lazim dituangkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut:41

a. Hal-hal yang dianggap fundamental dalam berorganisasi 
seperti kepala negara, warga negara, perwakilan, kewenangan, 
kenegaraan, dan sebagainya.

b. Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok oleh 
suatu bangsa, sekalipun oleh bangsa lain tidak dianggap demikian, 
misalnya soal pekerjaan yang layak di dalam UUD 1945, soal 

40 Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 
hlm. 11.

41 Admo Wahyono, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan”, 
dalam Hotma P. Sibuea, Op. cit., hlm. 318.
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pendidikan nasional, dan sebagainya.

c. Hal-hal yang dicita-citakan, sekalipun hal itu seolah-olah 
sulit untuk dicapai karena sifat idealistiknya (Ideal begriff 
der Verfassung). Aspek ini berperan sebagai daya pemersatu, 
menstabilkan arah, gerak kenegaraan, dan pemberi dinamika 
gerak kenegaraan.

Menurut A.A.H. Struycken, konstitusi tertulis, yakni Undang-
Undang Dasar, merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:42

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik 
waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan

d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Selain itu, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar memuat ketentuan sebagai berikut:43

a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara 
pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur 
menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu 
badan pemerintah dan sebagainya;

b. Hak-hak asasi manusia;

c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar; dan

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari 
Undang Undang Dasar.

3.3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam suatu 
negara mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Pada 
masa peralihan monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak 

42  Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, Op.cit., hlm. 14.
43  Miriam Budiardjo, Op.cit., hlm. 101.
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penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan 
sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Namun, sejak 
perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan konstitusi bergeser 
dari sekadar berperan sebagai penjaga keamanan dan kepentingan 
hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi 
senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu 
golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun 
tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat 
dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, 
liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya.44

Sebagai dokumen penting bagi setiap negara, Jimly 
Asshidiqie memaparkan beberapa fungsi dari konstitusi, meliputi:45

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ;

2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;

3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan 
warga negara;

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan 
negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;

5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan 
yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada 
organ negara;  

6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai 
rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), 
serta sebagai pusat upacara (center of ceremony);

7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), 
baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti 
luas mencakup bidang sosial dan ekonomi; dan

8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat 
(social engineering atau social reform).

44 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Op. cit., hlm. 17.
45 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan, (Jakarta: 

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 
33.
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Dalam sejarahnya di dunia Barat, konstitusi dimaksudkan 
untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, 
dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham 
kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta kelahiran demokrasi 
sebagai paham politik yang progresif dan militan, konstitusi 
menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan 
politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai 
cita-citanya dalam bentuk negara. Maka, konstitusi di zaman modern 
tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan 
atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan 
patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.46

Sementara itu, Inggris tidak mempunyai Undang-Undang 
Dasar, tetapi mempunyai konstitusi yang secara lengkap memuat 
aturan-aturan keorganisasian negara berdasarkan perkembangan 
selama kurang lebih delapan abad, yang tersebar dalam berbagai 
undang undang dan dokumen negara lainnya, hukum adat, dan 
konvensi. Inggris menjadi model negara konstitusional tertua yang 
tumbuh secara evolusi sejak diterbitkannya Magna Charta tahun 
1215 yang mewajibkan raja menegakkan hukum sebagai hasil 
perlawanan bersenjata dan tuntutan dari para bangsawan, sehingga 
Inggris menjadi contoh bagi Montesquieu ketika ia mengajarkan 
teori pemisahan tiga kekuasaan (Trias Politica). Lebih lanjut, Strong 
memaparkan bahwa pemerintahan dalam arti luas harus mempunyai 
kekuasaan perundang-undangan (legislative power), kekuasaan 
pelaksana (executive power), dan kekuasaan peradilan (judicial 
power),yang bersama-sama menjelmakan kedaulatan dalam negara 
modern.47

Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi 
konstitusional, Undang Undang Dasar mempunyai fungsi yang 
khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, 
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-
wenang, dan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan 
ini dinamakan konstitusionalisme. Membagi kekuasaan merupakan 
pembatasan yang paling efektif atas tindakan tindakan pemerintah. 
Oleh karenanya, kekuasaan pemerintah harus dirinci secara tegas. 

46  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Loc. cit.
47  Ibid., hlm. 18.
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Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 
atau Konstitusi, sehingga konstitusi mempunyai fungsi khusus dan 
merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi 
(supremacy of law) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat 
tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.48

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa 
konstitusi, baik bagi negara barat maupun negara komunis, 
berkedudukan sebagai penjaga keamanan dan kepentingan rakyat. 
Konstitusi memiliki banyak fungsi, namun yang terpenting adalah 
memiliki fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga negara. 
Konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan penguasa 
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai 
hak-hak dasar rakyat sebagai manusia.

3.4. Klasifikasi Konstitusi

Klasifikasi konstitusi dapat diperoleh dengan membandingkan 
beberapa konstitusi yang ada di beberapa negara.49 K.C. Wheare 
mengungkapkan beberapa macam konstitusi, yakni:50

1. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis (written 
constitution and no written constitution);

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang umumnya berbentuk 
dokumen formal, yang dimuat dalam satu atau beberapa dokumen 
dengan kesakralan khusus. Sebagai instrumen yang sangat 
lengkap, penyusun konstitusi ini mengatur semua kemungkinan 
yang diprediksi akan terjadi pada saat pelaksanaan konstitusi itu 
sendiri. Misalnya, negara yang memiliki konstitusi tertulis adalah 
Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dan Amerika 
Serikat yang tertuang dalam The Constitutions of United States 
of America. Di sisi lain, konstitusi yang tidak tertulis merupakan 
konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. 
Misalnya, seperti negara Inggris, Israel, New Zealand, dan 
Selandia Baru.

48 Ibid., hlm. 19.
49 Ibid., hlm. 24.
50 K.C. Wheare, Modern Constitutions, (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 

2-31.
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2. Konstitusi fleksibel dan Konstitusi Rigid (flexible constitution 
and rigid constitution);

Dalam bukunya Studies in History and Jurisprudence, James 
Bryce memilah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid secara 
luas berdasarkan atas kriteria atau berkaitan dengan “cara dan 
prosedur perubahannya”. Jika suatu konstitusi itu mudah dalam 
mengubahnya, maka ia digolongkan pada konstitusi yang fleksibel. 
Apabila cara dan prosedurnya sulit, maka dapat digolongkan 
sebagai konstitusi yang rigid. Menurut Bryce, ciri khusus dari 
konstitusi fleksibel adalah elastis, diumumkan dan diubah dengan 
cara yang sama seperti undang-undang.51 Sedangkan, untuk ciri 
konstitusi yang rigid, yaitu mempunyai kedudukan dan derajat 
yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain 
dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa 
atau dengan persyaratan berat.52 Misalnya dalam konteks ini, 
seperti UUD NRI 1945 yang digolongkan sebagai konstitusi yang 
rigid.

3. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi 
(supreme constitution and not supreme constitution);

Konstitusi derajat tinggi merupakan konstitusi yang mempunyai 
kedudukan tertinggi dalam negara. Apabila dilihat dari segi 
bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-
undangan yang lain. Hal ini berkaitan dengan syarat untuk 
mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan mengubah 
peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara, konstitusi 
tidak derajat tinggi merupakan suatu konstitusi yang tidak 
mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat 
tinggi. Persyaratan untuk mengubah konstitusi ini sama dengan 
persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-
undangan lainnya. Dengan demikian, UUD NRI 1945 termasuk 
dalam konstitusi derajat tinggi berdasarkan hierarki peraturan 
perundang-undangan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 
7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

51  Ibid., hlm. 64.
52  Ibid. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194526

4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan (federal constitution 
and unitary constitution);

Klasifikasi konstitusi ini berkaitan erat dengan bentuknya suatu 
negara. Artinya, jika suatu negara serikat, maka akan didapatkan 
sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat 
dengan negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur 
dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Berbeda dengan 
negara kesatuan, dimana pembagian kekuasaan tidak dijumpai 
karena seluruh kekuasaannya terpusat di pemerintah pusat, 
walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur 
dalam konstitusi kesatuannya, dimana salah satu contohnya 
adalah UUD NRI 1945. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 
ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, yang berbentuk Republik.

5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi 
Sistem Pemerintahan Parlementer (presidential executive 
constitution and parliamentary executive constitution).

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat ciri-ciri sebagai 
berikut:

a. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai Kepala Negara, 
juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan;

b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih; dan

c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan 
dapat memerintahkan pemilihan umum.

 Sedangkan, berbeda dengan sistem pemerintahan 
parlementer, konstitusi pada sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut:

a. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk 
berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen; 

b. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota 
parlemen; dan

c. Presiden dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat 
membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan 
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pemilihan umum.

Menurut Sri Soemantri, UUD NRI 1945 tidak termasuk ke 
dalam kedua konstitusi diatas, karena UUD NRI 1945 memiliki ciri 
konstitusi pemerintahan parlementer dan juga presidensial. Oleh 
karena itu, pemerintahan Indonesia dapat dikatakan menganut sistem 
campuran.53

3.6. Penafsiran Konstitusi

a) Tinjauan Umum tentang Penafsiran Hukum

Terdapat sebuah pandangan yang berbunyi, “in claris 
non est interpretation,” yang berarti aturan-aturan yang jelas 
tidak membutuhkan penafsiran. Pandangan tersebut merupakan 
pandangan yang dianut oleh sistem Eropa Kontinental (Civil Law 
System) yang mengutamakan undang-undang sebagai fondasi 
utama dalam beracara di bidang hukum.54 Namun, teks yang 
tertuang dalam hukum yang berbentuk peraturan perundang-
undangan bersifat abstrak dan pasif. Peraturan perundang-
undangan disebut abstrak sebab bersifat umum dan disebut pasif 
sebab tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak ada 
peristiwa konkret yang terjadi.55 Hal tersebut selaras dengan 
pendapat A. Pitlo, bahwa kata-kata apapun tidak akan pernah 
jelas dan selalu membutuhkan penafsiran.56 Maka, penafsiran 
hukum saat ini merupakan bantahan terhadap pandangan in claris 
non est interpretation.

Dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam 
hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga 
dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam 
arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang 

53 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), 
hlm. 23. 

54 Yance Arizona, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (skripsi, Universitas Andalas, 2007), 
hlm. 36.

55 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: 
Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 12.

56 Yance Arizona, Loc.cit.
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terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar sebagaimana 
dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang dasar dapat 
diubah melalui: (i) formal amendment, (ii) judicial interpretation, 
dan (iii) constitutional usage and conventions.57

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan 
dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi 
sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, 
mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan 
mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari 
luar hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam melakukan 
penafsiran hukum (tertulis), maka yang pertama-tama harus 
dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya.58 
Dengan demikian, apabila ingin melakukan penafsiran hukum, 
maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti niat 
penyusunnya (original intent). Maka dari itu, ketika hakim 
diamanatkan untuk tunduk pada undang-undang, hakim 
harus mampu menemukan maksud atau keinginan pembuat 
hukum melalui penafsirannya, sehingga sehingga kewenangan 
menafsirkan hukum yang dimiliki oleh hakim tidak dapat 
digunakan sewenang-wenang.

b). Tinjauan Umum tentang Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi muncul sebagai konsekuensi akan 
adanya kewenangan constitutional review yang umumnya dimiliki 
oleh lembaga peradilan.59 Hal ini disebabkan kewenangan menguji 
konstitusi mengharuskan suatu lembaga peradilan memahami 
dan mengetahui terlebih dahulu apa makna dan maksud dari pasal 
yang akan diujikan. Menurut Rosjidi Ranggawijaya, menafsirkan 
konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan 
atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.60

57 Ibid., hlm. 37.
58 R.M. Ananda B. Kusuma, “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita”, Jurnal 

Konstitusi I, No. 3, (2005): 157.
59 Arif Hidayat, “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan 

Pengadilan”, Pandecta 8, No. 2, (Juli, 2013): 158-159.
60 Rosjidi Ranggawijaya, Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang 

Dasar, (Bandung: PT. Citra Bakti Akademika, 1996), hlm. 34.
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Jon Ronald, salah seorang senator asal Amerika Serikat 
yang memiliki intensi yang tinggi terhadap hukum konstitusi telah 
mengemukakan prinsip-prinsip mengenai penafsiran konstitusi 
yang dibedakan menjadi 7 (tujuh) prinsip, yakni:

1. Tekstual/Strict Constructionism

Penafsiran tekstual didasarkan pada kata-kata yang tertuang 
dalam peraturan atau undang-undang tertulis jika kata-kata 
tersebut memiliki makna yang ambigu.61 Jika makna dari kata 
yang digunakan dalam peraturan tersebut telah bergeser sejak 
diundangkannya peraturan tersebut, maka analisis tekstual 
yang dilakukan terhadap kata tersebut harusnya dimengerti oleh 
pembuat undang-undang. Namun, apabila dirasa tidak jelas, 
maka dicari pembuat naskah peraturan yang bersangkutan.

2. Historikal/Original Intents

Penafsiran historikal tidak didasarkan pada kata-kata yang 
terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, 
melainkan didapat dari analisa sejarah perumusan naskah dan 
ratifikasi peraturan perundang- undangan.62 Untuk konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan, penafsiran melihat kepada 
sejarah legislatif, sedangkan untuk keputusan atau maklumat 
hukum, penafsiran melihat kepada peristiwa/kasus sejarah. 

3. Fungsional/Structural

Penafsiran fungsional juga dapat dikatakan sebagai penafsiran 
struktural. Penafsiran ini didasarkan pada analisa struktur 
peraturan perundang-undangan dan bagaimana peraturan 
tersebut berfungsi secara koheren dan harmonis dalam 
suatu sistem. Oleh karena itu, setiap keputusan hakim yang 
menerapkan penafsiran ini harus didasari pada sebuah analisis 
terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari 
terbentuknya hukum tersebut.63  

61 Jon Ronald, “Principles of Constitutional Interpretation”, The Constitution Society, 
diakses dari laman http://www.constitution.org/cons/prin_cons.htm pada tanggal 
21 Mei 2018.

62 Ibid.
63 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran 
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4. Doktrinal/Stare Decisis

Penafsiran doktrinal didasarkan pada praktik-praktik yang telah 
terjadi atau pendapat dari praktisi atau ahli hukum, terutama 
dalam bidang legislatif, eksekutif, atau presiden yudisial, 
sesuai dengan doktrin stare decisis, yang menganggap bahwa 
putusan pengadilan tidak hanya menjadi saran, tetapi menjadi 
presiden yang bersifat normatif.64

5. Hati-hati/Prudential

Penafsiran dengan kehati-hatian didasarkan pada faktor-faktor 
eksternal dari suatu hukum atau kepentingan para pihak dalam 
suatu kasus, seperti efisiensi daripada kegiatan pemerintahan, 
pencegahan terhadap kemunculan kasus-kasus baru, atau 
pun respon terhadap tekanan politik. Pencegahan atas 
gangguan terhadap stabilitas praktik lembaga juga merupakan 
pertimbangan yang menjadi motivasi utama dalam melakukan 
metode penafsiran ini. 

6. Equitable/Ethical

Penafsiran ini didasarkan pada rasa keadilan, menyeimbangkan 
kepentingan para pihak, dan menentukan mana yang benar, 
mana yang salah, tanpa memperhatikan apa yang telah 
tercantum dalam suatu peraturan. Umumnya, penafsiran ini 
digunakan untuk kasus-kasus yang sebelumnya tidak diduga 
atau diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. 

7. Natural

Penafsiran natural didasarkan pada apa yang dibutuhkan atau 
ada dalam hukum alam, atau mungkin hukum natural manusia, 
juga pada apa yang mungkin terjadi secara fisik atau ekonomis 
dalam praktik, atau juga pada hal-hal yang mungkin terjadi. 
Penafsiran ini berangkat dari beberapa adagium Latin, yakni: 
Jura naturæ sunt immutabilia, yang berarti hukum alam tidak 
dapat diubah; dan Legibus sumptis desinentibus, lege naturæ 
utendum est, yang berarti jika hukum suatu negara telah 
merosot, maka seseorang harus bertindak berdasarkan hukum 
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alam.

Dari 7 (tujuh) metode penafsiran di atas, penafsiran 
tekstual, historikal, dan fungsional adalah metode-metode untuk 
penafsiran konstitusi tertulis tingkat pemerintah; dan penafsiran 
historikal dan fungsional lebih terfokus kepada konstruksi hukum 
dibanding penafsiran. Kemudian untuk natural sendiri lebih 
condong kepada konstruksi hukum tidak tertulis seperti hukum 
alam atau hukum dalam masyarakat. Terkait kehati-hatian dan 
kesamaan (equity), umumnya digunakan hanya sebatas untuk 
dipertimbangkan, bukan untuk menjadi suatu argumen dalam 
putusan yang bersifat preseden.65

  Terdapat 3 (tiga) pendekatan terkait interpretasi yakni:66

1. Mencari kehendak orisinal.

Pendekatan ini mengharuskan suatu penafsiran untuk 
menemukan kehendak awal diciptakannya dan disusunnya 
kata-kata dalam suatu peraturan oleh pembentuk undang-
undang. Penafsiran ini bertujuan untuk mencari lebih dalam 
apa yang sesungguhnya diharapkan oleh pembentuk undang-
undang yang tertuang dalam kata-kata dalam suatu peraturan 
yang dapat berupa kehendak motivasional ataupun kehendak 
fungsional.

2. Mencari makna orisinal yang umum.

Makna yang dimaksud adalah makna kata yang digunakan dan 
dipahami oleh pembentuk undang-undang dan merupakan kata 
yang dipahami secara umum dan  luas di bidang hukum bukan 
kata-kata yang dipahami secara gamblang dalam percakapan 
sehari-hari.

3. Menggunakan peraturan untuk melakukan interpretasi yang 
disetujui oleh pembentuk hukum.

Jika memang pembentuk undang-undang telah menentukan 
metode penafsiran suatu produk hukum, maka metode tersebut 
harus dipatuhi dan digunakan.

65  Ibid.
66  Ibid.
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4.  Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan dikemukakan pertama kali oleh Jean Bodin 
(1530-1596)67 yang mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan 
tertinggi terhadap para warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan 
undang-undang. Raja tidak terikat oleh undang-undang, sebab ia adalah 
orang yang menetapkan undang-undang. Raja mempunyai imperium, 
yakni hak berkuasa. Negara adalah sama dengan raja, sehingga dengan 
kata lain rajalah yang berdaulat.

Pengertian kedaulatan memiliki perbedaan menurut beberapa 
sarjana dikarenakan sering ditinjau menurut sejarahnya. Menurut 
urutan waktu, macam-macam kedaulatan dikenal sebagai berikut: a) 
Kedaulatan Tuhan; b) Kedaulatan Raja-raja; c) Kedaulatan Rakyat; d) 
Kedaulatan Negara; dan e) Kedaulatan Hukum.

4.1. Kedaulatan Tuhan

Menurut Soehino, teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang 
paling tua berdasarkan sejarahnya, dimana kekuasaan tertinggi dimiliki 
atau berada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad 
pertengahan, yaitu antara abad ke V hingga abad ke XV. Pada masa itu, 
terdapat dua organisasi kekuasaan, yakni organisasi kekuasaan negara 
yang diperintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan negara 
yang dikepalai oleh seorang Paus, karena adanya kesamaan antara alat-
alat perlengkapan organisasi gereja dengan organisasi negara.68

Menurut Bintan R. Saragih, teori kedaulatan Tuhan menerangkan 
bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan. Sebagai Pencipta atas 
seluruh alam semesta dan segala makhluk-makhluk yang hidup di 
dunia, Tuhanlah yang berkuasa dalam negara ini. Apakah Tuhan yang 
berwujud sebagai raja atau ia menyuruh seseorang untuk mewakilinya, 
itu semua tidak menjadi soal karena yang berdaulat itu adalah tetap 
Tuhan.69

Pemikiran atas teori ini dipengaruhi oleh beberapa ajaran dan 
teori yang mayoritas berasal dari penganut-penganut teori teokrasi, 

67  Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberti, 1980), hlm. 79.
68  Ibid., hlm. 152.
69  Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm. 123.
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antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Persoalan para 
filsuf tersebut sesungguhnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang 
memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu, karena dalam hal 
ini telah ada persamaan pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan 
tertinggi atau kedaulatan itu adalah Tuhan.  Tetapi yang dipersoalkan 
lebih lanjut adalah, siapakah di dunia ini, kongkrit di dalam suatu 
negara itu, yang mewakili Tuhan, raja ataukah Paus.70

4.2. Kedaulatan Negara

Para penganut teori kedaulatan negara menyatakan, bahwa 
kedaulatan tidak ada pada Tuhan, melainkan berada pada negara. 
Negara yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus 
tunduk kepada negara. Negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang 
menciptakan peraturan-peraturan hukum. Maka, keberadaan hukum ada 
karena keberadaan negara, dan tidak ada satupun hukum yang berlaku 
jika tidak dikehendaki oleh negara.71

Penganut teori kedaulatan ini antara lain adalah Jean Bodin dan 
George Jellinek. Menurut Jean Bodin, pada hakikatnya, teori kedaulatan 
negara atau staats-souvereiniteit hanya menyatakan bahwa kekuasaan 
tertinggi itu ada pada negara, baik kekuasaan tersebut bersifat absolut 
atau terbatas, sehingga harus dibedakan dengan staats-absolutisme. 
Dalam ajaran staats-souvereiniteit sejatinya hanya dikatakan bahwa 
kekuasaan tertinggi itu berada pada negara. Namun, kekuasaan tertinggi 
ini belum tentu bersifat absolut, tetapi mungkin saja juga bersifat 
terbatas. Berbeda dengan ajaran staats-absolutisme yang menyatakan 
bahwa dengan kekuasaan negara yang sifatnya absolut, maka pasti 
kekuasaannya tidak terbatas. Dengan demikian, kekuasaan negara 
memiliki sifat absolut, dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya 
meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan 
para warga negara itu tidak lagi memiliki kepribadian.

Teori kedaulatan negara juga dikemukakan oleh George Jellinek 
yang mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada 
kehendak atau kemauan negara. Sebagai pencipta hukum, maka negara 
dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum dan negaralah yang 

70  Ibid., hlm. 153.
71  Ibid., hlm. 154.
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memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara, tidak 
ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum. Maka menurut 
Jean Bodin, adat kebiasaan sebagai hukum yang tidak tertulis, yang 
tidak dikeluarkan atau dibuat oleh negara, tetapi yang nyata berlaku di 
masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai hukum. Di sisi lain, menurut 
Jellinek, adat kebiasaan dapat menjadi hukum apabila sudah ditetapkan 
oleh negara sebagai hukum.72

Jellinek mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan 
ajaran selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa negara 
dengan sukarela mengikatkan dirinya atau mengharuskan dirinya 
tunduk kepada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri. 
Akan tetapi, dalam ajaran selbstbindung ini pun masih dapat ditemukan 
persoalan atau keberatan karena ajaran staats-souvereiniteit tidak 
membedakan antara negara dengan organ-organnya, tegasnya tidak 
membedakan dengan tegas antara negara dengan pemerintah. Sebab 
pada hakikatnya negara merupakan suatu hal yang bersifat abstrak 
dan negara dapat melakukan perbuatan hanya melalui organ-organnya, 
pemerintahnya, maupun orang-orangnya. Dengan demikian, ajaran 
selbstbindung tersebut bukan dari negara, tetapi selbstbindung dari 
organ organnya, pemerintah, maupun orang-orangnya. 

Persoalan lainnya ialah, apakah yang menjadi faktor dari 
selbstbindung tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bahwa 
dalam lapangan hukum, di samping faktor-faktor kemasyarakatan 
juga ada faktor-faktor ideal yaitu rasa hukum, kesadaran hukum dan 
rasa keadilan. Ini adalah jawaban dari Jellinek yang merupakan faktor 
daripada selbstbindung tersebut. Menurut Krabbe, hal-hal tersebut 
sesungguhnya terletak di atas negara. Maka, di atas negara masih ada 
souvereiniteit yang berdaulat yaitu kesadaran hukum. Jadi menurut 
Krabbe yang berdaulat itu bukanlah negara, tetapi hukumlah yang 
berdaulat. Oleh karena itu, lahirlah ajaran baru tentang kedaulatan, 
yaitu teori kedaulatan hukum.

72  Namun pada kenyataannya, negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Demikian 
pendapat Leon Duguit, periksa bukunya: Traite de Droit Constitutionnel, juga Krabbe 
dalam bukunya: Kritische Darstellung der Staatslehre, dan bukunya yang lain Die 
Lehre de Rechts-souveränität. Yang pokoknya Krabbe menentang pendapat Jellinek 
itu, karena pendapatnya tersebut menurut Krabbe bertentangan dengan kenyataan.



35Universitas Pelita Harapan

4.3. Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atau recht-souvereiniteit, 
yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam 
suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan baik 
raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara 
itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku 
dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Oleh sebab itu, 
Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum. 

Menurut Krabbe, sumber hukum adalah rasa hukum yang 
terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam 
bentuknya yang masih sederhana disebut insting hukum, sedangkan 
dalam bentuk yang lebih luas atau tinggi tingkatan disebut kesadaran 
hukum. Kesadaran hukum merupakan alat pengukur untuk menentukan 
baik tidaknya suatu peraturan hukum yang berlaku karena diterima oleh 
rakyat dan sesuai dengan kesadaran hukumnya.73 Krabbe menyatakan 
bahwa hukum tidaklah timbul dari kehendak negara dan memiliki 
suatu kepribadian tersendiri. Maka, hukum berlaku terlepas daripada 
kehendak negara dan merupakan penjelmaan dari salah satu bagian dari 
perasaan manusia.74

Pendapat Krabbe tersebut ditentang oleh beberapa ahli hukum. 
Hugo de Groot dalam De Iure Belli Ac Pacis telah mensinyalir bahwa 
kesadaran hukum itu adalah inanenomen artinya suatu kata-kata 
angkuh yang sebenarnya hanya merupakan kedok bagi kepentingan 
perseorangan. Leon Duguit menganggap, perasaan hukum itu sebagai 
kelanjutan perasaan egoistis daripada manusia.75 Apeldoorn juga 
mengecam paham Krabbe oleh karena apa yang dianggap sebagai 
kesadaran hukum itu tidak asli. Kesadaran hukum untuk sebagian 
merupakan pembawaan atau bakat yang diperolehnya waktu manusia 
dilahirkan, dan sebagian lagi di dapat dari kebiasaan.76

Penolakan juga diberikan oleh Prof. Mr. Dr. A.A.H. Struycken, 
dalam bukunya Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden 
(1928), dimana kesadaran hukum yang bersifat perorangan sering 

73  Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm 127.
74  Ibid., hlm. 156-157.
75  Ibid., hlm. 129.
76  Ibid.
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berubah menurut keadaan tempat dan waktu, sehingga tidak akan 
tercapai hukum yang bersifat hukum dan dinilai dapat menimbulkan 
anarkis di masyarakat. Pendapat Krabbe ini mendapatkan pembelaan 
dari Kranenburg yang menyatakan bahwa reaksi daripada kesadaran 
hukum mempunyai sifat keajegan (wetmatigheid).77 Reaksi tersebut 
bersifat seimbang dengan aksi yang diwujudkan melalui teorinya, yaitu 
postulat keseimbangan (evenredigheids postulaat). 

Menurut Kranenburg, di dalam masyarakat terdapat ketentuan 
tetap dalam reaksi kesadaran hukum manusia. Maksudnya adalah 
bahwa setiap orang itu bersikap atau berkeyakinan, sehingga setiap 
orang itu adalah kebersamaan hak terhadap penerimaan keuntungan 
atau kerugian, atau terhadap keadilan dan ketidakadilan, kecuali apabila 
ada syarat-syarat khusus yang menentukan lain. Namun, Kranenburg 
salah menerima apa yang dikatakan oleh Struycken, karena Struycken 
hanya mengatakan bahwa kesadaran hukum itu tidak dapat dijadikan 
sebagai sumber hukum, karena memang di dalam jiwa manusia itu 
tidak hanya bergerak kesadaran hukum saja, tetapi banyak masih hal-
hal yang menggerakkan jiwa manusia.

4.4. Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan raja yang semakin absolut menyebabkan banyak 
rakyat yang tertindas oleh tindakan raja yang sewenang-wenang. Hal 
tersebut yang melatarbelakangi perlunya pembatasan atas kekuasaan 
raja agar menjamin hak-hak masyarakatnya. Maka, usaha Johannes 
Althusius, seorang kaum monarkomaken, dalam ajarannya tidak lagi 
mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak Tuhan, tetapi atas 
kekuasaan rakyat, yang diperoleh dari suatu hukum yang tidak tertulis, 
yang disebut hukum alam kodrat. Rakyat menyerahkan kekuasaannya 
itu kepada raja dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian 
penundukan.78

Ajaran Johannes Althusius tersebut diteruskan oleh para sarjana 
dari aliran hukum alam, hingga mencapai kesimpulan baru, yaitu 
semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat 
membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu 

77  Ibid.
78  Soehino, Op.cit., hlm. 159.
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itu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Maka, raja atau 
dimanifestasikan melalui pemerintah pada masa ini mendapatkan 
kekuasaan dari individu-individu tersebut.79 Berdasarkan hal tersebut, 
timbullah ajaran atau teori kedaulatan rakyat ini dipelopori oleh J.J. 
Rousseau. 

Menurut Rousseau, terdapat dua macam kehendak dari rakyat 
meliputi kehendak rakyat umum (volonte generale) dan kehendak 
sebagian dari rakyat (volonte de tous). Maksud dari volonte generale 
bukanlah penjumlahan daripada individu-individu di dalam suatu 
negara, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh diperolehnya 
dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang 
dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Di sisi lain, 
volonte de tous berbicara mengenai adanya penjumlahan daripada 
individu-individu dalam suatu negara yang bukan merupakan satu 
kesatuan.80 

Apabila dalam suatu negara pemerintah itu dipegang oleh 
beberapa atau satu golongan orang, yang sebetulnya merupakan 
kesatuan tersendiri di dalam negara itu dan mempunyai kehendak 
tersendiri, kehendak tersebut adalah kehendak golongan (volonte de 
corps). Akibatnya, volonte generale ini akan jatuh bersamaan dengan 
volonte de corps tadi. Jika pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu 
orang tunggal saja, yang orang ini juga mempunyai kehendak tersendiri 
yang disebut kehendak perseorangan (volonté particulière). Maka, 
akibatnya volonte generale akan jatuh bersamaan dengan volonte 
particuliere itu. Dengan demikian, pemerintahan harus dipegang oleh 
rakyat atau setidak-tidaknya rakyat itu mempunyai perwakilan di dalam 
pemerintahan agar volonte generale tadi dapat terwujudkan. 

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh 
Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah 
untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga 
negaranya. Dalam pengertian ini, kebebasan disini berbicara mengenai 
kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang 
berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri. Maka, 
undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau 

79  Ibid., hlm. 160.
80  Ibid.
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kehendak rakyat sehingga rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi  
atau kedaulatan.81 

Namun, ajaran Rousseau terlalu murni, sedangkan apa 
yang dikatakan oleh Rousseau sebagai keputusan suara terbanyak 
(mayoritas) yang membawakan kepentingan umum, tidak selalu benar. 
Apa yang didukung oleh suara terbanyak tidak lagi mempersoalkan 
tentang kebenaran yang hendak dikejar, melainkan mempersoalkan 
tentang menang ataupun kalah. Disinilah letak penyelewengan dari 
sistem mayoritas yang tidak mengejar kebenaran lagi, melainkan 
kemenangan.82

Berdasarkan hal tersebut, kita harus membedakan bahkan lebih 
tegas dalam memisahkan antara organisasi itu sendiri, yaitu negara, 
dengan organ-organ atau alat-alat perlengkapan, atau badan-badan 
yang menjalankan organisasi itu.  Persoalan mengenai pengesahan 
kekuasaan atau legitimasi dari organisasi negara tidak dapat dicampur-
adukkan dengan pengesahan kekuasaan atau persoalan legitimasi 
daripada badan-badan yang menjalankan organisasi itu. Misalnya, 
organisasi kekuasaan dari negara kita sendiri, harus dibedakan atau 
dipisahkan antara Kepala Negaranya, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya, yang memegang 
kekuasaan daripada organisasi negara itu. Selanjutnya, harus dibedakan 
atau dipisahkan antara Kepala Negara itu sendiri misalnya, dengan 
orang yang memegang jabatan Kepala Negara itu.83

Hal tersebut adalah penting, oleh karena misalnya, jatuhnya 
orang yang menjalankan atau memegang jabatan itu atau organisasi 
itu, tidak pasti atau belum tentu mengakibatkan jatuhnya organisasi. 
Akan tetapi, jatuhnya organisasi itu sendiri dapat membawa akibat 
artian jatuhnya badan-badan yang menjalankan organisasi itu, dimana 
dengan sendirinya juga jatuhkan orang-orang yang memegang jabatan 
dari badan-badan tersebut. Maka dari itu, pernyataan tentang jatuhnya 
organisasi setara dengan pernyataan tentang jatuhnya negara itu sendiri. 
Organisasi ini sendiri tidak perlu legitimasi, sebab organisasi tersebut 
adalah negara itu sendiri. Paling kuat hanya dapat mempersoalkan asal 
kekuasaan daripada orang-orang yang memegang badan-badan, atau 

81  Ibid., hlm. 161.
82  Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Op.cit, hlm. 125.
83  Soehino, Op.cit, hlm. 162.
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organisasi tersebut sah atau tidak.84

5.  Trias Politica

Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke, 
seorang ahli tata negara asal Inggris, dalam karyanya Second Treatises 
of Civil Government (1690) yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk 
menetapkan sebuah aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka 
yang menerapkannya. Locke membagi kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) 
fungsi meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. 
Pemikiran Locke tersebut diteruskan oleh seorang filsuf Perancis, Baron 
de Montesquieu (1689-1755) dengan konsep pemisahan kekuasaan yang 
berbeda. Montesquieu mengembangkan Trias Politica dengan membagi 
kekuasaan negara dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan meliputi legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif.85 Legislatif adalah kekuasaan dalam membuat 
undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-
undang, dan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran 
undang-undang.86 

Menurut Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748) 
yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan “The Spirit 
of Laws:”

“When the legislative executive powers are united in the 
same person, or in the same body of magistrate, there can 
be no liberty; because apprehensions may arise, lest the 
same monarch or senate should enact tyrannical laws, to 
execute them in a tyrannical manner.”87

Dalam konsep Trias Politica yang ditawarkan oleh Montesquieu, 
kehidupan bernegara melalui pemisahan kekuasaan membuat adanya 
kedudukan yang sederajat sehingga saling mengendalikan dan saling 

84  Ibid.
85  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 285
86  Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 85.
87  Memiliki pengertian, “Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif menyatu pada diri 

satu orang, atau pada satu lembaga tinggi tertentu, maka tidak akan ada kebebasan, 
karena bisa muncul kekhawatiran kalau-kalau raja atau senat tersebut hendak 
membuat hukum yang bersifat tirani dan pula melaksanakannya dengan cara tirani.”
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mengimbangi satu sama lain (check and balances), serta dapat membatasi 
kekuasaan sehingga tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi 
pemusatan kekuasaan pada satu lembaga pemusatan kekuasaan pada 
satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.88 
Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dibayangkan 
Montesquieu dianggap sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh 
dari kenyataan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan pandangannya dianggap 
oleh para ahli sebagai kekeliruan dalam memahami sistem ketatanegaraan 
Inggris yang menjadi objek telaah untuk mencapai kesimpulan mengenai 
trias politica dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748). Faktanya, tidak ada 
negara satupun di dunia yang sungguh-sungguh mencerminkan gambaran 
Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, hubungan 
antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan 
bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama 
lain sesuai dengan prinsip checks and balances.89

6.  Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata yaitu “sistem” dan 
“pemerintahan”. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema” 
yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponan yang saling 
berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole).90 
Kemudian, kata “pemerintahan” dalam arti luas adalah segala sesuatu 
yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 
rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, sehingga pemerintahan tidak 
hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-
tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.91 

88 Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica 
Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–
Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika 
Sosial Budaya 18, No. 2 (2016): 330.

89 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Op.cit., hlm. 286.
90 Marwono, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan Implikasi 

Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2021), hlm. 44.

91 Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia, 
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.
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Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (algemeine 
staatslehre), sistem pemerintahan merupakan sistem hukum ketatanegaraan 
baik berbentuk monarki maupun republik mengenai hubungan antar 
pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Mahfud MD menambahkan 
bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai hubungan tata kerja antar 
lembaga-lembaga negara.92 

6.1. Macam-macam Sistem Pemerintahan

Menurut Jimly Assdhiddiqie, secara garis besar sistem 
pemerintahan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: a) Sistem 
pemerintahan presidensial; b) Sistem pemerintahan parlementer; dan c) 
Sistem campuran.

a) Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga sistem 
kongresional merupakan salah satu sistem yang banyak dianut oleh 
beberapa negara yang berbentuk pemerintahan republik. Dalam 
sistem ini, presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasaan 
mutlak sehingga dianggap cukup ideal bagi negara demokratis.

Suatu negara dapat disebut menganut sistem presidensial 
apabila memiliki 3 (tiga) unsur yaitu93:

1. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemimpin 
pemerintahan;

2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan serta dalam jabatannya ini mengangkat 
pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; dan

3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan eksekutif oleh 
konstitusi. 

b) Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan 
yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Tugas atau 

92  Ibid., hlm. 6.
93  Radis Bastian, Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia, (Yogyakarta: Ircisod, 2015), hlm. 

51. 
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kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang 
disebut kabinet atau dewan menteri.94 Kabinet ini dipimpin oleh 
seorang perdana menteri selaku kepala pemerintahan yang diangkat 
oleh parlemen dimana kepala negara bagi Negara yang menganut 
sistem ini adalah raja atau presiden. Menurut Inu Kencana Syafiie 
dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan, sistem 
parlementer digunakan untuk mengawasi badan eksekutif, sehingga 
kekuasaan parlemen lebih besar daripada kekuasaan eksekutif.95

Jimly Asshiddiqie memaparkan ciri-ciri sistem pemerintahan 
parlementer sebagai berikut:96

1. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.

2. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab 
kepada perdana menteri.

3. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan 
parlemen sebelum periode kerjanya berakhir.

4. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.

5. Kepala pemerintahan tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi 
dipilih oleh parlemen.

6. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala 
pemerintahan. 

c)  Sistem Pemerintahan Campuran (quasi)

Sistem campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan 
yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer 
dan presidensial.97 Penerapan sistem campuran ini didasarkan atas 
kesadaran bahwa terdapat kelemahan-kelemahan baik dari sistem 
presidensial maupun sistem parlementer. Dalam sistem ini, fungsi 

94 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Depok: Rajagrafindo, 2017), hlm. 257.
95 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2011), hlm. 88.
96 Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlementer dalam Sejarah 

(Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara: Cetakan ke-1, (Jakarta: UI Press, 
1996), hlm. 67.

97 Muliadi Anangkota, “Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan 
Modern Kekinian”, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, No. 2 (2019): 81.
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ganda presiden yang terdapat dalam sistem presidensial tetap 
dipertahankan. Namun, sebagai kepala pemerintahan presiden 
berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan dual 
executive system.98 Sehingga dapat diartikan bahwa di dalam sistem 
pemerintahan campuran terdapat penggabungan antara sistem 
parlementer dan perdana menteri dengan presiden yang keduanya 
sama-sama memiliki kekuasaan eksekutif. 

Untuk memastikan titik-temu antara sistem parlementer 
dan sistem presidensial dalam sistem pemerintahan campuran, 
maka dapat dilihat dari karakteristiknya. Pertama, seperti sistem 
parlementer, selain jabatan presiden, ada pula jabatan dewan 
konstitusi yang dipimpin perdana menteri yang terpisah dari 
jabatan presiden. Kedua, baik presiden maupun kabinet sama-sama 
mempunyai kekuasaan riil atas penyelenggaraan pemerintahan. 
Ketiga, perdana menteri dan menteri diangkat dan diberhentikan 
oleh presiden kepada national assembly (majelis rendah), yaitu 
unsur utama badan perwakilan rakyat di samping senat. Dan yang 
keempat, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 
tujuh tahun dan dapat dipilih kembali.99

7.  Teori Peraturan Perundang-undangan

7.1. Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans 
Nawiasky 

Dalam hubungannya dengan hierarki norma hukum, Hans 
Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum 
(stufentheorie) dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma 
dasar (grundnorm) yang merupakan norma tertinggi dalam sistem 
norma terbentuk tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih 
tinggi lagi, tetapi grundnorm  itu ditetapkan terlebih dahulu sebagai 
norma dasar oleh masyarakat yang merupakan gantungan bagi 
norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar 
itu dikatakan pre-supposed. 

98 Muhtar Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 
124 

99  Ibid. 
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Teori tersebut dikembangan oleh salah satu murid Hans 
Kelsen yaitu Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa norma hukum 
dalam suatu negara selalu berjenjang. Susunan norma menurut teori 
Nawiasky adalah sebagai berikut100:

1. Norma fundamental negara (Staats fundamentalnorm);

2. Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara 
(staatsgrundgesetz); 

3. Undang-undang (formell gesetz); dan

4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (verordnung & 
autoname satzung). 

Staatsfundamentalnorm merupakan norma yang menjadi 
dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
suatu negara sehingga Staatsfundamentalnorm hadir terlebih dahulu 
dari konstitusi suatu negara. 

A. Hamid S. Attamimi membandingkan teori kelsen dengan 
teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum Indonesia. 
Berdasarkan teori Nawiasky, attamimi menunjukan struktur hierarki 
hukum Indonesia sebagai berikut101:

1. Staatfundamentalnorm: 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. 

7.2. Teori Struktur Norma dan Struktur Lembaga

Benyamin Akzin dalam bukunya yang berjudul “Law, 
State and International Legal Order Essays in Honor of Kelsen” 
mengemukakan teori Struktur Norma dan Struktur Lembaga 
(Norm Structure dan Institutional Structure). Berdasarkan teorinya, 

100  Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Sinar   
Grafika, 2018), hlm. 41.

101  Ibid., hlm. 42. 
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pembentukan norma-norma hukum Publik berbeda dengan 
pembentukan norma-norma hukum Privat karena apabila dilihat 
pada struktur norma (Norm Structure), maka hukum Publik berada 
di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga 
(Institutional Structure), maka lembaga-lembaga negara (Public 
Authorities) terletak di atas masyarakat (Population).102  

Sebagaimana diketahui bahwa norma hukum publik 
dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, maka norma-norma hukum 
publik itu harus dapat memenuhi keinginan masyarakat sehingga 
dalam pembentukannya harus dilakukan secara hati-hati. Sedangkan, 
norma-norma dalam hukum privat biasanya selalu sesuai dengan 
keinginan atau kehendak masyarakat. Berbeda dengan hukum publik 
yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, hukum privat dibentuk 
oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian yang bersifat 
perdata sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kesesuaian 
norma hukum dalam perjanjian tersebut dengan kehendak dan 
keinginan masyarakat.

 

7.3. Materi Muatan Perundang-Undangan

Diketahui bahwa UUD 1945 tidak menyebutkan apa yang 
menjadi materi muatan Undang-undang, tetapi untuk menemukan 
materi muatan undang-undang dapat digunakan 3 (tiga) pedoman 
sebagai berikut:

1. Dari ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945;

2. Berdasarkan Wawasan Negara berdasar atas Hukum (Rechtsstaat);

3. Berdasarkan Wawasan Pemerintahan berdasarkan sistem 
Konstitusi (Konstitusionalisme).

Apabila dilihat dari Batang Tubuh UUD 1945 (perubahan), 
maka saat ini terdapat 43 (empat puluh tiga) hal yang secara tegas 
diperintahkan untuk diatur dengan Undang-Undang, yakni Pasal 2 
(1), Pasal 6 (2), Pasal 6A (5), Pasal 11 (3), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 
16, Pasal 17 (4), Pasal 8 (1), Pasal 18 (7), Pasal 18A (1), Pasal 18A 
(2), Pasal 18B (1), Pasal 18B (2), Pasal 19 (2), Pasal 20A (4), Pasal 

102  Maria Farida Indrarti, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 
(Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 45.
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22A, Pasal 22B, Pasal 22C (4), Pasal 22D (4), Pasal 22E (6), Pasal 
23 (1), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E (3), 
Pasal 23G (2), Pasal 24 (3), Pasal 24A (5), Pasal 24B (4), Pasal 24C 
(6), Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 26 (1), Pasal 26 (2), Pasal 28, Pasal 
28I (5), Pasal 30 (5), Pasal 31 (2), Pasal 33 (5), Pasal 34 (4), Pasal 
36B.

Dari 43 (empat puluh tiga) pasal yang dinyatakan secara 
tegas oleh UUD 1945, perubahan tersebut dibagi dalam 6 (enam) 
kelompok yang sebenarnya tidak dapat dibedakan secara tegas 
karena saling memiliki keterkaitan. Pembagian kelompok tersebut 
adalah sebagai berikut:

1. Kelompok lembaga negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), 
Pasal 6A ayat 5, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20A ayat (4), Pasal 22B, 
Pasal 22C ayat (4), Pasal 22D ayat (4), Pasal 23G ayat (2), Pasal 
24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 24B ayat (4), Pasal 24C ayat 
(6), dan Pasal 25;

2. Kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara: 
Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (7), 
Pasal 18A ayat (1), Pasal 23D, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 
ayat (5);

3. Kelompok hak-hak (asasi) manusia: Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18A 
ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 22E ayat 
(6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 23E 
ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28I 
ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (5), dan 
Pasal 34 ayat (4); 

4. Kelompok pengaturan wilayah negara: Pasal 25A;

5. Kelompok pengaturan atribut negara: Pasal 36C;

6. Kelompok lain-lain: Pasal 11 ayat (3), Pasal 22A. 

Kemudian, berkaitan dengan Wawasan Negara Berdasar 
atas Hukum (Rechtsstaat), dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
Perubahan, ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum (Rechtsstaat). Wawasan ini mengandung beberapa 
konsekuensi di bidang perundang-undangan, oleh karena itu 
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hal ini menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan 
perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, wawasan pemerintah 
berdasarkan sistem konstitusi. Dalam wawasan ini, kewenangan 
pemerintah beserta segala tindakannya dalam menjalankan tugas-
tugasnya dibatasi oleh Konstitusi (hukum dasar) negara tersebut.

Oleh karena negara Republik Indonesia menganut adanya 
wawasan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, maka 
kekuasaan perundang-undangan di negara Republik Indonesia 
terikat oleh Undang-Undang dasar dan Hukum Dasar, sedangkan 
kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan terikat oleh 
undang-undang dan hukum negara.

B. PRAKTIK EMPIRIS 

1. Kewenangan MPR Menetapkan Haluan Negara 

1.1. Sejarah Haluan Pembangunan di Indonesia 

Pada awal jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah dalam 
hal pembangunan telah menerapkan serangkaian kebijakan guna 
keberlangsungan pembangunan negara. Pada masa awal kemerdekaan 
hingga masa Orde Lama praktis pada perencanaan pembangunan 
di Indonesia tidak berjalan efektif. Melihat Negara yang pada saat 
itu sedang berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dalam 
perjuangan, maka situasi politik dan keadaan negara pun menjadi kurang 
stabil. Oleh karena itulah, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 
3 UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) dinyatakan bahwa GBHN 
ditetapkan oleh MPR. Kewenangan ini diajukan guna menentukan 
GBHN sebagai perencanaan pembangunan nasional yang diberikan 
MPR yang dianggap sebagai pemegang seluruh kedaulatan rakyat yang 
paling utuh. 

Sebelum berangkat lebih jauh, perlu untuk memahami mengenai 
haluan pembangunan suatu negara. Kata “haluan” itu sendiri diartikan 
sebagai pedoman atau arah jalan.103 Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, makna “haluan” memiliki arti sebagai sesuatu yang terdahulu 

103  Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 
17.
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atau terdepan; arah; tujuan; serta pedoman.104 Haluan ini pada nantinya 
akan menjadi suatu policy atau kebijakan yang dapat dituangkan dalam 
Undang- Undang Dasar (UUD) atau Undang- Undang (UU). Oleh karena 
itu, istilah haluan negara adalah suatu istilah yang ditujukkan sebagai 
suatu arahan, acuan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara.105 
Kebijakan atau haluan negara (state policy) ini adalah istilah yang bisa 
dikaitkan dalam politik ekonomi, hukum, maupun kebudayaan. 

Dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan bahwa “Oleh 
karena itu, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan 
presiden dan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh  
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 
Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu 
dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta 
pertanggungjawaban kepada presiden.” Maknanya, haluan negara ini 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun yang ditentukan oleh 
MPR, berlandaskan Pancasila sebagai rohnya.106

Meskipun dalam Pasal 3 UUD 1945 telah diterangkan adanya 
GBHN yang ditetapkan oleh MPR, dalam kenyataannya sampai pada 
tahun 1960 dokumen GBHN tidak pernah dibuat dan ditetapkan 
karena MOR belum terbentuk. Pada saat itu baru dibentuklah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/S) yang dalam 
sidang-sidangnya telah melahirkan ketetapan-ketetapan yang mana 
mengandung norma hukum, baik bersifat regeling atau mengatur 
maupun beschikking atau menetapkan. 107

Di sisi lain, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 
1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN merupakan 
produk yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno. 
Dalam Pasal 1 Perpres tersebut menyatakan bahwa “Sebelum Majelis 

104  “Haluan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/haluan, diakses 
pada tanggal 6 Mei 2021.

105  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi…, Loc. Cit.
106  Jimly Asshiddiqie, “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa 

dan Bernegara”, makalah dari seminar yang disampaikan dalam rangka Gus Dur 
Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and 
Peace (ICRP), Jakarta, 15 Agustus 2011, diakses dari laman http://www.jimly.com/
makalah/namafile/154/UUD_Pemersatu_Musda_Mulia.pdf, pada tanggal 7 Mei 
2021.

107  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi…, Loc. Cit. 
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Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik 
Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar daripada 
haluan negara”. Pada nantinya, haluan-haluan negara tersebut yang 
belum dituangkan dalam UUD NRI 1945 akan diarahkan lewat 
pencantumannya dalam produk Ketetapan MPR/S. 

Lebih lanjut lagi, Penggolongan ketetapan MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu untuk 
dipertajam dan dipertegas. Maka, serangkaian ketetapan MPR yang 
didalamnya mengandung haluan-haluan negara dapat digolongkan 
sebagai staatsgrundgezets (aturan dasar negara/aturan pokok negara), 
seperti halnya dengan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Dengan 
demikian, Ketetapan MPR yang mengandung garis besar atau pokok-
pokok kebijakan negara, masih berupa norma hukum tunggal dan tidak 
dilekati dengan norma hukum yang berisi sanksi.108

Norma hukum yang diatur dalam Ketetapan MPR juga 
merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara sama halnya 
layaknya Batang Tubuh UUD NRI 1945, walaupun faktanya kedudukan 
Ketetapan MPR setingkat lebih rendah dibandingkan dengan Batang 
Tubuh daripada UUD NRI 1945. Maria Farida Indrati S. menyatakan 
alasannya sebagai berikut:

“Hal itu disebabkan karena norma-norma dalam Batang 
Tubuh UUD NRI 1945 dibentuk oleh MPR ketika Lembaga 
Negara Tertinggi ini melaksanakan kewenangan selaku 
konstituante yang berkedudukan “di atas” dalam arti lebih 
tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan 
norma-norma dalam Ketetapan MPR dibentuk oleh MPR 
ketika Lembaga Negara Tertinggi ini melaksanakan 
kewenangan selaku Lembaga Penetap Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara, dan selaku Lembaga Pemilih 
(Elektorat) Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan 
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.”

108  Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 
dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H. (Yogyakarta: 
Kanisius, 2011), hlm. 76. Penjelasan Maria Farida ini didasari oleh Lampiran IIA 
tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketetapan MPRS No. XX/
MPRS/1966
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Di sisi lain, walaupun demikian tujuan daripada Ketetapan 
MPRS yang ada pada saat itu adalah untuk menjadi dasar atau landasan 
segala pembangunan dan perekonomian di seluruh Indonesia. Tujuan 
yang hendak dicapai ini yakni melalui “Pembangunan nasional, semesta, 
dan berencana” yang dijabarkan sebagai berikut:  

1. Nasional, ialah pembangunan merepresentasikan keinginan dan 
aspirasi seluruh daerah dan seluruh lapisan dan golongan bangsa 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke;

2. Semesta, ialah pola pembangunan harus meliputi semua bidang 
kehidupan berbangsa dan berenegara;

3. Berencana, karena tidak mungkin untuk   mencapai tujuan negara 
yaitu mewujudkan rakyat yang adil dan makmur secara instan, namun 
harus setapak demi setapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, 
daerah demi daerah, lapangan demi lapangan—tidak sekaligus. 
Berencana harus dilakukan secara bertahap dan tepat sesuai dengan 
irama revolusi Indonesia. 

Dalam proses penyusunan Haluan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Depernas berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Pembangunan Presiden 28 Agustus 1959; dan

3. Penegasan Amanat Pembangunan Presiden.

Keseluruhan bahan Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
dibagi menjadi 8 buku, yaitu: pokok-pokok Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana; Rancangan Bidang Pokok Proyek Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana; Bidang Mental/Rohani dan Penelitian; 
Bidang Kesejahteraan, Pemerintahan, dan Keamanan/Pertahanan; 
Bidang Produksi; Bidang Distribusi; Bidang Keuangan; Uraian 
Menteri-Menteri; serta Lampiran.

Oleh karena hal tersebut, salah satu pertimbangan ditetapkannya 
GBHN ini adalah perlunya arah tujuan, acuan dan pedoman tertentu 
dan jelas untuk “melancarkan kelanjutan revolusi dalam keinsyafan 
demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin”. Pun dijelaskan pula 
bahwa “arah tujuan dan pedoman yang jelas menyeluruh itu terdapat 
pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada 
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tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi 
Kita’, dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan-persoalan 
beserta usaha-usaha pokok daripada revolusi yang menyeluruh”. 

Mengenai Perpres tersebut, hal ini diperkuat lagi dengan 
keberadaan TAP MPRS Perpres ini kemudian diperkuat lagi dengan 
keberadaan TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang “Manifesto Politik 
Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara”. 
Sebagai cerminan dari Ketetapan MPRS tahun 1960 tersebut, lahirlah 
Rancangan Pembangunan Nasional Sementara Berencana Delapan 
Tahun 1961-1969, yang merupakan rincian dari Ketetapan MPR itu 
sendiri. Dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa Amanat Presiden yang 
dikenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” dan Pidato Presiden di 
hadapan Sidang Umum PBB yang berjudul “To Build the World a New” 
merupakan pedoman-pedoman yang digunakan untuk pelaksanaan 
Manifesto Politik Republik Indonesia.

Dokumen GBHN yang terakhir dihasilkan pada era demokrasi 
terpimpin ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 
tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan 
Haluan Pembangunan. GBHN ini juga mengacu pada Pidato Presiden 
yang berjudul “Tahun Kemenangan”, dimana pidato ini dijadikan 
sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik 
Indonesia.

Kejatuhan pemerintahan Soekarno, mendorong Presiden 
Soeharto untuk mulai menyusun berbagai strategi rencana pembangunan 
untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah limbung. Hal ini 
tercermin dengan lahirnya Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/
IN/1967 yang memberikan tugas kepada Bappenas untuk membuat 
rencana pemulihan ekonomi, melalui Rencana Pembangunan Lima 
Tahun atau yang juga dikenal sebagai Repelita ke I sampai Repelita VI.  

1.2. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia 

Tidak lagi disebut dengan istilah GBHN, maka Sistem 
Perencanaan Pembangunan Negara (selanjutnya disebut SPPN) 
menjadi istilah resmi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 
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negara Indonesia sejak tahun 2004.109 Menurut Pasal 1 angka 3 UU 
No. 25/2004, maka SPPN didefinisikan sebagai suatu 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. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) dimaksudkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimaksudkan untuk periode 
5 (lima) tahun.110

Ruang lingkup SPPN dicantumkan dalam Pasal 3 UU NO. 
25/2004, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup 
penyelenggaraan perencanaan secara makro seluruh fungsi 
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu 
dalam wilayah negara RI; dan

2. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/
Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
(Pemda) sesuai dengan kewenangannya.

Rencana pembangunan nasional di atas akan menghasilkan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 
tahun;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN/
RPJM-Nasional) dengan periode 5 tahun;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, 
selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
(Renstra KL) dengan periode 5 tahun;

4. Rencana Kerja Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) dengan periode 1 tahun;

5. Rencana Kerja Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 
109  “Pro Kontra Menghidupkan GBHN Pasca Reformasi”, Berita Pembangunan Bappenas, 

Maret 2016, diakses 2 Juni 2021, http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-
pers/pro-kontra-menghidupkan-gbhn-pasca-reformasi/.

110  Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 tahun;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-
KL) dengan periode 1 tahun;

7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD) dengan periode 1 tahun.

Lewat adanya UU No. 25/2004 ini, pun terbit UU No. 17/2007 
dimana RPJP NASIONAL menjadi acuan pembangunan untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Undang-Undang ini menjadi 
pedoman bagi kepala pemerintahan yang tugasnya hanya memiliki 
periode 5 tahun sesuai dengan tahun periode politik agar dapat 
berkesinambungan dalam mencapai visi dan misi negara kedepannya.111 
Selain daripada itu, RPJP Nasional juga menjadi pedoman bagi Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut 
Bappeda)112 dalam menyusun rancangan RPJP Daerah (RPJPD).

Alur penyusunan perencanaan pembangunan nasional pada 
era reformasi diatur sedemikian rupa sehingga sifat perencanaannya 
sistematis, berkesinambungan, aplikatif juga partisipatif sesuai dengan 

111 Dalam Konsiderans huruf a disebutkan bahwa GBHN telah ditiadakan, namun tetap 
dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan adil. Selain 
merumuskan soal visi, misi, tahapan, dan prioritas pembangunan kedepannya, 
penjabaran dan pelaksanaan juga dimasukkan ke dalam 4 (empat) periode Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dengan perencanaan tahap 
pertama 2005-2009, kedua 2010-2014, ketiga 2015-2019, dan keempat 2020-2024. 
Lih. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Mandala Harefa, Loc. Cit.

112 Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah 
Provinsi, Kabupaten, atau kota. Lih. Pasal Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJP Daerah, menyelenggarakan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, 
menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan Musrenbang Jangka Panjang 
Daerah, menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah dengan menggunakan Renstra-
SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah, menyelenggarakan Musrenbang Jangka 
Menengah Daerah dan menyusun rancangan akhir RPJM Daerah sesuai dengan 
Musrenbang Jangka Menengah Daerah, menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai 
penjabaran RPJM Daerah, menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD, dan 
sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
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aspirasi masyarakat.113 Empat tahapan perencanaan pembangunan 
sesuai dengan amanat Pasal 8 UU No. 25/2004 adalah:

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan di atas dilakukan secara berkelanjutan 
sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus yang utuh, sesuai 
dengan Penjelasan Pasal 8 UU No. 25/2004.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 
pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 
NRI 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional, 
yang tentu sifatnya makro. Penyusunan RPJP dilakukan berurutan 
dari:114

1. Penyusunan rencana;

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

b. Musyawarah perencanaan pembangunan;

c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana;

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pertama-tama, pimpinan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (atau yang akan disebut sebagai Menteri)115 menyiapkan 

113  Yessi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, “Perbandingan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 
1945”, Fiat Justitia 9, No. 1 (Januari-Maret 2015): hlm. 77.

114  Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

115  Lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, maka Menteri memiliki tugas-tugas 
sebagai berikut: (a) menyiapkan Rancangan Awal RPJP Nasional; (b) melaksanakan 
Musrenbang Jangka Panjang Nasional; (c) menyusun Rancangan Akhir RPJP Nasional; 
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rancangan RPJP Nasional—juga rancangan RPJP Daerah yang disiapkan 
Kepala Bappeda—menjadi bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (selanjutnya disebut sebagai Musrenbang).116

Musrenbang sendiri menjadi suatu forum antar pelaku dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana 
pembangunan Daerah. Dalam membahas rancangan RPJP, maka Menteri 
akan menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional, dan 
Kepala Bappeda akan menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang 
Daerah—keduanya dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum 
berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Tahapan terakhir 
adalah ditetapkannya RPJP dalam bentuk Undang-undang, contohnya 
UU No. 17/2007. Oleh karena RPJP dituangkan dalam bentuk undang-
undang, sebelum ditetapkan, RPJP dihitung sebagai RUU RPJP inisiatif 
dari pemerintah kepada DPR.

Sedangkan tahapan penyusunan RPJM adalah:117

1. Penyusunan rencana, yang terdiri dari:

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

b. Penyiapan rancangan rencana kerja;

c. Musrenbang;

d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;

2. Penetapan Rencana;

a. Pengendalian pelaksanaan rencana;

b. Evaluasi pelaksanaan rencana.

RPJM itu sendiri terbagi menjadi RPJM Nasional dan RPJM 
Daerah. RPJM Nasional mengandung visi dan misi Presiden dan 
(d) menyiapkan Rancangan Awal RPJM Nasional; (e) menelaah Rancangan Renstra-KL; 
(f) menyusun Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra-
KL; (g) melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional; (h) menyusun 
Rancangan Akhir RPJM Nasional; (i) menyiapkan Rancangan Awal RKP; (j) menelaah 
Rancangan Renja-KL; (k) menyusun Rancangan Interim RKP; (l) melaksanakan 
Musrenbang Tahunan Nasional; dan (m) menyusun Rancangan Akhir RKP.

116  Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

117  Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.
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harus berpedoman pada RPJP Nasional, begitu pula dengan RPJM 
Daerah yang mengandung visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah. Dalam mempersiapkan 
rancangan awal RPJM Nasional oleh Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional—dalam hal ini adalah Kepala Bappenas 
sebagai kepala badan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan 
perencanaan pembangunan secara nasional dan penyiapan rancangan 
Renstra-KL yang dilakukan seluruh kementerian maupun lembaga. 
Renstra-KL ini dirancang penyusunannya untuk merumuskan visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan dan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, sehingga bisa koheren 
dengan program prioritas kepala negara yang nantinya dipilih.118

Selanjutnya, setelah pengintegrasian rancangan awal RPJM 
Nasional dengan rancangan Renstra-KL,119 dilakukan penyelenggaraan 
Musrenbang jangka menengah nasional dan penyusunan Rancangan 
Akhir RPJM Nasional. Dari Renstra-KL tersebut, akan dibuat konkret 
pelaksanaannya dalam bentuk Renja-KL, yang disusun berpedoman 
pada Renstra–KL dan mengacu pada prioritas pembangunan 
nasional. Penyusunan Renja-KL ini dilakukan secara bersamaan 
dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (selanjutnya disebut 
RKP) karena keterkaitan antara keduanya. RKP berisi prioritas 
pembangunan, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara agregat meliputi kebijakan fiskal, program 
Kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi 
dan pendanaan yang sifatnya masih indikatif.120 Kemudian, untuk 
menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional dan menjaga 
kesinambungan pembangunan, maka Presiden yang masih memerintah 
saat itu pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP 
untuk tahun pertama periode pemerintah selanjutnya.121

118  Yessi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridwan, Op. Cit., hlm. 78.
119  Renstra-KL harus berpedoman kepada RPJM Nasional.
120  Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Lebih lanjut lih. Yessi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain 
Ridlwan, Op. Cit., hlm. 79.

121  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang . Namun, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai 
ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama 
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).
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Melalui RKP inilah, akhirnya bisa dijadikan pedoman dalam 
menyusun RAPBN dan akhirnya diundangkan melalui Undang- Undang 
APBN sebagai bentuk nyata untuk melaksanakan pembangunan 
tersebut. Sama halnya dengan daerah, maka dalam proses kebijakan 
pembangunan nasional, pemerintah daerah menggunakan sistematika 
yang sama yang telah diatur dalam UU No. 25/2004.

 1.3. Perbandingan Perencanaan  GBHN dengan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004

Haluan negara menjadi sangat penting bagi pembangunan 
karena diperlukannya suatu perencanaan, atau blueprint yang kontinu, 
konsisten, komprehensif, berdasarkan semangat kemerdekaan dan 
filosofi Pancasila bangsa Indonesia. Diperlukannya haluan negara yang 
berdasarkan semangat kedaulatan rakyat telah menjadi salah satu fokus 
Badan Pengkajian MPR. Perencanaan pembangunan model SPPN 
yang dimiliki Indonesia sekarang masih menimbulkan permasalahan, 
yakni pembangunan yang terpotong-potong dan ketidaksinambungan 
antara pusat dan daerah. Ketidaksinambungan ini disebabkan adanya 
pergantian periode kabinet, perubahan anggaran, dan sebagainya.

Indonesia yang kini berada dalam masa transisi demokrasi, 
dimana dari era Soeharto menjadi era reformasi, tentu terjadi perubahan 
dari bentuk pemerintahan yang terpusat menjadi bentuk pemerintahan 
yang demokratis. Oleh karena itulah, diperlukan penyesuaian sistem 
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan budaya hukum bangsa 
Indonesia, yakni kedaulatan rakyat. GBHN yang tidak berlaku lagi, 
selain daripada menyebabkan Perubahan UUD NRI 1945, juga lahirnya 
UU SPPN, maka pola dan arah pembangunan di Indonesia diserahkan 
sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden di tingkat pusat, dan 
kepala daerah di tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Penyusunan SPPN yang berdasarkan program dan usulan 
dari Presiden menyebabkan perencanaan pembangunan lebih bersifat 
executive oriented yang menyebabkan diskontinuitas pembangunan 
ketika terjadi pergantian Presiden. Diskontinuitas, inkonsistensi, 
dan penyebaran panduan arah pembangunan ini telah memunculkan 
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berbagai pandangan dan pendapat mengenai haluan negara yang dapat 
dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan. Inkonsistensi 
yang dimaksud, dikarenakan dalam setiap implementasi RPJMN 
dalam setiap periode pemerintahan hanya didasarkan kepada visi dan 
misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu, yang masing-
masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode 
pemerintahan.

Padahal idealnya, pedoman pembangunan nasional harus meliputi 
seluruh kebutuhan dan aspirasi rakyat, bukan mencerminkan kebutuhan 
dan situasi pembangunan semata, tetapi harus merepresentasikan 
setiap usaha untuk mengantisipasi disintegrasi dan kemungkinan- 
kemungkinan buruk terhadap keberadaan negara dalam situasi global 
dan pengaruh internasional dan mencerminkan demokrasi modern. 
Haluan negara perlu ditetapkan secara komprehensif dan kontinu, 
untuk memberikan arah penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 
kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, 
menegakkan supremasi hukum. Pada akhirnya semua berujung dan 
bermuara untuk mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia, yang 
diamanatkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

Selain daripada itu, sistem perencanaan pembangunan model 
SPPN kini masih berada di dalam tataran undang-undang, bahkan 
Perpres untuk RPJMN, sehingga sulitnya mekanisme pengujian terhadap 
SPPN bila terdapat program atau produk hukum yang bertentangan. 
Maka dari itu, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang 
didasarkan pada semangat kedaulatan rakyat, serta penuangan materi 
perencanaan pembangunan ke dalam produk hukum yang sesuai dan 
tidak mengubah sistem ketatanegaraan. Berbagai pakar, akademisi, 
dan juga berdasarkan hasil Rapat Badan Pengkajian MPR telah setuju 
bahwa diperlukan suatu perubahan, suatu reformulasi haluan negara 
yang idealnya dapat menggambarkan kondisi yang akan dihadapi dalam 
jangka waktu panjang, juga menjadikan haluan negara suatu dokumen 
hukum dan politik bagi penyelenggara pembangunan nasional yang 
berbasis kedaulatan rakyat.

Namun, yang menjadi permasalahan yang muncul selanjutnya 
adalah dalam produk hukum apa haluan negara ini akan dituangkan. 
Oleh karena haluan negara ataupun rencana pembangunan sejatinya 



59Universitas Pelita Harapan

merupakan penunjuk jalan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat, maka kehendak rakyat harus diletakkan dalam penunjuk jalan 
tersebut. Disinilah MPR memainkan perannya sebagai kristalisasi 
suara rakyat yang sepenuhnya. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan 
rakyat, maka hendaklah arah pembangunan dan haluan negara disusun 
berdasarkan kehendak rakyat dan dituangkan dalam Ketetapan MPR 
yang bersifat regeling (peraturan). Dengan dituangkan dalam bentuk 
Ketetapan MPR yang bersifat regeling, yang mana menjawab akan 
kebutuhan masyarakat, dimana dengan bentuk ini hukum akan lebih 
mudah mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Niscaya 
haluan ini akan menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh peraturan 
perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 
berlandaskan pada kehendak rakyat itu sendiri.

Dengan demikian, secara yuridis, dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan, diperlukan MPR sebagai lembaga 
pembentuk konstitusi dan juga representasi kedaulatan rakyat untuk 
menyusun dan menetapkan haluan negara ke dalam produk hukum 
yang lebih tinggi daripada undang-undang, dan tetap mengacu pada 
Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengandung nilai-nilai Pancasila, 
semangat kemerdekaan, dan cita-cita bangsa.

 1.4. Permasalahan yang Timbul Akibat Ketiadaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Negara model GBHN 

Haluan negara menjadi sangat penting bagi pembangunan 
karena diperlukannya suatu perencanaan, atau blueprint yang kontinu, 
konsisten, komprehensif, berdasarkan semangat kemerdekaan dan 
filosofi Pancasila bangsa Indonesia. Diperlukannya haluan negara yang 
berdasarkan semangat kedaulatan rakyat telah menjadi salah satu fokus 
Badan Pengkajian MPR. Perencanaan pembangunan model SPPN 
yang dimiliki Indonesia sekarang masih menimbulkan permasalahan, 
yakni pembangunan yang terpotong-potong dan ketidaksinambungan 
antara pusat dan daerah. Ketidaksinambungan ini disebabkan adanya 
pergantian periode kabinet, perubahan anggaran, dan sebagainya.  

Haluan negara menjadi sangat penting bagi pembangunan 
karena diperlukannya suatu perencanaan, atau blueprint yang kontinu, 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194560

konsisten, komprehensif, berdasarkan semangat kemerdekaan dan 
filosofi Pancasila bangsa Indonesia. Diperlukannya haluan negara yang 
berdasarkan semangat kedaulatan rakyat telah menjadi salah satu fokus 
Badan Pengkajian MPR. Perencanaan pembangunan model SPPN 
yang dimiliki Indonesia sekarang masih menimbulkan permasalahan, 
yakni pembangunan yang terpotong-potong dan ketidaksinambungan 
antara pusat dan daerah. Ketidaksinambungan ini disebabkan adanya 
pergantian periode kabinet, perubahan anggaran, dan sebagainya.

Indonesia yang kini berada dalam masa transisi demokrasi, 
dimana dari era Soeharto menjadi era reformasi, tentu terjadi perubahan 
dari bentuk pemerintahan yang terpusat menjadi bentuk pemerintahan 
yang demokratis. Oleh karena itulah, diperlukan penyesuaian sistem 
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan budaya hukum bangsa 
Indonesia, yakni kedaulatan rakyat. GBHN yang tidak berlaku lagi, 
selain daripada menyebabkan Perubahan UUD NRI 1945, juga lahirnya 
UU SPPN, maka pola dan arah pembangunan di Indonesia diserahkan 
sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden di tingkat pusat, dan 
kepala daerah di tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 
Penyusunan SPPN yang berdasarkan program dan usulan dari Presiden 
menyebabkan perencanaan pembangunan lebih bersifat executive 
oriented yang menyebabkan diskontinuitas pembangunan ketika terjadi 
pergantian Presiden. Diskontinuitas, inkonsistensi, dan penyebaran 
panduan arah pembangunan ini telah memunculkan berbagai pandangan 
dan pendapat mengenai haluan negara yang dapat dijadikan pedoman 
bagi pelaksanaan pembangunan. Inkonsistensi yang dimaksud, 
dikarenakan dalam setiap implementasi RPJMN dalam setiap periode 
pemerintahan hanya didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih dalam Pemilu, yang masing-masing dapat memiliki 
visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.

Padahal idealnya, pedoman pembangunan nasional harus 
meliputi seluruh kebutuhan dan aspirasi rakyat, bukan mencerminkan 
kebutuhan dan situasi pembangunan semata, tetapi harus 
merepresentasikan setiap usaha untuk mengantisipasi disintegrasi dan 
kemungkinan-kemungkinan buruk terhadap keberadaan negara dalam 
situasi global dan pengaruh internasional dan mencerminkan demokrasi 
modern. 
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Haluan negara perlu ditetapkan secara komprehensif dan 
kontinuitas, untuk memberikan arah penyelenggaraan negara untuk 
mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, 
melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum—yang pada intinya 
mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia, yang diamanatkan 
Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

Selain daripada itu,  perencanaan pembangunan yakni Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) kini masih berada 
di dalam tataran undang-undang, yang mempunyai jangka waktu 
periode 20 tahun.  Namun demikian, setelah lebih kurang sepuluh 
tahun berjalannya model RPJP Nasional dan RPJM Nasional, tidak ada 
kesinambungan arah pembangunan nasional sebagai akibat bergantinya 
Presiden dan/atau Kepala Daerah dengan kebijakan yang berbeda. 

Maka dari itu, diperlukan sistem perencanaan pembangunan 
yang didasarkan pada semangat kedaulatan rakyat, serta penuangan 
materi perencanaan pembangunan ke dalam produk hukum yang sesuai 
dan tidak mengubah sistem ketatanegaraan. Berbagai pakar, akademisi, 
dan juga berdasarkan hasil Rapat Badan Pengkajian MPR telah setuju 
bahwa diperlukan suatu perubahan, suatu reformulasi haluan negara 
yang idealnya dapat menggambarkan kondisi yang akan dihadapi dalam 
jangka waktu panjang, juga menjadikan haluan negara suatu dokumen 
hukum dan politik bagi penyelenggara pembangunan nasional yang 
berbasis kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, mengenai kedudukan daripada Ketetapan MPR, 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Soemantri, 
diajukannya hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang 
tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, antara 
lain disebabkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang telah dijadikan 
dasar hukum bagi Penetapan Presiden yang sederajat dengan Undang-
Undang.

Kemudian pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari 
berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas 
serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai 
mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah UU Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU Nomor 
32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
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Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 
2004). Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan 
terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang 
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada dasarnya 
dimaksudkan untuk memenuhi perintah Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Tujuh tahun 
kemudian, karena dianggap UU Nomor 10 Tahun 2004 mengandung 
kelemahan-kelemahan, maka dibuat undang-undang penyempurnaan, 
yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang- undangan. Berbagai kelemahan dari UU Nomor 10 Tahun 
2004, antara lain:122

1. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang 
menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan 
suatu kepastian hukum;

2. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan 
atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan; dan

4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai 
dengan sistematika.

Kemudian sebagai penyempurnaan terhadap UU sebelumnya, 
materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU tersebut diantaranya 
penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah 
satu jenis Peraturan Perundang- undangan dan ditempatkan di bawah 
UUD. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terbaru 
tersebut terdiri atas:123

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

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
122  Riri Nazriyah, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 69. 
123  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

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

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam bagian penjelasan UU a quo dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah 
pada Tap MPR/S yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 
Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Berbeda dengan UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU Nomor 
12 Tahun 2011, Tap MPR kembali didudukkan di posisi setelah UUD 
dan sebelum Undang- Undang. Hal tersebut serupa dengan Ketetapan 
MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Bentuk peraturan perundang-
undangan “Ketetapan MPR” ini berada di posisi antara UUD dengan 
Undang-Undang. Menurut Sri Soemantri, hierarki dalam Tap MPRS 
Nomor XX/MPRS/1966 tersebut karena Ketetapan MPR adalah produk 
legislatif MPR yang merupakan perwujudan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 
(2) UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan dari Tap MPR bukanlah 
materi muatan konstitusi.124 Sedangkan, menurut A. Hamid S. Attamimi 
tugas dan fungsi MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD berbeda 
secara kategoris dari tugas dan fungsi MPR dalam menetapkan GBHN. 

Sebagai satu lembaga yang mempunyai tugas merubah dan 
menetapkan UUD, maka MPR berkedudukan di atas UUD oleh 
karenanya bertindak sebagai konstituante, yaitu pembentuk UUD. 
Sedangkan perihal GBHN, MPR berada pada lingkup pelaksanaan 
UUD, sehingga MPR secara hierarkis-normatif ia tunduk kepada UUD 
yang ditetapkannya sendiri, sesuai teori yang menurut Jellinek disebut 
dengan Selbstbindungstheorie.125 Dengan demikian, terlepas dari 

124  Riri Nazriyah, Op.Cit., 170.
125  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 (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 1990), 136-137.  
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kontroversi peristilahan, ketatanegaraan saat itu diakui bahwa UUD 
1945 memberi wadah hukum “ketetapan” kepada MPR untuk membuat 
peraturan dan produk hukum. Di dalam Pasal 3 UUD 1945 disebutkan 
bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara.” Oleh 
karenanya, MPR membutuhkan wadah hukum yang kemudian disebut 
dengan “Ketetapan MPR”.126 Ketetapan MPR yang kemudian disingkat 
Tap MPR adalah putusan MPR yang mengikat secara hukum baik ke 
dalam maupun ke luar Majelis. Sedangkan perihal GBHN, MPR berada 
pada lingkup pelaksanaan UUD, sehingga MPR secara hierarkis-
normatif ia tunduk kepada UUD yang ditetapkannya sendiri, sesuai 
teori yang menurut Jellinek disebut dengan Selbstbindung Theorie.

Oleh karena itu, secara yuridis, dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan, diperlukan MPR sebagai lembaga pembentuk konstitusi 
dan juga representasi kedaulatan rakyat untuk menyusun dan menetapkan 
haluan negara ke dalam produk hukum yang lebih tinggi daripada 
undang-undang, dan tetap mengacu pada Pembukaan UUD NRI 1945 
yang mengandung nilai-nilai Pancasila, semangat kemerdekaan, dan 
cita-cita bangsa. 

2. Pranata Hak Budget Parlemen 

Sebuah pembangunan yang terintegrasi dengan baik diperoleh dari 
pelaksanaan lembaga negara yang bertindak sesuai dengan kewenangan 
dan fungsinya masing-masing. Mengacu pada penjelasan daripada 
penjelasan Bagir Manan yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis 
lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:127

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau 
bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, 
DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang 
menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan 
tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya 

126  Riri Nazriyah, Op.cit., 169.
127  Novianto Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan 

Kategori Pejabat Negara,” Jurnal Negara Hukum Vol 7, no. 2 (2016): 148.
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menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. 
Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga 
administratif.

3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi 
untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut 
sebagai auxiliary organ/agency.

Secara umum, fungsi DPR yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni 
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang dijalankan dalam kerangka 
representasi rakyat dan membantu pemerintah dalam pembangunan 
nasional. Perihal fungsi daripada DPR pun ditunjukkan sebagai dasar 
penerapan kegiatan-kegiatan utama yang diselenggarakan, yaitu, Pertama, 
Prolegnas (RPJMN) yakni untuk mengusulkan, membahas dan menilik 
persetujuan UU. Kedua, penetapan APBN dimana DPR memiliki 
kewenangan dan tugas untuk membahas dan menetapkan APBN. Ketiga, 
terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang 
yakni:128

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 
kebijakan pemerintah;

2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan 
oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA 
dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Adapun dalam prakteknya, badan legislatif memiliki peran penting 
berperan dalam proses penganggaran. Joachim Wehner menyebutkan 
empat alasan mengapa legislatif memainkan dan peran penting dalam 
proses penganggaran: 

1. Persyaratan konstitusional dan kekuasaan dari dompet; 

2. Checks and balances dalam kerangka pemerintahan yang baik;

3. Keterbukaan dan transparansi; dan 

4. Partisipasi dan pengembangan musyawarah atau musyawarah.129 
128  Ahmad Yani, “Analisis Konstruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi 

Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945” Jurnal Konstitusi Vol 15, no. 2 
(2018): 356.

129  Joachim Wehner, “Kembali dari Sideline? Mendefinisikan ulang Kontribusi Badan 
Legislatif terhadap Siklus Anggaran”, (Washington DC: Institut Bank Dunia, 2004), 
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Alasan-alasan ini memberikan legitimasi bagi badan legislatif untuk 
terlibat dalam proses penganggaran negara. 

Keterlibatan badan legislatif dalam proses penganggaran negara 
di Indonesia merupakan perintah langsung dari UUD 1945 setelah 
amandemen, dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan “Rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden 
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, dan ayat (3) yang menyatakan 
“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.” 

Konstitusional ini ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan 
legislatif di Indonesia memiliki peran penting dalam penganggaran proses 
dalam bentuk diskusi, pertimbangan dan persetujuan atau penolakan 
usulan anggaran budget disampaikan oleh Presiden (eksekutif). Peran 
Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 
yang menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Dalam ketentuan itu dipertugas 
fungsi DPR yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi 
legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang 
menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran 
mempertegas kedudukan DPR untuk membahas dan juga mengubah 
RAPBN serta menetapkan APBN yang semata-mata untuk kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan lebih kepada fungsi DPR 
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden. 

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bentuk manifestasi fungsi anggaran 
Dewan Perwakilan Rakyat adalah membahas dan memberikan persetujuan 
atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang 
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Hak budget Dewan Perwakilan Rakyat didukung oleh kehadiran 
Komisi dan Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR. Peran Komisi 
di bidang anggaran tercantum pada Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 

hlm. 2-4.
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2009.130 Selain itu, alat kelengkapan DPR lainnya adalah Badan Anggaran. 
Tugas Badan Anggaran dijelaskan oleh Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 27 
Tahun 2009131 yang secara garis besar hanya membahas alokasi anggaran 
yang sudah diputuskan oleh komisi.

Sementara itu, peran Dewan Perwakilan Daerah tercantum pada 
Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan 
Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan… serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara…”. Peran Dewan 
Perwakilan Daerah tersebut tercantum dalam Pasal 223 ayat (1) huruf (c) 
yang menyatakan DPD mempunyai fungsi: “pemberian pertimbangan 

130  Pasal 92 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:
 (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:  

a.  mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama 
dengan Pemerintah; 

b.  mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama 
dengan Pemerintah; 

c.  membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan 
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; 

d.  mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil 
pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 

e.  menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada 
Badan Anggaran untuk sinkronisasi; 

f.  menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul 
komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan 

g.  menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN. 

131  Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR: (1) 
Badan Anggaran bertugas:
a.  membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-

pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi 
setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; 

b.  menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi 
terkait; 

c.  membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili 
oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai 
alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; 

d.  melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan 
anggaran kementerian/lembaga; 

e.  membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan f. membahas 
pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. 
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kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan, dan agama.” Alat kelengkapan Dewan Perwakilan 
Daerah dalam menjalankan hak budget adalah panitia kerja. Adapun tugas 
panitia kerja Dewan Perlindungan Daerah adalah melakukan pembahasan 
dan penyusunan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah mengenai 
rancangan Undang-undang tentang APBN.132

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam merancang 
Anggaran Perencanaan Belanja Negara, masing-masing badan memiliki 
peran yaitu:

1. Presiden berwenang mengajukan rancangan APBN;

2. DPR adalah lembaga parlemen yang membahas rancangan APBN 
dengan pertimbangan DPD;

3. Rancangan APBN harus berdasarkan persetujuan DPR.

Peran Presiden dalam mengajukan rancangan APBN dan peran 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
memberikan persetujuan serta pertimbangan dalam anggaran negara dan 
merupakan contoh nyata pembagian fungsi lembaga negara. 

Demi mewujudkan suatu pembangunan nasional yang ideal, DPR 
dan Presiden selaku lembaga negara yang berdaulat atas kelengkapan 
tugas pemerintahan negara haruslah memiliki kedudukan yang efektif dan 
strategis untuk menyokong pembangunan nasional. Perihal mengenai hak 
budget dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR serta kedudukan 
presiden sebagai kepala negara haruslah merupakan hubungan yang 
bersifat transparan, terintegrasi dan realistis. Kedua lembaga negara 
haruslah bersinergis dalam membangun pengawasan yang efektif terhadap 
pemerintah untuk terciptanya check and balances antar lembaga negara.  

Dengan demikian, dalam pembentukan PPHN nantinya, fungsi 
pengawasan daripada DPR merupakan sebuah instrumen parlemen dalam 
pemberian persetujuan RAPBN yang diajukan oleh Presiden sebagai 
bentuk kontrol atas kedaulatan rakyat.  Dalam kaitan dengan PPHN, apabila 
RAPBN yang diajukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan arahan yang 
terdapat dalam PPHN, maka DPR harus menolak dan meminta kepada 
132  Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPR
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Pemerintah untuk melakukan penyesuaian agar terciptanya sistem kontrol 
demi kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. 

3. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

3.1. Sejarah Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Istilah “pengujian” (toetsing/ review) dalam konteks pengujian 
undang-undang diartikan dalam arti luas yakni secara formal dan 
material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga 
peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif.133 
Namun dalam sistem hukum Indonesia, pengujian undang-undang 
yang lazim dikenal ialah pengujian undang-undang atau yang disebut 
judicial review dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Salah 
satu lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi sebagai the 
sole interpreter of the constitution berwenang untuk menguji Undang-
Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar, sementara Mahkamah 
Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap Undang Undang.

Secara historis, gagasan mengenai pengujian aspek 
konstitusionalitas Undang-Undang melalui judicial review di Indonesia 
bermula pada sejarah pembentukan UUD pada tahun 1945. Pada 
saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Mohammad Yamin 
melontarkan mengenai perlunya suatu lembaga yang melakukan 
pengujian konstitusionalitas UU sekaligus mengusulkan agar masuk 
dalam rumusan rancangan UUD yang sedang disusun.134 Namun, 
gagasan dari Mohammad Yamin ditolak oleh Soepomo berdasarkan 
beberapa pertimbangan seperti sistem ketatanegaraan yang saat itu 
dianut oleh Indonesia, dimana judicial review hanya bisa dilaksanakan 
dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan 
memiliki kedudukan yang sempurna135 dan ketidaksiapan tenaga ahli 
hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus-kasus hukum 

133  Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan 
Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi 7, No. 5, (Oktober, 2010): 113.

134  Ibid.
135   Pugub Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah 

Konstitusi di Indonesia”, Supremasi Hukum 2, No. 1, (Juni, 2013): 4.
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dalam ranah pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.136 
Setelah pembahasan Rancangan UUD selesai, gagasan Mohammad 
Yamin mengenai pengujian UU terhadap UUD tidak dibicarakan lagi 
oleh BPUPKI-PPKI.137

Setelah kemerdekaan dengan berlakunya UUD 1945 periode 
pertama (1945-1949), terdapat tindak lanjut dari gagasan Mohammad 
Yamin dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Dalam 
KRIS 1949, peraturan perundang-undangan Negara/ daerah bagian 
dapat diuji oleh Mahkamah Agung terhadap Konstitusi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 156-158 KRIS 1949. Namun, UU federal tidak 
dapat diganggu gugat (onschendbaar) sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 130 ayat (2) KRIS 1949 yang berbunyi: “Undang-undang federal 
tidak dapat diganggu-gugat.” Artinya, UU federal tidak dapat diuji 
konstitusionalitasnya terhadap UUD. Aturan dasar dalam konstitusi ini 
kemudian dijabarkan dalam UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, 
Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU No. 
1/1950).

Larangan pengujian UU terhadap UUD tersebut diulang kembali 
dalam UUDS 1950. Dalam Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950, dikatakan 
bahwa UU tidak dapat diganggu gugat. Keberadaan klausula tersebut 
didasari oleh 2 (dua) alasan. Pertama, ada pengaruh dari Belanda. 
Penyusunan KRIS 1949 dilakukan di Negeri Belanda dan UUDS 1950 
hanya merupakan “metamorfosa” KRIS 1949 dengan menghilangkan 
yang berbau federal. Sistem pemerintahan pada KRIS 1949 dan UUDS 
1950 juga dipengaruhi Belanda, yaitu sistem parlementer. Kedua, 
pembentuk UU-nya adalah sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat, sehingga produknya sebagai cerminan atau jabaran kedaulatan 
rakyat tidak dapat diuji oleh siapa pun kecuali oleh pembentuknya 
sendiri.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen sistem yang dianut 
adalah sistem Supremasi MPR, sebagaimana dikatakan oleh Prof. 
Padmo Wahyono, maka Mahkamah Agung karena di bawah MPR 
kedudukannya tidak dapat menguji produk hukum yang dibuat oleh 

136  Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Cet. Ke-1, (Jakarta: 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 34-36.

137  Machmud Aziz, Op. Cit., hlm. 138.
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DPR dan Presiden yang sederajat dengannya. Maka, hanya MPR yang 
dapat menguji UU terhadap UUD sebagai lembaga tertinggi negara. 
Dengan demikian pengujiannya bukanlah dilakukan oleh lembaga 
peradilan (judicial review) namun oleh lembaga politik sehingga 
disebut legislative/political review.138

Amandemen UUD NRI 1945 menjadi titik awal praktik judicial 
review yang pertama kali dicanangkan oleh Mohammad Yamin. 
Perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia adalah 
transisi dari supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi yang 
melahirkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai 
kebutuhan yang niscaya atas konsekuensi perubahan rumusan UUD 
NRI 1945. Hal itu tampak dari perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) 
UUD NRI 1945 yang semula berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat,” sekarang rumusan itu berubah menjadi, “Kedaulatan adalah 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”139 

Perubahan rumusan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 
di atas bukan sekedar perubahan semantik. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai institusi yang secara konstitusional diberi 
wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, 
menjelaskan mengapa perubahan demikian dilakukan:

“Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur 
ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di 
tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan 
rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and 
balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan 
terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan 
negara yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan 
rakyat.”140

Perubahan menjadi supremasi Konstitusi menimbulkan tuntutan 
bahwa konstitusi harus benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik, 

138  Ibid.
139  I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan dan 

Perbandingan dengan Negara Lain, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 69.
140  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam 

Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dalam Ibid., hlm. 70.
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sehingga timbullah kebutuhan akan lembaga atau organ yang berfungsi 
untuk mengawal konstitusi. Inilah yang melahirkan gagasan pendirian 
Mahkamah Konstitusi sebagai badan atau lembaga pengadilan khusus 
yang diberi kewenangan untuk “memaksakan” pentaatan terhadap 
konstitusi, baik kepada organ-organ negara maupun warga negara, 
melalui kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengadili 
masalah-masalah yang terkait dengan konstitusi.141

3.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi di 
Indonesia melalui  amandemen dan ditandai dengan lahirnya Mahkamah 
Konstitusi. Kewenangan MK tersebut sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, 
memutus sengketa kewewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.”142

Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar atau yang disebut juga dengan judicial review, 
berangkat dari pemahaman bahwa kewenangan lembaga legislatif 
bersama Presiden untuk membentuk undang-undang diberikan oleh 
UUD NRI 1945.  Maka, apabila undang-undang tersebut bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 dan melanggar hak-hak konstitusional warga 
negara, MK diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang 
tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat.143 Dengan demikian, implikasi penerapan 
mekanisme check and balances yang diinginkan MPR saat melakukan 

141  I Dewa Gede Palguna, Op. Cit., hlm. 139. 
142  Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945.
143  Bandingkan dengan ajaran John Locke tentang pemisahan kekuasaan yang antara 

lain menyatakan meskipun ia berpendapat bahwa kekuasaan membentuk undang-
undang itu merupakan kekuasaan yang tertinggi namun bukanlah tidak terbatas. 
Lihat John Locke, Two Treatises of Civil Government, (London: J.M. Dent and Sons 
Ltd., 1924), hlm. 183-184, dalam I Dewa Gede Palguna, Op. Cit., hlm. 147.
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perubahan perumusan UUD NRI 1945 dapat dilaksanakan.

MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang 
berfungsi menegakkan keadilan konstitusional, mendorong dan 
menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh 
badan negara serta penafsir agar jiwa konstitusi tetap hidup ditengah 
tengah masyarakat.144 Fungsi utama dari MK adalah untuk menjaga 
agar Konstitusi tetap konsisten dan untuk menafsirkan Konstitusi. 
Maka, dilihat dari fungsi utama MK, eksistensi MK penting bagi 
perkembangan ketatanegaraan.145 Kewenangan MK meliputi pengujian 
UU terhadap UUD NRI 1945, mengadili sengketa kewenangan antar 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, 
memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil 
pemilihan umum. 

Dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 
1945, MK dapat melakukan pengujian formal dimana MK berwenang 
menilai apakah UU dijalankan secara prosedural sebagaimana telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain itu, MK juga berwenang menguji material apakah undang-
undang tersebut sesuai dan tidak berlawanan dengan peraturan di 
atasnya.146 Menurut Jimly Asshidiqie, kewenangan MK disebut dengan 
constitutional review yang mencakup dua tugas pokok: (1) menjamin 
terjadi hubungan antar cabang kekuasaan secara demokratis untuk 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang; dan (2) 
untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah 
satu cabang kekuasaan. 

Fungsi MK dijalankan dengan memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara tertentu dari kacamata konstitusi. Sehingga, setiap 
putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat penafsiran terhadap 
konstitusi. Berangkat dari gagasan tersebut, maka MK memiliki 5 fungsi 
yang melekat pada badannya, yaitu: (1) pengawal konstitusi (guardian 
of the constitution); (2) penafsir final konstitusi (the final interpreter of 

144  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2010), hlm. 105.

145  Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2010), hlm. 221

146  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: KON Press, 2006), 
hlm. 23-24.
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the constitution); (3) pelindung hak asasi manusia (protector of human 
rights); (4) pelindung hak konstitusional warga negara (protector of the 
citizen’s constitutional right); dan (5) pelindung demokrasi (protector 
of democracy).147

4. Perbandingan Praktik Penyelenggaraan di Berbagai Negara 

4.1.  Studi Komparasi Kewenangan Lembaga Legislatif  dalam 
Menetapkan Haluan Negara 

Kewenangan lembaga legislatif dalam menetapkan haluan 
negara merupakan suatu konsekuensi logis terhadap pembagian 
kekuasaan dalam suatu negara. Haluan negara sebagai pedoman 
penyelenggaraan kebijakan negara dianggap penting dalam memperkuat 
arah pembangunan guna mencapai tujuan negara.148 Dengan begitu, 
eksistensi lembaga legislatif sebagai salah satu pemegang kekuasaan 
negara merupakan gambaran keterwakilan masyarakat dalam 
mewujudkan demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dicita-citakan,149 
sehingga penetapan haluan negara oleh lembaga legislatif dianggap 
sebagai bentuk penuangan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan 
cita-cita tersebut.150   

Komparasi kewenangan penetapan haluan negara dilakukan 
antara negara India, Irlandia, Spanyol, dan Jerman. Komparasi 
dilakukan dengan Spanyol karena perkembangan prinsip haluan negara 
secara global mendapat pengaruh besar dari negara ini, sehingga 
dengan berangkat dari konsep dasar perkembangan haluan negara 
akan memberikan sebuah korelasi utama dari kewenangan lembaga 
legislatif dalam menetapkan haluan negara. Sementara itu, komparasi 
juga dilakukan dengan India dan Irlandia sebagai pembanding terhadap 

147  Ayu Desiana, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan 
Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003”, Majalah Hukum Forum Akademika 25, No. 1 (Maret 2014), hlm. 50.

148  Lutfil Ansori, “Haluan Negara sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Islamica: Kajian Hukum dan Sosial Vol. 16, 
No. 1 (Juni 2019): hlm. 81.

149  Yudi Latief, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila 
(Jakarta: Kompas Gramedia, 2001), hlm. 437.

150  Efriza, “Refleksi: Menghidupkan Kembali Eksistensi MPR dan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN)”, Jurnal Administratio Vol. 10, No. 2 (2019): hlm. 65.
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mekanisme penetapan haluan negara oleh lembaga negara yang telah 
diadopsi oleh Irlandia dari Spanyol dan kemudian India dari Irlandia, 
sehingga diperoleh khazanah wawasan dalam meninjau kewenangan 
penetapan haluan negara sebagai bentuk inklusivitas rakyat dalam 
demokrasi perwakilan.

a) Spanyol

Spanyol merupakan negara dengan sistem pemerintahan 
monarki demokratis yang diorganisir oleh tiga cabang kekuasaan, 
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.151 Lembaga legislatif 
Spanyol yang disebut Cortes Generales merupakan parlemen dengan 
sistem bikameral, terdiri dari Kongres Deputi sebagai kamar pertama, 
dan Senat sebagai kamar kedua.152 Berkaitan dengan kewenangan 
lembaga legislatif dalam menetapkan haluan negara, maka sedikit 
berbeda dari Indonesia yang haluan negaranya terpisah dari 
Konstitusi negara, dimana haluan negara Spanyol merupakan bagian 
dari Konstitusi itu sendiri. Oleh sebab itu, penetapan haluan negara 
ini pun telah terbentuk bersama dibentuknya Konstitusi Spanyol 
pada tahun 1978, dimana penyusunan dari Konstitusi dilaksanakan 
oleh The Ponencia, yaitu komite legislatif yang dibentuk pada sesi 
pleno Kongres Deputi dan beranggotakan anggota Kongres Deputi 
itu sendiri. The Ponencia terdiri dari 7 anggota yang masing-masing 
mewakili baik pemerintah, golongan sosialis, golongan komunis, 
aliansi populer, dan minoritas Catalonian. Keberadaan perwakilan 
ini diharapkan sebagai gambaran dari Konstitusi yang mampu 
mewakili suara-suara dan menaungi kepentingan banyak golongan 
tanpa terkecuali.153

Setelah The Ponencia dibentuk, komite ini akan berusaha 
untuk menyusun sebuah draf Konstitusi. Penyusunan dilakukan 
dengan mengedepankan negosiasi dan melalui mekanisme elaborasi 
yang berkelanjutan, sehingga draf yang telah ada kemudian akan 
dikirimkan kepada setiap Deputi untuk dipelajari dan merumuskan 

151  CIA, “The World Factbook: Spain”, diakses dari https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/spain/  pada tanggal 21 Mei 2021.

152  Robert A. Goldwin dan Art Kaufman, Constitution Makers in Constitution Making: 
The Experience of Eight Nations, (Washington, D.C: American Enterprise Institute for 
Public Policy, 1988), hlm. 239.

153  Ibid., hlm. 251.
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amandemen yang direkomendasikannya untuk finalisasi Konstitusi 
tersebut.154 Dari perumusan yang telah berjalan kemudian akan 
menghasilkan sebuah draf Konstitusi yang baru, dimana wajib 
melalui proses debat publik sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali antara The 
Ponencia dengan Kongres Deputi dan 2 kali antara The Ponencia dan 
para Senat. Bilamana terdapat perubahan dalam draf sebelumnya, 
maka perubahan tersebut segera dikerjakan dan diformulasikan ke 
dalam draf Konstitusi yang baru. Hingga pada akhirnya, draf final 
Konstitusi patut dikirimkan kepada kedua kamar lembaga legislatif 
baik Kongres Deputi dan Senat pada saat yang bersamaan untuk 
disetujui oleh parlemen. Apabila mayoritas anggota parlemen telah 
menyetujui draf final tersebut, barulah diumumkan oleh raja kepada 
publik.155 

Dari uraian di atas, maka kini ketika haluan negara Spanyol 
ingin diubah, perubahan tersebut merupakan perubahan atau 
amandemen terhadap Konstitusi negaranya, dimana kini patut 
didasarkan pada prosedur yang termaktub pada Pasal 167 Konstitusi 
Spanyol yaitu mengharuskan adanya persetujuan tiga per lima dari 
total jumlah Kongres Deputi dan Senat atau melalui referendum oleh 
sekurang-kurangnya sepersepuluh Kongres Deputi atau Senat yang 
mengajukannya.156 

Sebagaimana mekanisme penetapan haluan negara beserta 
Konstitusi di atas, adapun didapati bahwasanya menurut catatan 
sejarah perkembangan negara, konsep haluan negara sejatinya 
merupakan gagasan yang dilahirkan oleh Spanyol melalui 
Konstitusinya. Haluan negara Spanyol dikenal dengan nama 
“Guiding Principles of Economic and Social Policy”. Kedudukan 
dari haluan negara ini dinyatakan pada Pasal 53 ayat (3) Konstitusi 
Spanyol, yang berbunyi: “Recognition, respect and protection of the 
principles recognized in Chapter 3 shall guide legislation, judicial 
practice and actions by the public authorities. They may only be 

154  Josep M. Colomer, Game Theory and the Transition to Democracy: The Spanish 
Model (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1955), hlm. 78.

155  Robert A. Goldwin dan Art Kaufman, Op. Cit., 256.
156  Joan Solanes Mullor dan Aida Torres Pérez, “The Constitution of Spain: The Challenges 

for the Constitutional Order Under European and Global Governance”, Dalam Albi 
A., Bardutzky S. (eds) National Constitutions in European and Global Governance: 
Democracy, Rights, the Rule of Law (Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), hlm. 545.
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invoked before the ordinary courts in accordance with the legal 
provisions implementing them.” Maka dari itu, sebagaimana haluan 
negara ini dipaparkan jelas pada Bagian I Bab ke-3 dari Konstitusi 
Spanyol, yang mana muatan materinya terdiri dari pedoman bagi 
lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan keseluruhan tindakan 
administrasi publik dalam melaksanakan kekuasaannya.157  

b) Irlandia

Irlandia adalah sebuah negara republik dengan sistem 
pemerintahan parlementer.158  Sebagai salah satu negara yang 
menganut konsep pembagian kekuasaan, pemerintahan Irlandia 
terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan 
legislatif Irlandia adalah sebuah parlemen yang disebut dengan 
nama Oireachtas. Oireachtas ini terdiri dari Presiden dan dua kamar 
perwakilan, yaitu The House of Representatives yang diberi nama 
Dáil Éireann dan Senat.159

Berakar pada Konstitusi Spanyol, Irlandia mengadopsi 
konsep haluan negara yang dinamai dengan istilah “Directive 
Principles of Social Policy”. Konsepsi dan substansi haluan negara 
Irlandia terkandung Pasal 45 Konstitusi Irlandia, dimana Directive 
Principles of Social Policy ditujukan bagi penyelenggaraan 
negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan 
mengamankan dan melindungi tatanan sosial dimana keadilan 
menjadi pokok utama dari keseluruhan lembaga nasional. Ketetapan 
ini dianggap relevan dalam mempertimbangkan konsep urgensi 
kepentingan umum dengan penegakan undang-undang berkaitan 
dengan tujuannya tersebut, sehingga dapat didudukan sebagai basis 
konstitusional tentang hubungan sosial masyarakat.160 Para perumus 
Konstitusi Irlandia juga meyakini bahwasanya Directive Principles 

157  Spain: Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights (London: Amnesty International, 2018), hlm. 5.

158  CIA, “The World Factbook: Ireland”, diakses dari https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/ireland/ pada tanggal 21 Mei 2021.

159  Dermot Keogh dan Andrew J. McCarthy, The Making of the Irish Constitution 
(Blackrock: Mercier Press, 2007), hlm. 175.

160  Paul Gallagher, “The Irish Constitution: Its Unique Nature and The Relevance of 
International Jurisprudence,” Irish Jurist 45 (2010): 26.
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of Social Policy dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur kemajuan 
negara ke arah tertentu, serta khususnya sebagai sesuatu yang dapat 
digunakan oleh perwakilan rakyat dalam mengarahkan fungsi 
legislasinya guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. 

Dari uraian di atas, maka didapati bahwasanya Directive 
Principles of Social Policy merupakan bagian dari Konstitusi 
Irlandia, maka pihak yang berhak atas perumusan Directive 
Principles of Social Policy juga merupakan pihak yang berhak atas 
perumusan Konstitusinya sendiri. Dalam hal ini maka pihak yang 
dimaksud tersebut adalah parlemen yakni Oireachtas. Berdasarkan 
catatan sejarah perumusan Konstitusi Irlandia yang pertama pasca 
kemerdekaannya yakni Konstitusi Irlandia Tahun 1937, draf 
Konstitusi datang dari Eamon de Valera yang kala itu menjabat 
sebagai Presiden Irlandia dan John Hearne yang adalah seorang 
kandidat yang dipercaya untuk menyusun Konstitusi Irlandia Tahun 
1937 dikarenakan latar belakang pencapaiannya dalam menjadi 
juru penyusun pada parlemen Irlandia tahun 1923 dan anggota 
Komite Perumusan Konstitusi Irlandia pada tahun 1934.161 Adapun 
perumusan ini dilatarbelakangi oleh referendum dari rakyat yang 
memandang bahwa Konstitusi yang telah diberlakukan sebelumnya 
merupakan pencerminan dari Negara Bebas Irlandia yang mana 
telah berubah menjadi Republik Irlandia.162 

Selama draf dikerjakan oleh kedua pihak tersebut, 
dibentuklah sebuah komite editorial ad-hoc yang berfungsi untuk 
mengawasi keseluruhan proses penyusunan Konstitusi. Setelah 
draf Konstitusi selesai dirumuskan, draf tersebut dibagikan kepada 
berbagai Departemen Pemerintah Irlandia untuk dipelajari dan 
diberikan komentar. Bilamana terdapat komentar dan kritik terhadap 
draf Konstitusi, maka komite editorial ad-hoc tersebutlah yang 
bertanggung jawab untuk mengakumulasikan keseluruhan komentar 
guna kepentingan revisi berikutnya. Proses revisi dan pemberian 
komentar terhadap draf Konstitusi sebanyak 4 kali. Hingga pada 
akhirnya perumusan Konstitusi Irlandia berpuncak pada persetujuan 

161  Donal K. Coffey, Drafting the Irish Constitution (Switzerland: Springer International 
Publishing, 2018), hlm. 7.

162  V. T. H. Delany, “The Constitution of Ireland: Its Origins and Development,” The 
University of Toronto Law Journal XII, No. 1 (1957): 10.
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draf Konstitusi oleh Dáil Éireann untuk kemudian direkomendasikan 
untuk diadopsi.163 Berikutnya, diadakanlah pemungutan suara 
sebagai wujud demokrasi, dimana rakyat Irlandia diberikan 
kesempatan untuk menyetujui atau tidak draf final Konstitusi yang 
direkomendasikan oleh Dáil Éireann. 

Implikasi dari Directive Principles of Social Policy 
Irlandia sebagai bagian dari Konstitusinya ialah apabila terdapat 
perubahan-perubahan terhadap haluan negara tersebut, mekanisme 
perubahan harus mengikuti prosedur amandemen Konstitusi Irlandia 
sebagaimana termaktub pada Pasal 46 Konstitusi Irlandia. Pada pasal 
ini dijelaskan bahwasanya amandemen Konstitusi dapat dilakukan 
terhadap seluruh pasal yang diregulasikan dalam Konstitusi dan 
harus atas dasar inisiasi dari Dáil Éireann sesuai dengan bunyi dari 
Pasal 46 ayat (2) Konstitusi Irlandia yang berbunyi: 

“Every proposal for an amendment of this Constitution 
shall be initiated in Dáil Éireann as a Bill, and shall 
upon having been passed or deemed to have been passed 
by both Houses of the Oireachtas, be submitted by 
Referendum to the decision of the people in accordance 
with the law for the time being in force relating to the 
Referendum.” 

Dari bunyi ayat inipun didapati bahwasannya amandemen 
Konstitusi Irlandia dimulai dengan penyusunan rancangan 
Konstitusi yang baru oleh Dáil Éireann, kemudian patut disetujui 
oleh Oireachtas. Setelah itu, amandemen tersebut diajukan melalui 
referendum atas keputusan masyarakat dan ditandatanganilah 
rancangan Konstitusi yang baru tersebut dengan segera oleh 
Presiden. Mengenai referendum ini diatur lebih lanjut pada Pasal 47 
Konstitusi Irlandia. 

c) India

India merupakan negara berbentuk republik dengan sistem 
pemerintahan parlementer federal. Hal ini sebagaimana termaktub 

163  Gerard Hogan, “Directive Principles, Socio-Economic Rights and The Constitution,” 
Irish Jurist New Series XXXVI (2001): 176.
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pada Konstitusi India yang telah dirumuskan pada tanggal 26 
November 1949 dan mulai diberlakukan sejak 29 Januari 1950.164 
Dalam Konstitusinya ditegaskan bagaimana India merupakan 
negara yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat (welfare 
state), sehingga India memiliki sebuah haluan negara yang disebut 
dengan istilah “Directive Principles of State Policy”.165 Berangkat 
dari diadopsinya konsep haluan negara Irlandia olehnya, India 
memberikan suatu pengembangan yang cukup signifikan dalam 
bidang pengaturan dari Directive Principles of State Policy-nya. 
Apabila haluan negara Irlandia hanya mengatur mengenai kehidupan 
sosio-ekonomi negara, maka berbeda dengan haluan negara India 
yang memiliki cakupan lebih luas dengan diklasifikasikannya dalam 
5 kategori, yaitu: ekonomi dan sosial, politik dan administratif, 
keadilan dan hukum, lingkungan, dan perlindungan monumen, 
perdamaian, dan keamanan.166 

Keberadaan Directive Principles of State Policy 
dilatarbelakangi oleh paham dari para perumus Konstitusi India 
bahwasanya diperlukan suatu prinsip dasar atau petunjuk atau 
pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan hukum dan kebijakan 
negara serta pelaksanaannya. Dengan begitu Directive Principles 
of State Policy memiliki tujuan untuk mewujudkan komitmen dari 
negara dalam meregenerasi kehidupan bermasyarakat, terutama 
dalam bidang ekonomi dan sosial guna melepaskan kungkungan 
masalah kemiskinan maupun keterbelakangan sosial, sehingga 
Directive Principles of State Policy berdiri sebagai sebuah janji 
kepada generasi mendatang akan apa yang negara upayakan untuk 
mencapai tujuan tersebut.167 

Sama halnya dengan Irlandia, India juga memaktubkan 
haluan negaranya ke dalam Konstitusi, dimana terletak pada Bagian 

164  CIA, “The World Factbook: India”, diakses dari https://www.cia.gov/index.html pada 
tanggal 22 Mei 2021.

165  Bidyut Chakrabarty dan Rajendra Jumar Pandey, Indian Government and Politics 
(India: SAGE Publications, 2008), hlm. 15.

166  Anant Kalse, Directive Principles of State Policy (Mumbai: Maharashtra Legislature 
Secretariat, 2017), hlm. 1.

167  Parikshet Sirohi, dkk., “Nature and Role of Directive Principles of State in India: A 
Comparative Study Between India and Ireland,” Lexkhoj Research Journal of Law and 
Socio-Economic Issues II, No. 1 (2020): 7.



81Universitas Pelita Harapan

IV dari Konstitusi India. Adapun implikasinya ialah perumusan 
haluan negara juga dirumuskan oleh perumus Konstitusi India. 
Maka dari itu kembali berkaca pada catatan sejarah, ketika India 
memperoleh kemerdekaannya, tugas dan kewenangan perumusan 
Konstitusi dipegang oleh Majelis Konstituante India yang terdiri dari 
perwakilan terpilih di bawah kepresidenan yang menjabat kala itu. 
Majelis Konstituante India tersebut merupakan lembaga legislatif 
yang berwenang sebelum Konstitusi India kemudian diberlakukan. 
Adapun perumusan Konstitusi ini didukung oleh peran dari Kongres 
Nasional India (partai politik India terbesar saat itu) yang merupakan 
kumpulan dari orang-orang dengan latar belakang politik yang 
berbeda untuk mengembangkan Konstitusi India dan undang-undang 
nasional. 

Setelah proses penyusunan draf Konstitusi selesai dilakukan 
dan melalui tahap revisi, draf Konstitusi yang telah final kemudian 
ditandatangani oleh setiap anggota dari Majelis Konstituante India 
untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat. Patut diketahui 
bahwasanya Directive Principle of State Policy sendiri pun telah ada 
pada draf Konstitusi India sejak pertama kali disusun pada Februari 
1948 maupun pada draf yang kedua pada 17 Oktober 1948 dan draf 
yang ketiga pada 26 November 1949. 

Sebagaimana Directive Principle of State Policy menjadi 
bagian dari Konstitusi, maka implikasinya juga meliputi perubahan 
terhadap haluan negara akan tergolong ke dalam amandemen 
Konstitusi. Sehingga bilamana terdapat perubahan yang ingin 
dilakukan terhadap haluan negara tersebut, sepatutnya mengikuti 
mekanisme amandemen Konstitusi India sebagaimana diatur pada 
Pasal 368 Konstitusi India. 

Selanjutnya dalam praktik bernegara, Directive Principle of 
State Policy ini kemudian dituangkan lebih lanjut melalui lahirnya 
Komisi Perencana (KP) negara India untuk merealisasikan nilai-
nilai yang dikandungnya, dimana sekaligus berkedudukan sebagai 
pemenuhan obyektif pemerintahan negara dalam meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya 
negara secara tepat guna.168 Tugas dari KP antara lain, yaitu: 

168  Government of India, The 1st Five Year Plan: A Draft Outline (India: Planning 
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1. Menilai materi, modal, serta sumber daya negara India, termasuk 
tenaga teknis dan menyelidiki kemungkinan adanya kekurangan 
terhadap persyaratan negara dari sumber-sumber tersebut;

2. Merumuskan program perencanaan yang paling efektif dan 
seimbang mengenai pemanfaatan sumber daya negara India;

3. Dalam menentukan prioritas, mengatur tahapan dari program 
perencanaan negara agar mencapai tujuannya serta menyediakan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya;

4. Menemukan faktor-faktor yang menghambat perkembangan 
ekonomi, serta menentukan ketetapan yang mendukung 
keberhasilan pelaksanaan program perencanaan negara yang 
sesuai dengan situasi sosial dan politik yang sedang berlangsung;

5. Menentukan mesin-mesin yang diperlukan untuk menuju 
keberhasilan implementasi dari setiap tahap program perencanaan 
negara;

6. Menilai sewaktu-waktu kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan 
program perencanaan serta merekomendasikan penyesuaian yang 
diperlukan terhadap program perencanaan tersebut; dan 

7. Membuat rekomendasi sementara ataupun tambahan yang tepat 
untuk memfasilitasi pelaksanaan dari program perencanaan 
negara; atau mempertimbangkan kebijakan dengan kondisi 
ekonomi, kebijakan, tindakan, serta program pengembangan yang 
berlaku saat ini; atau menasihati pemerintahan pusat maupun 
provinsi melalui pemeriksaan permasalahan yang spesifik.

Dari uraian tugas-tugas KP di atas, maka dibentuklah The 
Five Year Plan (FYP) pada tahun 1951, yang terpusat dan terintegrasi 
dengan program-program ekonomi nasional. Guna mengevaluasi 
semua sumber daya dari negara India, FYP hadir sebagai suatu 
program nasional negara India. Tidak terbatas pada evaluasi semata, 
FYP juga dibentuk untuk memperbaiki sumber-sumber yang 
mengalami defisit, merumuskan rencana penggunaan keseluruhan 
sumber daya negara, serta mengefisienkan penggunaan sumber daya 
negara dengan cara yang imbang dan menentukan prioritas negara.169 

Commision, 1951), hlm. 7.
169  “Five Year Plan” diakses dari laman http://mospi.nic.in/sites/default/ files/
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 4.2.  Studi Komparasi Pranata Hak Budget Parlemen

Pranata hak budget parlemen merupakan norma yang amat 
strategis bagi pengelolaan keuangan suatu negara. Pasalnya, budgeting 
atau anggaran merupakan langkah untuk menerjemahkan sumber daya 
keuangan negara ke dalam tujuan manusia dalam bernegara, sehingga 
anggaran akan berkaitan erat dengan masa depan negara dalam 
menggambarkan pengeluaran yang akan dibutuhkan untuk langkah-
langkah pembangunan yang akan diselenggarakan. Hal ini sebagaimana 
dilatarbelakangi oleh Oleh sebab itu, anggaran harus berupa rencana 
yang menentukan hubungan antara setiap kata dan angka pada dokumen 
anggaran serta perilaku manusia dalam bermasyarakat yang akan 
datang.170 

Konstitusi sendiri telah menspesifikasi peran badan legislatif 
yang sejatinya menggariskan peran parlemen yang aktif dalam urusan 
anggaran. Jimly Ashiddiqie mendefinisikan hak budget parlemen sebagai 
hak konstitusional yang dimiliki oleh parlemen dalam menentukan 
pendapatan, pembelanjaan negara, dan perpajakan, serta melaksanakan 
pengawasan umum terhadap anggaran pendapatan dan pembelanjaan 
negara. Maka berangkat dari pentingnya pranata hak budget parlemen 
terhadap pembangunan negara, studi komparasi ini dimaksudkan untuk 
memperoleh sebuah inovasi dalam pranata tersebut bagi Indonesia, 
dimana studi komparasi dilakukan terhadap Amerika Serikat dan Brazil. 
Komparasi dilakukan dengan Amerika Serikat karena latar belakang 
negaranya yang memiliki badan legislatif independen dan berperan 
besar dalam pranata hak budget parlemennya. Komparasi berikutnya 
dilakukan dengan Brazil yang mana merupakan negara berkembang, 
namun dikenal sebagai negara yang memiliki transparansi anggaran 
yang baik dan ekstensif, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas 
pelaporan keuangan negaranya. 

Statistical_year_book_india_chapters/Five%20Year%20Plan%20writeup_0.pdf, pada 
tanggal 22 Mei 2021.

170  Aaron B. Wildavsky, Budgeting: A Comparative Theory of Budgeting Processes 
(Amerika Serikat: Transaction, 1986), hlm. 7.
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a) Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara penganut sistem legislatif 
bikameral yang terdiri dari Senate dan House of Representatives, 
dimana kewenangan badan perwakilan rakyat dalam penentuan 
anggaran dinilai cukup mendominasi.171 Kuatnya kewenangan 
badan perwakilan rakyat atau badan legislatif Amerika Serikat 
dalam budgeting sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Paragraf 
ke-7 Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi: “All Bills for 
raising Revenue shall originate in the House of Representatives; but 
the Senate may propose our concur with Amendments as on other 
Bills.” Dengan demikian, Kongres Amerika selaku badan legislatif 
berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap 
proposal anggaran yang diajukan pemerintah, dan bilamana Kongres 
menolak proposal anggaran tersebut akan berakibat pada ancaman 
penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown).

Berdasarkan laporan Congressional Research Service, 
pemerintahan Amerika Serikat sendiri telah mengalami beberapa 
kali penutupan, yaitu pada tahun 1996 selama 21 hari, tahun 
2014 selama 16 hari, tahun 2018 s.d. 2019 selama 35 hari.172 
Penutupan pemerintahan tersebut pun menurut A. W. Bradley dan 
K. D. Ewing merupakan konsekuensi dari tidak adanya rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menghidupkan 
suatu pemerintahan.173 Oleh sebab itu, dapat dikatakan hak budget 
parlemen merupakan sarana kontrol yang efektif terhadap kinerja 
pemerintahan Amerika Serikat.174

Pengaturan anggaran Amerika Serikat didasarkan pada The 
Congressional and Impoundment Control Act 1974 yang merupakan 
kerangka kerja formal untuk mengembangkan dan menegakkan 
resolusi anggaran untuk memandu proses budgeting tersebut. 

171  “Budget of the U.S. Government,” diakses dari laman https://www.usa.gov/budget, 
pada tanggal 22 Mei 2021. 

172  Jared N. Nagel dan Justin Murray, “Past Government Shutdowns: Key Resources”, 
Congressional Research Service (Februari 2019): hlm. 9-13. 

173  Jimly Ashiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Buana 
Ilmu Populer, 2008), hlm. 832-833.

174  Mei Susanto, “Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 67.
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Dalam implementasinya, pengeluaran publik negara di Amerika 
Serikat lebih lanjut diatur dalam dua jenis undang-undang, yaitu 
undang-undang substantif dan undang-undang alokasi. Peraturan 
perundang-undangan substansial berfungsi untuk mengatur 
program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah, dimulai 
dari instrumen kebijakan turunan yang akan diberlakukan, parameter 
dan kondisi dimana instrumen akan diberlakukan, pembentukan 
organisasi publik pelaksana program, serta kompetensi otoritas 
publik mengenai pelaksanaan program pembangunan negara. 
Sedangkan peraturan perundang-undangan alokasi berfungsi untuk 
memberikan kewenangan kepada otoritas publik untuk menanggung 
kewajiban dan melikuidasi kewajiban melalui pembayaran atau 
dengan mengeluarkan anggaran untuk program pembangunan 
negara. Keduanya memiliki hubungan erat, dimana undang-undang 
substantif harus secara khusus mengesahkan undang-undang alokasi. 
Keberadaan kedua peraturan perundang-undangan ini kembali 
menegaskan otoritas legislasi yang mendominasi sebagaimana 
ditegaskan sebelumnya. 

Proses anggaran dilakukan setiap tahun, yang mana diawali 
dengan pengajuan proposal anggaran oleh setiap departemen dan 
lembaga pemerintahan, termasuk di dalamnya Presiden kepada 
kedua lembaga legislatif, yaitu Senate dan House of Representatives. 
Kedua kamar kemudian masing-masing melakukan analisis terhadap 
proposal anggaran yang masuk dan segera menyusun resolusi 
anggaran yang mengatur keseluruhan tingkat pengeluaran negara. 
Setelah kedua hasil analisis dan susunan resolusi anggaran selesai, 
maka dilakukanlah konferensi badan legislatif yang merupakan 
gabungan seluruh Senate dan House of Representatives untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat pada hasil analisis dan susunan 
rencana pengeluaran mereka, guna menyusun versi final dari resolusi 
anggaran negara dari masing-masing kamar yang akan dipilih 
melalui pemungutan suara antar keduanya. 

Langkah selanjutnya adalah pembentukan Komite Alokasi 
dari masing-masing Senate dan House of Representatives, dimana 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan 
undang-undang alokasi yang juga merupakan otoritas dari badan 
legislatif Amerika Serikat. Komite inilah yang bertugas untuk 
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mendistribusikan nominal pengeluaran diskresioner bagi 12 sub-
komite dari resolusi anggaran yang telah final tersebut. Setiap sub-
komite bertanggung jawab atas kelompok departemen dan lembaga 
yang berbeda, seperti Tata Ruang dan Lingkungan atau Transportasi 
dan Perumahan. Pembagian ini akan berimplikasi pada penyusunan 
rancangan undang-undang alokasi untuk masing-masing lembaga 
secara mandiri dan spesifik oleh setiap sub-komite. 

Dari kedua rancangan undang-undang alokasi yang berbeda 
tersebutlah kemudian dibawa ke dalam konferensi badan legislatif 
untuk digabungkan. Terhadap rancangan undang-undang alokasi 
yang telah melalui penggabungan akan dilakukan pemungutan 
suara. Bilamana hasil penggabungan mendapatkan jumlah suara 
atau persetujuan dari kedua kamar, maka barulah rancangan tersebut 
diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan.175

Hingga saat ini, pranata hak budget parlemen di Amerika 
Serikat dinilai cukup baik. Hal ini dikarenakan peran aktif badan 
legislatif Amerika Serikat yang dominan, dimana memiliki kapasitas 
penelitian anggaran yang substansial, serta sarana dan prasarana 
anggaran yang lengkap dan memadai.176 

b)  Brazil

Kehidupan politik Brazil dipimpin dalam kerangka negara 
republik federal dengan sistem pemerintahan presidensial yang 
berbasis demokrasi representatif. Brazil yang merupakan sebuah 
negara di dalam rumpun negara-negara Amerika Latin dinilai 
memiliki partisipasi parlemen yang cenderung masih berkembang 
dan berada pada tahap awal, namun pranata hak budget parlemen 
Brazil justru merupakan salah satu pranata yang paling rinci. 
Penilaian ini disimpulkan dari pengaturan undang-undang anggaran 
negara organik, fungsional, ekonomi, program pembangunan, serta 
pemanfaatan sumber daya negara Brazil secara empiris. Selain itu, 
pranata hak budget parlemen Brazil juga dilengkapi dengan atribut 

175  Jón R. Blöndal, Dirk-Jan Kraan dan Michael Ruffner, “Budgeting in the United States,” 
OECD Journal on Budgeting 3, No. 2 (2003), hlm. 20.

176  Joachim Wehner dan Winnie Byanyima, Parliament, The Budget and Gender (Geneva: 
Inter-Parliamentary Union, 2004), hlm. 76.
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sui-generis seperti budgetary sphere, primary balance identifier, 
application modality, dan use identifier.177 Maka dari itu, kerincian 
pranata hak budget parlemen Brazil dinilai begitu komprehensif oleh 
karena perincian program pembangunan dan analisis teknis yang 
begitu mendalam oleh badan legislatif Brazil. 

Sebagaimana termaktub pada Pasal 44 Konstitusi Brazil, 
badan legislatif Brazil yaitu Kongres Nasional menganut sistem 
bikameral yang terdiri dari Chamber of Deputies dan Federal Senate. 
Salah satu kewenangan dari Kongres Nasional pun pada Pasal 48 
angka Konstitusi Brazil yakni meliputi proses anggaran, yang mana 
berbunyi: 

“The National Congress shall have the power, with 
the approval of the President of the Republic (not 
required for subjects specified in arts. 49, 51 and 52), 
to provide for all matters within the competence of the 
Union, particularly concerning: …      multi-year plans, 
budgetary directives, annual budgets, credit transactions, 
public debt, and issuance of legal tender.” 

Dari bunyi ayat di atas, maka didapati bahwasannya anggaran 
negara Brazil dituangkan dalam beberapa macam dokumen, baik 
dari segi objek anggaran maupun dari segi waktu anggaran tersebut 
disusun. Berkaitan dengan studi komparasi ini, maka anggaran 
yang akan dijadikan objek perbandingan adalah annual budgets 
atau anggaran tahunan, yang mana senada dengan sistem anggaran 
Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas.178 

Proses anggaran tahunan Brazil ini dimulai dengan melibatkan 
tinjauan internal oleh Sekretariat Perencanaan dan Sekretariat 
Anggaran Kementerian Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen. 
Pada tahapan ini, Sekretariat Perencanaan meninjau hasil kegiatan 
tahun sebelumnya dalam hal hasil dan keluaran. Sekretariat 
Perencanaan juga mengusulkan perubahan daftar program prioritas 
dan meneruskan daftar tersebut ke Sekretariat Anggaran. Sekretariat 

177  Helio Tollini, “Reforming the Budget Formulation Process in the Brazilian Congress,” 
OECD Journal on Budgeting 2009, No. 1 (2009): 3.

178  Jón R. Blöndal, Chiara Goretti and Jens Kromann Kristensen, “Budgeting in Brazil,” 
OECD Journal on Budgeting III, No. 1 (2003): 116.
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Anggaran kemudian menggabungkan hasil tinjauan Sekretariat 
Perencanaan tetapi lebih berfokus pada jumlah sumber daya yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan organisasi. Ini 
juga melakukan tinjauan pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, 
menggunakan model internal untuk kategori pengeluaran tertentu 
dan metode analisis lainnya. Perlu diketahui bahwasanya peninjauan 
inipun dilakukan oleh Sekretariat Anggaran dalam sinergitas bersama 
para ahli sektoral di Sekretariat Anggaran dan ditinjau oleh Direktur 
Bank Sentral Brazil. 

Setelah proses peninjauan selesai, Sekretariat Anggaran 
akan mengeluarkan batas belanja maksimal untuk masing-masing 
kementerian, yang mana sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu 
oleh Menteri Perencanaan dan Anggaran dan Sekretaris Eksekutif 
kementerian. Ini adalah puncak dari tinjauan Sekretariat Anggaran 
tentang sumber daya dan akan memasukkan diskusi tersebut kepada 
Kongres Nasional tentang Undang-Undang Panduan Anggaran 
(Budget Guidance Law). 

Masing-masing kementerian kemudian memasukkan 
proposal yang berisikan rincian alokasinya ke dalam sistem 
perumusan anggaran yang terkomputerisasi. Sistem komputer tidak 
akan menerima alokasi yang melebihi jumlah maksimum keseluruhan 
yang diperbolehkan sebagaimana telah ditetapkan oleh Sekretariat 
Anggaran. Bilamana kementerian yang bersangkutan merasa 
tidak puas dengan jumlah maksimum yang telah ditetapkan bagi 
kementeriannya, maka dapat diajukan banding yang mana beroperasi 
dalam tiga tingkat. Pertama, Sekretaris Eksekutif dari masing-masing 
kementerian pengeluaran akan bertemu dengan Sekretaris Eksekutif 
Kementerian Perencanaan, Anggaran dan Manajemen. Kedua, 
menteri dari kementerian yang bersangkutan langsung mengajukan 
banding kepada Menteri Perencanaan, Anggaran dan Manajemen. 
Dan yang ketiga, menteri dari kementerian yang bersangkutan 
mengajukan banding ke Presiden. Tingkat yang ketiga ini sangat 
jarang terjadi dikarenakan Presiden kerap kali akan menjelaskan 
kepada anggota Kabinet bahwa Menteri Perencanaan, Anggaran 
dan Manajemen lah yang akan berbicara untuknya berkaitan dengan 
anggaran tahunan tersebut. 
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Setelah semua rincian anggaran selesai dilakukan, maka 
Sekretariat Anggaran kemudian bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan dokumentasi anggaran dan ini disajikan kepada 
Kongres Nasional.179 Penyajian kepada Kongres Nasional ini 
bermaksud untuk mengadakan partisipasi Kongres Nasional dalam 
mengevaluasi dan memberikan suara pada proses anggaran.180

Dari rangkaian mekanisme pranata hak budget parlemen 
Brazil sebagaimana diuraikan di atas terbukti menghasilkan suatu 
anggaran negara yang sangat menekankan pada pemeliharaan 
agregat. Hal ini kemudian berimplikasi pada stabilisasi agregat 
yang melahirkan terpenuhinya prasyarat stabilitas ekonomi secara 
keseluruhan yang penting untuk seluruh kegiatan ekonomi maupun 
non-ekonomi negaranya.181 

4.3.  Studi Komparasi Judicial Review oleh Lembaga Yudikatif 

Judicial Review adalah suatu upaya pengujian peraturan 
perundang-undangan maupun produk administrasi negara yang 
dilakukan oleh suatu badan peradilan. Badan peradilan yang dimaksud 
ini ialah Mahkamah Konstitusi atau secara internasional disebut 
sebagai Constitutional Court. Pada intinya, secara general judicial 
review merupakan nomenklatur yang berpaut dengan kegiatan yudisial 
‘in which a superior court had power to determine questions of 
constitutional validity of enactment of the legislature’.182 

Komparasi dilakukan dengan Amerika Serikat dan Jerman. 
Amerika Serikat menjadi objek perbandingan yang tepat dikarenakan 
catatan sejarah yang membuktikan Amerika Serikat sebagai negara 
pelopor adanya judicial review, sehingga dengan melihat mekanisme 
judicial review di Amerika Serikat dapat menggambarkan original intent 
dari eksistensi judicial review tersebut. Perbandingan juga dilakukan 
dengan Jerman, karena mekanisme judicial review-nya yang dianggap 

179  Ana Carolina Giuberti, “Budgeting Institutions and Fiscal Performance of the Brazilian 
Federal Government”, EconomiA XVI (2015): 181.

180  Jón R. Blöndal, Op. Cit., hlm. 110. 
181  Ibid., hlm 100.
182  Laica Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Legislasi Indonesia 

I, No. 3 (2004): 1. 
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oleh para ahli sebagai salah satu yang paling maju di antara negara-
negara lainnya. Dengan dijadikannya kedua negara ini sebagai objek 
komparasi, dapat diperoleh sebuah pandangan yang luas mengenai 
perkembangan mekanisme judicial review dalam sistem hukum dunia, 
yaitu Sistem Common Law Amerika dan Sistem Civil Law Eropa 
Kontinental, khususnya model Jerman yang juga dianut oleh Indonesia. 

a)  Amerika Serikat 

Pada dasarnya, judicial review di Amerika Serikat dipahami 
sebagai fungsi alami dari kekuasaan yudikatif negara. Sistem 
judicial review Amerika Serikat tidak mengenal tribunal atau 
pengadilan khusus dengan yurisdiksi monopolistik untuk memeriksa 
konstitusionalitas undang-undang. Maka dari itu, pengujian 
konstitusionalitas dapat dilakukan baik di pengadilan negara 
bagian atau pengadilan federal di bawah kewenangan Mahkamah 
Agung (Supreme Court). Akan tetapi, sekalipun tidak memiliki 
institusi khusus seperti Mahkamah Konstitusi, mekanisme judicial 
review Amerika Serikat menjadi penting untuk dipahami. Pasalnya, 
mekanisme judicial review pertama kali dicetuskan di Amerika 
Serikat dalam kasus Marbury vs Madison pada tahun 1803, yang 
menguji perbuatan dan praktik kenegaraan terhadap konstitusinya.183 

Pada mekanisme judicial review yang sejatinya merupakan 
upaya menafsirkan konstitusi. Amerika Serikat menggunakan 
mekanisme deference, yaitu sebagai bentuk penafsiran konstitusi 
dalam judicial review. Deference sedapatnya dipandang sebagai 
suatu pendekatan terhadap judicial review sendiri, dimana secara 
umum, deference memiliki dua arti alternatif, yaitu: a) Deference 
dapat berarti suatu penghormatan terhadap penilaian atau pendapat 
lembaga lain; dan b) Deference dapat berarti suatu bentuk pengakuan 
terhadap otoritas lembaga lain.184 

Bentuk kedua deference ini telah memiliki tempat dalam 
peradilan administratif di Amerika Serikat. Masing-masing dari 

183  Robert Lowry Clinton, “Game Theory, Legal History, and the Origins of Judicial 
Review: A Revisionist Analysis of Marbury v. Madison,” American Journal of Political 
Science XXXVIII, No. 2 (Mei 1994): 285.

184  Stephen Gageler, “Deference”, Paper presented to the New South Wales Bar 
Association as the Inaugural Spigelman Public Law Oration, 17 November 2014, hlm. 
152.
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kedua bentuk deference ini memiliki nama yang diperoleh dari 
kasus yang diputus oleh Supreme Court yang paling memiliki 
kaitan dengan masing-masing bentuk deference. Bentuk pertama 
terdapat dalam kasus Skidmore v Swift & Co tahun 1944 sehingga 
dikenal dengan sebutan Skidmore deference. Sedangkan bentuk 
kedua terdapat dalam kasus Chevron USA Inc & Natural Resources 
Defense Council Inc tahun 1984 sehingga dikenal dengan sebutan 
Chevron deference.185

Skidmore deference merupakan bentuk deference pertama, 
menyangkut tindakan pengadilan terhadap keputusan, interpretasi, 
dan pendapat pejabat administratif terkait fakta dan hukum, bukan 
untuk mengontrol pengadilan dalam memutus, melainkan untuk 
menyediakan suatu lembaga yang ahli di bidangnya dan penilaian 
yang tepat sebagai pedoman bagi pengadilan.186 Hal ini dapat kita 
lihat dalam putusan kasus Skidmore v Swift & Co pada tahun 1944 
silam bahwa:187 

“The thoroughness evident in its consideration, the 
validity of its reasoning, its consistency with earlier and 
later pronouncements, and all those factors which give it 
power to persuade, if lacking power to control.”

Skidmore deference adalah jenis deference yang 
memperbolehkan adanya interpretasi dari lembaga-lembaga 
pelaksana suatu undang-undang tertentu di bawah undang-undang 
tertentu dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagai contoh, dalam 
salah satu kasus Skidmore, lembaga yang berada di bawah Fair 
Labor Standards Act diperbolehkan untuk menginterpretasikan 
bahwa menghabiskan waktu untuk bersenang-senang tidak termasuk 
waktu bekerja, sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk 
memutus perkara judicial review tersebut.

Sedangkan, Chevron deference merupakan bentuk deference 
kedua yang menyangkut tindakan pengadilan dalam menafsirkan 
suatu bahasa yang ambigu oleh lembaga yang diberikan kewenangan 

185  Ibid., hlm 153.
186  Ibid.
187  Skidmore v Swift & Co 323 US 134 (1944).
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dalam suatu undang-undang terkait undang- undang tersebut.188 
Hal ini dijelaskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai 
berikut: 

“Chevron is rooted in a background presumption of 
congressional intent: namely, “that Congress, when it 
left ambiguity in a statute” administered by an agency, 
“understood that the ambiguity would be resolved, first 
and foremost by the agency, and desired the agency 
(rather than the courts) to possess whatever degree of 
discretion the ambiguity allows.” Chevron thus provides 
a stable background rule against which Congress can 
legislate. Statutory ambiguities will be resolved, within 
the bounds of reasonable interpretation, not by the courts 
but by the administering agency.”

Dengan demikian, maka Chevron deference berakar pada 
praduga niat kongres, dimana ketika kongres meninggalkan 
ambiguitas dalam suatu undang-undang, yang dilaksanakan oleh 
suatu lembaga, akan diselesaikan, pertama dan terutama, oleh 
lembaga yang bersangkutan, dan meminta lembaga tersebut (daripada 
pengadilan) untuk memilih tindakan diskresi yang diperbolehkan dari 
ambiguitas tersebut. Suatu lembaga, untuk membuat suatu peraturan, 
harus mempertimbangkan berbagai interpretasi dan kebijaksanaan 
dalam kebijakannya berdasarkan dasar yang berkelanjutan.

Secara umum, Skidmore deference lebih merujuk pada 
tindakan pengadilan untuk mempertimbangkan pandangan lembaga 
administratif terkait kebutuhan akan interpretasi suatu undang-
undang, sedangkan Chevron deference lebih merujuk pada wilayah 
kewenangan suatu lembaga yang diberikan oleh suatu undang-
undang kepada suatu lembaga administratif.189

Konsep yang hampir serupa dengan konsep ini dimungkinkan 
untuk diterapkan di Indonesia demi pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
yang lebih baik dan tidak menyeleweng. Kami melihat bahwa saat 
ini, penafsiran yang dilakukan oleh lembaga lain dibutuhkan ketika 
lembaga kekuasaan kehakiman melakukan judicial review yang 

188  Stephen Gageler, Op. Cit., hlm. 153.
189  Ibid., hlm. 154.
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berkaitan secara langsung terhadap kekuasaan kehakiman atau 
berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap lembaga 
yang menguji perkara judicial review yang bersangkutan. Hal ini 
dimaksudkan agar lembaga kekuasaan kehakiman tidak menyimpang 
dari tujuan awalnya untuk menegakan keadilan, bukan untuk 
memihak pada diri sendiri, serta untuk menghindari pertentangan 
dengan asas nemo judex inodeus in propria causa.

Sehingga kami melihat konsep deference dapat diterapkan di 
Indonesia, dimana MK dalam memutus perkara yang berhubungan 
dengan kekuasaan kehakiman, termasuk dirinya sendiri, tidak 
boleh menafsirkan konstitusi, melainkan harus meminta penafsiran 
konstitusional dari lembaga lain, yakni MPR, agar imparsialitas dan 
integritas Hakim Konstitusi dapat tetap terjaga. Meminta penafsiran 
kepada lembaga lain tidak menghilangkan independensi lembaga 
kekuasaan kehakiman ataupun membuat cabang kekuasaan lain 
menginjak kewenangan kekuasaan kehakiman, akan tetapi justru 
dilakukan demi keadilan dan putusan yang adil dan bermanfaat bagi 
publik.

b)  Jerman

Jerman adalah salah satu negara yang dirujuk dalam 
dilahirkannya Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Salah 
satu alasan memilih Jerman sebagai referensi karena Jerman adalah 
salah satu dari negara yang memiliki sistem peradilan konstitusi 
yang paling maju dan mapan daripada negara lainnya, meskipun 
bukan yang tertua.190 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman 
(Bundesverfassungsgericht) untuk mengadili konstitusi dilakukan 
dalam format constitutional complaint yang dalam bahasa Jerman 
disebut sebagai Verfassungsbeschwerde.191 Kewenangan ini sejatinya 
merupakan bagian dari otoritas terluasnya, baik yang diberikan secara 
langsung oleh Federal Konstitusi (Grundgesetz, disingkat GG) atau 

190  Gustavo Fernandes de Andrade, “Comparative Constitutional Law: Judicial Review,” 
Journal of Constitutional Law III, No. 3 (Mei 2001): 982.

191 “Verfassungsbeschwerde” diakses pada laman https://www.
bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/
Verfassungsbeschwerde/verfassungsbeschwerde_node.html pada tanggal 26 Mei 
2021.
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Undang-Undang tentang Konstitusi Pengadilan Republik Federal 
Jerman (Bundesverfassungsgerichtsgesetz, disingkat BVerfGG). 
Ini memastikan bahwa semua pihak, khusus penyelenggara negara, 
secara tegas mematuhi konstitusi dan menerapkannya.192 

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) 
BVerfGG, Bundesverfassungsgericht terdiri dari dua panel dan 
masing-masing panel memiliki delapan hakim. Setiap panel 
memiliki kewenangan atau kompetensinya sendiri. Panel Pertama 
berwenang untuk memeriksa tinjauan konstitusional undang-undang 
dan kasus pengaduan konstitusional, selain pengaduan konstitusional 
yang diatur dalam Pasal 91 dan pengaduan di dalam domain 
undang-undang pemilu. Sementara itu, Panel Kedua berwenang 
untuk memeriksa kasus-kasus penghapusan hak asasi manusia, 
inkonstitusionalitas partai politik, keluhan atas penilaian badan 
legislatif Jerman, baik itu kamar pertama badan legislatif yakni 
Bundestag terkait dengan legalitas seorang jenderal pemilihan atau 
pengisian atau kekosongan jabatan wakil dalam kamar kedua badan 
legislatif Jerman yaitu Bundestag atau dapat disebut sebagai Senat, 
pemakzulan terhadap seorang Presiden Federal oleh Bundestag 
atau Bundesrat, interpretasi GG dalam kasus perselisihan tentang 
ruang lingkup hak dan kewajiban organisasi Federal tertinggi atau 
pihak terkait lainnya, yang haknya diberikan oleh GG atau aturan 
tata cara organisasi Federal tertinggi, ketidaksepakatan tentang hak 
dan kewajiban Federasi dan Negara Bagian (Länder) – khususnya 
penerapan undang-undang Federal oleh pengawasan Negara Bagian 
dan Federal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) (3) dan 
Pasal ayat (4) kalimat kedua GG, sengketa lain yang melibatkan 
masyarakat hukum – antara Federasi dan Negara Bagian, antar 
Negara Bagian atau dalam suatu Negara Bagian (kecuali jika 
ada merupakan upaya hukum terhadap pelaksanaan kewenangan 
pengadilan lain), pemakzulan terhadap seorang hakim Federal dan 
Negara Bagian (jika ada keraguan apakah seorang internasional 
publik hukum merupakan bagian integral dari hukum Federal dan 
ketentuan tersebut secara langsung menyebabkan hak dan kewajiban 
individu, dengan catatan bilamana putusan tentang masalah tersebut 

192  I Dewa Gede Palguna, “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the 
Constitutional Rights,” Constitutional Review III, No. 1 (Mei 2017): 4.
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diajukan ke pengadilan), kasus tentang penerapan hukum sebagai 
hukum Federal, dan pengaduan konstitusional diatur dalam Pasal 
91 BVerfGG, dan keluhan dalam domain undang-undang tentang 
pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) 
BVerfGG. 

Dari kewenangan yang termaktub pada Pasal 93 ayat (1) angka 
4a dan 4b GG, maka didapati bahwa pihak yang dapat mengajukan 
constitutional complaint kepada Bundesverfassungsgericht adalah:

1. Individu yang haknya dilanggar, baik hak asasi manusia maupun 
hak-hak yang diatur dalam Pasal 20IV atau Pasal 33, 38, 101, 
103, atau 104 GG oleh otoritas publik; dan

2. Komune atau asosiasi komune ketika hak mereka untuk 
pemerintahan sendiri di bawah Pasal 28 GG dilanggar oleh hukum 
selain hukum negara, yang terbuka untuk pengaduan diajukan ke 
ketatanegaraan pengadilan.

Adapun lebih lanjut prosedur constitutional complaint ini 
ditegaskan dalam Pasal 90 s.d. Pasal 95 BVerfGG, dimana Pasal 
90 menegaskan bahwasanya pengaduan konstitusional baru pada 
dasarnya dapat diajukan bila tidak ada upaya lain atau semua 
upaya hukum yang ada telah habis. Namun ketentuan tersebut 
dapat dikesampingkan. Artinya, Bundesverfassungsgericht dapat 
segera mengadili kasus constitutional complaint meskipun semua 
solusi yang tersedia belum telah diambil, asalkan pengaduan 
“mengandung relevansi umum”193, atau jika penyelesaian lebih awal 
melalui pengadilan lain akan menyebabkan kerugian serius dan tak 
terelakkan bagi pelapor. 

Bagi constitutional complaint yang dilakukan oleh individu 
sepatutnya dilakukan secara langsung dan aktif oleh individu yang 
bersangkutan. Akan tetapi, bilamana membutuhkan perwakilan 
seorang pengacara, maka dapat diwakilkan. Selain itu, pengajuan 
constitutional complaint harus diajukan secara tertulis dengan 
memuat alasan-alasan pengaduan tersebut dan diajukan dalam waktu 
satu bulan sejak dikeluarkannya produk hukum atau keputusan yang 

193  Syarat “mengandung relevansi umum” tidak secara tersurat diartikan oleh BVerfGG, 
namun dapat diartikan sebagai sebagai constitutional complaint yang meliputi 
kepentingan banyak orang dan bukan meliputi kepentingan individu saja.
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ditentang. Namun, bila pengadu tidak dapat memenuhi jangka waktu 
yang ditentukan karena kesalahannya, atas permintaannya, harus 
diberikan “pemulihan ke keadaan semula” (restitutio in integrum), 
dimana tuntutan pemulihan ke keadaan semula harus dibuat dalam 
waktu dua minggu sejak selesainya gangguan dan alasannya untuk 
pengajuan permintaan harus ditunjukkan pada saat membuat 
permintaan atau selama pemeriksaan permintaan. Permintaan tidak 
valid jika dibuat lebih dari satu tahun setelah berakhirnya jangka 
waktu tersebut.

Kemudian, Bundesverfassungsgericht juga memutuskan 
pengaduan konstitusional yang diajukan oleh komune dan asosiasi 
komune yang mengklaim bahwa hak mereka untuk memerintah 
sendiri telah dilanggar oleh undang-undang. Pengaduan 
konstitusional yang diajukan oleh komune bersifat khusus karena 
komune dan asosiasi komune itu sendiri memiliki otoritas publik. 
Dengan demikian, mereka pada prinsipnya terikat oleh hak-hak 
dasar tetapi mereka sendiri bukan pemegang hak-hak dasar. Namun, 
mereka memiliki hak untuk memerintah sendiri (Pasal 28 ayat (2) 
GG), yang membuat posisi mereka vis-à-vis antara negara sama 
dengan pemegang hak-hak dasar. Kemampuan komune dan asosiasi 
komune untuk mengajukan pengaduan konstitusional inipun 
sejatinya mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum ini. 

Selanjutnya, BVerfGG menetapkan bahwa setiap 
pengaduan konstitusional membutuhkan penerimaan oleh 
Bundesverfassungsgericht terlebih dahulu, sehingga pengaduan 
tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu dapat diperiksa oleh 
Bundesverfassungsgericht, yang mana Berdasarkan Pasal 93B 
BVerfGG majelis dapat menolak maupun menyetujui pengaduan. 
Persetujuan pengaduan akan diberikan jika pengaduan tersebut 
dinilai berisi “dasar” signifikansi konstitusional atau jika pengaduan 
terbukti menyalahi pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak lain 
yang diatur dalam GG. 

Setelah pengaduan diterima pengujian dilakukan. 
Bundesverfassungsgericht akan menetapkan putusan, dimana kamar 
yang bersangkutan dengan jenis pengaduan sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya patut memberikan pengabulan terhadap 
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dalam memutuskan pengaduan tersebut. Bilamana pengaduan 
konstitusional dikabulkan, kemungkinan konsekuensi hukumnya 
adalah:

1. Jika pengaduan diajukan terhadap tindakan atau kelalaian publik 
resmi, Bundesverfassungsgericht akan menyatakan bahwa 
ketentuan GG dilanggar oleh tindakan atau kelalaian tersebut, dan 
pada saat yang sama, dapat juga dikatakan bahwa pengulangan 
perbuatan serupa atau kelalaian merupakan pelanggaran terhadap 
GG;

2. Jika keluhan diajukan terhadap putusan pengadilan, 
Bundesverfassungsgericht akan membatalkan putusan tersebut. 
Sedangkan jika pengaduan dikabulkan sebelum semua upaya 
hukum yang tersedia telah diambil, Mahkamah Konstitusi 
Jerman akan menyerahkan masalah ini kepada pengadilan yang 
berwenang untuk mengadilinya;

3. Jika pengaduan diajukan melawan hukum, 
Bundesverfassungsgericht akan menyatakan hukum sebagai batal 
demi hukum. Ini berlaku juga berlaku pengaduan konstitusional 
yang diajukan terhadap putusan pengadilan, di yang putusannya 
diambil berdasarkan undang-undang yang bertentangan ke GG-
nya.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Perubahan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari. 
Zaman terus berkembang dengan cepat, serta sejak dikumandangkannya 
reformasi, telah membawa perubahan terhadap sistem hukum yang ada, 
dari model yang tertutup hingga menjadi model yang terbuka dengan 
lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat.194 Sehingga hukum 
sebagai alat dari rekayasa sosial, harus peka terhadap dinamika masyarakat, 
sehingga dapat mengakomodir tiap kebutuhan warga negaranya.195

Perubahan harus dibentuk dengan memeprtimbangkan pandangan 
hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta 
falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. UUD NRI 
1945 sebagai hukum tertinggi (grundnorm) harus tetap menjadi rumusan 
ideologi Pancasila pada pembukaannya, serta setiap pasalnya yang 
menjadi transformasi Pancasila. UUD NRI 1945 adalah bentuk peraturan 
perundang-undangan utama yang mengandung norma fundamental dan 
cita-cita filosofis masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan landasan 
filosofis yang menjadi suatu keniscayaan dalam esensi konstitusi Indonesia.

Fondasi berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Berbangsa 
memiliki makna yang dipumpunkan pada interaksi antara individu, antar 
kelompok, dan antara individu dan kelompok, dengan manusia sebagai 
epicentrum-nya. Sedangkan bernegara memiliki makna bagaimana state 
sebagai suatu organisasi kemasyarakatan ditata dan dikelola. Sehingga, 
Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi guidance star (bintang 
pemandu), sebagai titik keseimbangan (equilibrium), bagaimana 
kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditata-kelola. Intinya, nilai-nilai 
(values) yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi batu penjuru 

194  Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat”, 
Jurnal Pembaharuan Hukum I, No. 3 (September-Desember 2014): 268.

195  Andi Kasmawati, “Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-
undangan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Humanis XII, No. 1 (Januari 2011): 7.
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dalam berbangsa dan bernegara.196

Selain itu, keyakinan bahwa hakikat konstitusi adalah kesepakatan 
luhur segenap komponen bangsa demi melaksanakan hidup ketatanegaraan 
juga harus menjadi landasan filosofi amandemen UUD NRI 1945 ini. Bukti 
dari adanya transfer kekuasaan dari rakyat dalam praktik ketatanegaraan 
merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Urusan legitimasi 
merupakan masalah yang memiliki urgensi karena merupakan sesuatu 
yang berhubungan dengan keabsahan dari hukum yang berlaku termasuk 
UUD NRI 1945.

Hal ini juga berhubungan dengan perubahan UUD NRI 1945 
yang tidak dapat menyentuh Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat 
Pancasila sehingga perubahan hanya dilakukan dengan teknik amandemen 
sebagai upaya mempertegas diktum yang terumus dalam pasal-pasal 
dalam UUD NRI 1945. Pembukaan konstitusi suatu negara harus diyakini 
sebagai bagian yang sakral dari sebuah konstitusi.197

Berdasarkan sila keempat ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, 
bahwasanya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berada 
dalam permusyawaratan perwakilan. Frasa ini dapat diterjemahkan 
sebagai sebuah amanat untuk membentuk sebuah pemerintahan 
berdaulat berdasarkan legitimasi rakyat sebagai wadah untuk melakukan 
permusyawaratan demi mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tertuang 
dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mandat rakyat pada sila keempat tersebut yang terdokumentasikan 
dalam pembukaan UUD NRI 1945 masih bersifat abstrak sehingga 
dibutuhkan suatu implementasi secara kelembagaan, implementasi 
kelembagaan tersebut diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara yang 
diatur di dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-
undangan yang lain. Oleh karena itu, setiap warga negara haruslah 
196  Tri Budiyono, “Memanusiakan Manusia (Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Jurnal Majelis, Edisi 01 (2016): 170-171.
197  Satjipto Rahardjo, Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari 

Optik Hukum Umum), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 
hlm. 88.
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memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya. 
Rakyat menjadi penyelenggara yang menentukan nasibnya sendiri dan 
di saat yang sama rakyat juga menjadi penerima manfaat utama dari 
penyelenggaraan tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkannya melalui 
tatanan penyelenggaraan negara yang menggunakan teori trias politica 
Montesquieu sebagai dasar, yaitu pemisahan kekuasaan negara yang 
terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini 
merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk berproses menuju 
pemerintahan yang demokratis. Segala kekuasaan dalam cabang-cabang 
kekuasaan yang saling terpisah tersebut memiliki dasar legitimasi, yaitu 
dari rakyat. Pemerintahan yang demokratis ini dimaksudkan sebagai 
pemerintahan yang melibatkan rakyat dan untuk rakyat. Segala kekuasaan 
dalam cabang-cabang kekuasaan yang saling terpisah tersebut memiliki 
dasar legitimasi, yaitu dari rakyat, lewat pemilihan umum yang dijamin 
keabsahannya.198

MPR adalah lembaga negara yang lahir dari sistem ketatanegaraan 
Indonesia sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dengan berbagai 
kewenangannya. Hal ini sejalan dengan demokrasi keterwakilan yang 
dianut negara Indonesia, dimana terdapat tanggung jawab yang ditanggung 
yang dipilih terhadap pemilihnya.199 MPR menurut Pasal 2 UUD NRI 
1945, tentang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang 
dipilih melalui pemilihan umum, secara tidak langsung keanggotaan MPR 
dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Sehingga MPR dan lembaga 

198  Pada kondisi ini, Hans Kelsen menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan 
adalah sebuah “perwakilan” karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih oleh 
rakyat, maka pejabat tersebut bertanggung jawab penuh terhadap pemilihnya. 
Jika kemudian pemerintahan tidak bisa bertanggungjawab, maka hal ini tidak bisa 
disebut sebagai “perwakilan yang sesungguhnya”. Lih. Hans Kelsen, Teori Umum 
Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusamedia, 2006), hlm. 409.

199  Prinsip “keterwakilan” yang dimaknai Hans Kelsen berorientasi kepada bisa atau 
tidaknya pemerintah bertanggung jawab kepada pemilihnya, bukan partai politik, 
terutama pertanggungjawaban moral. Pemikiran Hans Kelsen banyak sekali berpijak 
pada pemikiran-pemikiran filsuf Yunani Kuno, khususnya Plato dan Aristoteles. Hal 
Ini diakibatkan Kelsen melihat perkembangan Polis (negara kota pada masa bangsa 
Yunani), membuat bangsa Yunani lebih tajam dalam memandang persoalan hukum, 
sehingga memberi banyak sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, 
khususnya yang menyangkut masyarakat dan publik. Lih. Satjipto Rahardjo, Ilmu 
Hukum, cet. Ke-5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 256.
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negara lainnya, memiliki peran dalam menjalankan kedaulatan rakyat 
sesuai amanah UUD NRI 1945 yang berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, MPR sebagai representasi dari kedaulatan 
rakyat perlu diatur kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam mengeluarkan 
ketetapan MPR sebagai produk dari PPHN. Begitu pula dengan lembaga 
legislatif lainnya, yaitu DPR dan DPD, sebagai pelaksana penyelenggaraan 
negara sebagai perwakilan rakyat dalam tugasnya masing-masing untuk 
membuat RAPBN yang menyokong akan pengawasan anggaran demi 
pembangunan negara yang terintegrasi. Pun hal pembangunan ini ditunjang 
dengan sistem pengadilan dan pengujian yang jelas sehingga membentuk 
alur keadilan yang bermartabat dan tidak berat sebelah dalam melaksankan 
PPHN sebagai wujud membangun bangsa. 

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Seorang founding father negara Amerika Serikat, Thomas Jefferson 
menegaskan bahwa “hukum dan lembaga-lembaga harus seiring sejalan 
dengan perkembangan pemikiran manusia.”200 Artinya, ketika pemikiran 
manusia menjadi lebih maju dan tercerahkan, temuan-temuan baru lahir, 
kebenaran-kebenaran baru ditemukan, serta sikap-sikap maupun pendapat-
pendapat bertransformasi, maka lembaga negara pun harus ikut maju agar 
mampu mewadahi perkembangan tersebut.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya menyatakan bahwa dalam 
Konstitusi sejatinya terkandung sejumlah pikiran dari sejumlah manusia 
Indonesia yang boleh disebut mewakili sekian puluh juta anggota pada 
kala itu, sehingga Undang-Undang Dasar adalah suatu alam pikiran, yang 
menjelajahi keseluruhan ranah kehidupan manusia, baik sosial, kultural, 
politik, ekonomi maupun lainnya.201 Oleh sebab itu, UUD NRI 1945 harus 
dengan sadar dilihat dan dikembangkan melalui perspektif sosiologis.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka alam pikiran bangsa 
Indonesia secara utuh harus dapat dilihat dari aspirasi yang tumbuh dan 
berkembang di masyarakat. Undang-Undang Dasar tidak hanya dilihat 
dari kepentingan para elit atau pemegang kekuasaan. Orientasi penataan 
kelembagaan, perubahan kewenangan lembaga negara, pembagian 

200  Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (Virginia: Penguin, 1999), hlm. 201.
201  Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 33.
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kekuasaan serta isu lain yang hanya menyentuh banyak hanya menyentuh 
para elit politik saja tidak melihat aspirasi masyarakat akan membuat 
Undang-Undang Dasar tidak akan berjalan dengan baik, bahkan dapat 
menciptakan antipati masyarakat terhadap perubahan tersebut. Dalam 
perubahan mutlak diperlukan sebuah bangunan sistem ketatanegaraan 
yang lebih efektif, stabil, dan juga produktif sehingga semakin 
mendekatkan bangsa pada cita-cita demokrasi secara substansial yang 
berperikemanusiaan, berkeadilan, dan dapat mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo:

“Undang-undang dasar adalah suatu perjanjian khidmat 
(solemn pledge) yang dibuat oleh bangsa Indonesia, sehingga 
ia lebih merupakan dokumen rohani daripada teks hukum. Ia 
tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkret tetapi umum.”

Dengan begitu, Undang-Undang Dasar merupakan dokumen 
antropologi, sehingga patut dipandang melalui paradigma “Hukum untuk 
Manusia dan Bukan Manusia untuk Hukum.” Alhasil, fokus utama tentang 
Undang-Undang Dasar sejatinya terletak pada pembicaraan tentang 
manusia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar harus berkedudukan 
sebagai wadah bagi kepentingan umat manusia itu sendiri.

Berdasarkan tinjauan sosiologis yang ada, didapati adanya 
diversifikasi pandangan masyarakat terhadap eksistensi konstitusi itu 
sendiri. Pasalnya setelah mengalami empat tahap amandemen dalam 
beberapa hal pengaturan, UUD NRI 1945 justru dinilai mengandung 
sejumlah kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun praktik 
ketatanegaraan, sehingga produk konstitusional yang dilahirkan pun tidak 
melalui proses perumusan yang sepenuhnya mengedepankan keterlibatan 
masyarakat. Maka dari itu, pasca empat tahap amandemen tersebut 
banyak tuntutan untuk menciptakan konsep ideal ketatanegaraan melalui 
reformasi konstitusi. Sistem ketatanegaraan yang diinginkan adalah 
yang dapat menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan 
bermasyarakat, yang berkaitan dengan ideologi, politik, hukum, ekonomi, 
sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sistem ketatanegaraan 
Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 adalah produk 
politik sebagai kumulasi dari berbagai kepentingan politik masyarakat 
dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.
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Terkait dengan Perubahan Kelima UUD NRI 1945, akan diubah 
mengenai penambahan dan penguatan kewenangan MPR, dikarenakan 
perlunya pengaturan MPR yang lebih kuat dan mengikat, karena berada 
dalam tataran yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Selain 
daripada itu, prosedur perubahan konstitusi juga lebih sulit untuk 
dilakukan, walau tetap memungkinkan untuk diubah, untuk tetap mengikuti 
perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang 
menyatakan bahwa konstitusi sukar untuk diubah karena berbeda dengan 
norma hukum biasa.202

Dalam naskah akademik ini, akan dijabarkan mengenai beberapa 
poin, yakni mengapa diperlukan penambahan kewenangan MPR terkait 
pembuatan haluan negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum 
Ketetapan MPR yang bersifat regeling mengenai Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN), peninjauan materi muatan dan status hukum Ketetapan 
MPR, pranata hak budget parlemen dalam kaitannya dengan keselarasan 
bersama program pembangunan yang termaktub dalam haluan negara, 
keterkaitan antara sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan 
kekuatan mengikat dari PPHN terhadap penyelenggaraan pembangunan, 
dan dilakukannya tafsir konstitusional terhadap PPHN sebagai batu uji 
dalam judicial review peraturan perundang-undangan.

Pertama, terkait dengan perlunya haluan negara. Arah 
pembangunan negara sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga dapat berjalan secara terpadu, 
komprehensif, dan kontinu. Sebagaimana dipaparkan oleh Presiden RI 
ke-5 yakni Megawati Soekarnoputri dalam orasinya “Pancasila dan UUD 
1945, Pancang Politik Pemerintah”, dengan adanya haluan negara maka 
laju pembangunan nasional yang berpotensi bergerak tanpa arah dan 
tujuan yang jelas, dapat dicegah.203 Zulkifli Hasan pun sependapat, bahwa 
haluan negara menjadi penuntun arah yang baik.204 Haluan negara, seperti 
PPHN merupakan kebijakan umum penyelenggaraan negara, dimana 
202  Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 126. 
203  Samuel Oktora, “Pembangunan Nasional Butuh Panduan yang Ideal,” diakses melalui 

laman https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/09/pembangunan-nasional-
butuh-panduan-yang-ideal pada tanggal 30 Mei 2021.

204  “Zulkifli Hasan: Haluan Negara Merupakan Kebutuhan Dasar Bangsa” diakses melalui 
laman https://biz.kompas.com/read/2017/11/29/201050128/zulkifli-hasan-haluan-
negara-merupakan-kebutuhan-dasar-bangsa pada tanggal 30 Mei 2021. 
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turunannya adalah garis-garis besar pembangunan, berupa blueprint 
(cetak biru) rencana pembangunan nasional, dimana sifatnya menyeluruh, 
terencana, terarah, dan menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Pasca reformasi tahun 1998, dibutuhkan perencanaan yang 
mengarahkan pembangunan secara konsisten, apalagi sejak Indonesia 
memasuki rezim pemerintahan daerah. Supaya perencanaan pembangunan 
tidak bersifat executive oriented dan tidak adanya ego sektoral antar 
lembaga negara juga dengan daerah, maka diperlukan suatu haluan negara 
yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan.

Kedua, terkait dengan materi muatan dan status hukum Ketetapan 
MPR sebagai wadah penuangan haluan negara. Dalam awal mula sejarah 
sistem ketatanegaraan Indonesia, Ketetapan MPR sejatinya menjadi 
“perpanjangan tangan” dari yang berkuasa untuk memuat aturan-aturan 
tertentu yang menguntungkan dan memperkuat, serta melegitimasi 
kekuasaan tersebut. Setelah itu, sejak reformasi, MPR tidak lagi menjadi 
supreme state organ yang berimplikasi pada lahirnya berbagai upaya 
nyata untuk menghapuskan Ketetapan MPR, sebab eksistensinya yang 
dianggap sebagai “simbol” kekuasaan yang amat besar dari MPR. Alhasil, 
dikeluarkanlah Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, yang mencabut 
sebanyak 136 dari 139 Ketetapan MPR yang ada dalam rentang tahun 
1960-2002, sehingga menyisakan 3 Ketetapan MPR saja yang masih 
berlaku. Namun, dengan diberikannya wewenang kepada MPR untuk 
merancang PPHN dalam format hukum Ketetapan MPR, kajian mengenai 
status hukum Ketetapan MPR ini sendiri menjadi penting dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan NKRI. Mengingat, pentingnya haluan 
negara harus diselimuti dengan format penuangan yang tepat dan 
mekanisme yang demokratis agar dapat memberikan manfaat yang dicita-
citakan dari keberadaan haluan negara itu sendiri. 

Ketiga, mengenai pranata hak budget parlemen dalam kaitannya 
dengan PPHN. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II naskah 
akademik ini, maka secara teoritis budgeting atau anggaran menempati 
posisi yang krusial dalam menyokong pembangunan negara, yang lebih 
lanjut dituangkan dalam program-program pemerintahan. Tanpa kerangka 
anggaran yang baik, maka nihil untuk mewujudkan program pemerintahan 
dan pembangunan yang tepat sasaran. Padahal sebagaimana patut dipahami, 
bahwasanya negara sebagai organisasi kesejahteraan masyarakat, perlu 
menjalankan program pembangunan tersebut untuk mewujudkan cita-cita 
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dan tujuan bangsa sebagaimana termaktub pada Alinea ke-4 Pembukaan 
UUD NRI 1945. Tidak hanya itu, penulis juga melihat bagaimana melalui 
pranata hak budget parlemen yang baik juga dapat menjadi tolak ukur 
keberadaan checks dan balances dalam praktik kekuasaan negara, sehingga 
mampu mencerminkan adanya sinergitas serta koordinasi antara badan 
eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan negara.

Keempat, berkaitan dengan implikasi penegakan sistem presidensial 
Indonesia terhadap kekuatan mengikat dari PPHN dalam penyelenggaraan 
negara. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, 
sistem pemerintahan Indonesia ialah sistem presidensial, dimana presiden 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pemerintahan. Presiden 
patut memimpin bangsa dan negara guna mencapai kesejahteraan dan 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, haluan negara 
yang sejatinya dipandang sebagai gambaran arah langkah kaki Indonesia 
sendiri patut diamalkan oleh presiden dalam menjalankan pemerintahan 
tersebut. Artinya, haluan negara menempati kedudukan yang amat penting 
bagi presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan begitu, 
meskipun terjadi pergantian kedudukan badan eksekutif, pembangunan 
akan memiliki kontinuitas dan kemerataan dalam segala aspek atau bidang 
pembangunan.

Dan yang terakhir, mengenai tafsir konstitusional PPHN dalam 
judicial review peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. 
Pada dasarnya, undang-undang dan peraturan di bawahnya telah dibuat 
oleh wakil rakyat yang memang telah dipilih oleh rakyat secara demokratis. 
Peraturan perundang-undangan ini pun sejatinya bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kebutuhan hukum yang dimaksud 
ialah dalam kaitannya dengan pergerakan masyarakat yang dinamis seiring 
dengan pembangunan yang patut dijalankan oleh pemerintah. Maka dari 
itu, bila berbicara mengenai pembangunan, tentu akan merujuk pada PPHN 
sebagai acuan pembangunan yang berlaku umum bagi seluruh otoritas dan 
organ pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya haluan negara bagi 
keberlangsungan NKRI, maka segala peraturan perundang-undangan juga 
patut sejalan dan sesuai dengan haluan negara Indonesia itu sendiri. 

Dari beberapa poin penjabaran naskah akademik ini, ironisnya 
justru hal mendasar mengenai kedudukan PPHN dan formatnya sebagai 
Ketetapan MPR sendiri menjadi sebuah problematika yang paradoksal 
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bagi sejumlah kalangan. Padahal Ketetapan MPR masih termasuk ke dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan materi muatannya 
masih sangat diperlukan dan dianggap penting untuk menjaga persatuan, 
juga sebagai wujud konsekuensi dari tugas, kedudukan, dan kewenangan 
MPR, sehingga tetap menjadi salah satu sumber hukum nasional. Walaupun 
bila ditinjau dari sisi sosiologis, memang dapat ditemukan sejumlah silang 
pendapat mengenai kedudukan PPHN dan implikasi dari kewenangan 
MPR dalam merancang PPHN bagi keberlangsungan demokrasi atau 
kedaulatan rakyat Indonesia, sebab bayang-bayang GBHN dan kekuasaan 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara dahulu yang masih menghantui 
rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, ditinjau dari sisi sosiologis, memang dapat 
ditemukan beberapa hal yang dianggap sebagai kerugian konstitusional 
namun tidak dapat dilakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR di masa-
masa sebelumnya. Misalnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
86/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2011. Dalam 
materi yang diujikan Pasal 7 ayat (1) huruf b ditempatkan Ketetapan 
MPR dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak 
ada lembaga negara yang berwenang mengujinya, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum pengujian Ketetapan MPR ini, dan Mahkamah 
Konstitusi mengadili dan memutuskan tidak menerima permohonan yang 
diajukan oleh Viktor dan kawan-kawan. Putusan berikutnya, Nomor 75/
PUU-XII/2014 tentang pengujian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2013 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR 
1960 sampai 2002 terhadap UUD NRI 1945 dengan materi yang diujikan 
Pasal 6 angka (30) Pengujian Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1967 
tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno, 
dimana lagi-lagi Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima 
permohonan tersebut.

Akan tetapi, sekalipun menjadi diskursus banyak pemerhati 
hukum, PPHN dan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara 
harus dipandang melalui perspektif kerakyatan, dimana haluan negara 
berkedudukan sebagai jawaban atas tanda tanya pembangunan berkelanjutan 
bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, melalui naskah akademik inilah 
dituangkan suatu mekanisme untuk menjaga agar Ketetapan MPR dan 
PPHN tetap seirama dengan garis harmonisasi yang telah ditentukan oleh 
UUD NRI 1945, guna mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.
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C. LANDASAN YURIDIS

Konstitusi sebagai dasar hukum negara sejatinya merupakan satu 
perangkat yang tidak dapat dipisahkan apabila berbicara mengenai negara. 
Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar Ilmu-Ilmu Politik mengatakan 
bahwa ciri utama dalam UUD NRI 1945 adalah dituangkannya pembagian 
kekuasaan antara pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif 
dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya.205 UUD NRI 1945 
merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia yang menjadi dasar 
hukum tertinggi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
merupakan acuan serta landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Konstitusi menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari 
berbagai alat kenegaraan, sehingga UUD NRI 1945 menentukan batasan 
berbagai pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan di antara mereka, 
hal ini lazim kita sebut dengan sistem ketatanegaraan. Rumusan sistem 
ketatanegaraan tersebut tentunya mengatur prosedur perubahan prosedur 
perubahan kewenangan dalam mengamandemen UUD NRI 1945 secara 
yuridis. Maka, dalam landasan yuridis ini, penulis akan menjelaskan 
permasalahan hukum berkaitan dengan perundangan-perundangan 
terkait perlunya perubahan ke-5 UUD NRI 1945 dalam mewujudkan 
pembangunan nasional yang tidak bertumpu pada badan eksekutif 
(executive oriented) semata, serta mengenai pentingnya haluan negara dan 
berbagai implikasinya terhadap ketatanegaraan NKRI. 

Pertama, perlunya haluan negara. Konsep haluan negara yang 
digagas, diperuntukkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Tidak hadirnya haluan negara mengartikan hilangnya sarana 
pemandu pelaksanaan pembangunan nasional yang sejatinya dapat 
membawa arah pembangunan Indonesia secara terencana, terkendali dan 
terevaluasi. Maka, sebagai negara hukum yang aktif menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyatnya, dibutuhkan sebuah pedoman pembangunan yang 
terarah.

Kedua, terkait dengan materi muatan dan status Ketetapan MPR 
sebagai wadah penuangan haluan negara. Hal ini dapat di wujudkan 
dengan penambahan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan 
produk hukum bersifat mengatur (regeling) untuk menetapkan haluan 
negara. Pada dasarnya, MPR merupakan lembaga yang paling tepat untuk 
205  Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 177.
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mengeluarkan produk haluan negara; MPR disini mewakili rakyat secara 
seutuhnya, sebagai keseluruhan perwakilan politik dan perwakilan daerah. 
Dengan diberikannya kewenangan bagi MPR untuk mengeluarkan haluan 
negara dalam bentuk Ketetapan MPR, maka aspirasi masyarakat dapat lebih 
tersampaikan; memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam hierarki 
perundang-undangan dibanding dengan peraturan yang mengatur haluan 
negara sekarang ini masih dalam bentuk undang-undang dan peraturan di 
bawah undang-undang lainnya. 

Penambahan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan 
produk hukum yang bersifat mengatur (regeling) untuk menetapkan 
haluan negara memiliki urgensi. Hal ini dikarenakan menilik pada SPPN 
yang dimanifestasikan ke dalam bentuk UU serta Perpres justru dinilai 
memiliki daya ikat yang lemah. Posisi yang lemah ini mengakibatkan 
tidak dapatnya terakomodir peraturan perundang-undangan sektoral yang 
sepatutnya harus mengacu pada haluan negara. Namun menjadi nihil 
ketika haluan negara itu sendiri tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang kedudukannya lebih tinggi secara hierarki sehingga pada 
saat pengimplementasiannya memiliki daya ikat yang lebih lemah atau 
setara.206 Maka dengan dituangkan dalam Ketetapan MPR, haluan negara 
dapat memiliki keberlakukan hukum yang jauh lebih mengikat dan kuat, 
sebagai acuan pembangunan untuk mencapai cita-cita negara. 

Ketiga, mengenai pranata hak budget parlemen dalam kaitannya 
dengan PPHN. Pranata hak budget parlemen sejatinya termaktub dalam 
UUD 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden 
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, dan ayat (3) yang menyatakan 
206  RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 

5 tahun harus mengacu pada RPJPN yang dituangkan dalam bentuk UU, dan RPJMN 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tentu hal ini 
memiliki konsekuensi logis yaitu daya ikatnya lebih lemah. Padahal semua peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif maupun program-program yang 
disusun eksektutif harus mengacu pada RPJPN maupun RPJMN. RKP yang disusun 
Presiden pun harus mengacu pada RPJPN dan RPJMN. Oleh karena itu, haluan negara 
masih belum memadai dan belum memiliki daya ikat yang relatif kuat, karena secara 
logis, tidak mungkin UU yang dibuat oleh legislatif maupun PP yang ditujukan untuk 
mencapai tujuan pembangunan harus mengacu pada haluan yang secara hierarkis 
berada di tataran lebih rendah.
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“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang 
lalu”. Sejatinya, hal ini menunjukan bahwa konstitusi Indonesia telah 
menegaskan bahwa badan legislatif di Indonesia memiliki peran penting 
dalam proses penganggaran. Adapun pranata budget parlemen merupakan 
atribut penting yang menjadi tolak ukur keberadaan checks and balances 
dalam kekuasaan negara, hal tersebut dimanifestasikan melewati proses 
dalam bentuk diskusi, pertimbangan dan persetujuan yang harus diberikan 
oleh badan legislatif (DPR) terlebih dahulu terhadap usulan anggaran 
budget yang telah disampaikan oleh badan legislatif (Presiden). Terkait 
dengan PPHN, pranata hak budget parlemen memiliki urgensi untuk dapat 
ditolak oleh DPR apabila RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah tidak 
sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN. Hal ini diperuntukkan 
agar pembangunan nasional tetap terarah, kontinu dan tetap berada di 
dalam pagar PPHN. 

Keempat, berkaitan dengan implikasi penegakan sistem presidensial 
Indonesia terhadap kekuatan mengikat PPHN dalam penyelenggaran 
negara. Seperti yang telah termaktub di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 
yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sistem Presidensial tidak 
hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga 
sebagai pusat kekuasaan negara. Artinya, presiden tidak hanya sebagai 
kepala pemerintah (chief of executive) tetapi juga sebagai kepala negara 
(chief of state).207  Untuk itulah mengapa kedudukan Presiden merupakan 
sosok penting bagi pemerintahan Indonesia, oleh sebab itu seperti yang 
telah digagas oleh Peneliti; PPHN yang merupakan arah pembangunan 
jangka panjang yang diharapkan dapat mengawal pemerintahan Indonesia 
untuk membawa Indonesia ke dalam kemakmuran dan pembangunan yang 
berkontinuitas. Disinilah letak urgensi untuk memberikan PPHN kedudukan 
yang penting bagi presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 
dengan PPHN yang dijadikan “cetak biru” atau dalam kata lain sebagai 
arahan yang mengikat bagi Presiden, maka sejatinya pembangunan di 
Indonesia akan terus mengalami kontinuitas dan kemerataan dalam segala 
aspek atau bidang pembangunan. 

207  Douglas V. Verney, Parliamentary Versus Presidential Government, Arend Lijphart, 
ed., (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 31 
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Lalu yang terakhir, mengenai tafsir konstitusional terhadap PPHN 
dalam judicial review peraturan perundang-undangan yang berada di 
bawahnya. Konsep dari tafsir konstitusional terhadap PPHN adalah 
menjadikan PPHN sebagai batu uji dalam judicial review peraturan 
perundang-undangan. Tafsir konstitusional dalam proses judicial review di 
MK sejatinya sangat dibutuhkan sebab PPHN dapat memberikan original 
intent dalam hal mewujudkan checks and balances dalam proses judicial 
review.  Dengan hadirnya tafsir konstitusional ini maka MK wajib untuk 
memintakan tafsir konstitusional dari MPR, yang nantinya digunakan 
sebagai masukan/bahan pertimbangan dari MPR kepada Hakim Konstitusi. 
Maka dari putusan yang dikeluarkan MK mengenai judicial review suatu 
undang-undang, maka dapat menimbulkan perubahan atau norma baru, 
layaknya lembaga legislatif. Oleh karena itu, perlu untuk melibatkan MPR 
untuk memberikan tafsir konstitusional dalam proses judicial review, 
serta wajib untuk memberikan tafsir konstitusional terkait dengan judicial 
review Undang-Undang. Terlebih lagi, sejak Putusan MK Nomor 005/
PUU-IV/2006 diputuskan, dimana MK secara sepihak mengecualikan 
Hakim Konstitusi dari Pengawasan KY. Sehingga, dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, celah praktik judicial corruption tetap ada, dan 
perlu adanya keterlibatan dari lembaga lain, dalam hal ini memberikan 
tafsir konstitusional berdasarkan original intent MPR dalam bentuk PPHN. 
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BAB IV

ANALISIS

A.  JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dari PPHN yang termaktub dalam 
TAP MPR adalah sebagai berikut:

1. Mengatur haluan negara guna memberikan pedoman kepada 
Presiden terpilih dalam merangkai program pembangunan yang 
menyeluruh, terpadu, terarah dan berlangsung secara terus menerus 
demi mewujudkan kontinuitas meskipun terjadi pergantian Presiden 
dalam setiap periode; 

2. Mengatur haluan negara ke dalam berbagai sektor-sektor 
pembangunan yang seimbang demi mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat; 

3. Menjadikan PPHN sebagai batu uji dalam judicial review peraturan 
perundang-undangan yang berimplikasi pada penambahan 
kewenangan MK terhadap pengujian Undang-Undang terhadap 
Ketetapan MPR tentang PPHN;

4. Mengatur mengenai Hak Penyusunan Kembali Presiden kepada 
DPR berkaitan dengan Pranata Hak Budget dalam PPHN;

5. Mempertegas kembali bahwa pelanggaran terhadap PPHN tidak 
dapat dijadikan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Perubahan Kelima UUD NRI 1945 

1.1. Ketetapan MPR tentang PPHN

a) Pentingnya Haluan Negara

Sejatinya, pokok dasar penyelenggaraan pemerintah mengacu 
pada asas “besturen is planen” yang maknanya “memerintah 
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adalah merencanakan” menegaskan pentingnya makna sebuah 
rencana dalam penyelenggaraan pemerintah.208 Maka dalam 
memanifestasikan hal tersebut tersebut, hadirlah yang dikenal 
sebagai haluan negara. Cita-cita dari hadirnya haluan negara di 
masa depan adalah Negara yang memiliki haluan yang berisikan 
rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terpadu, 
terarah dan berlangsung secara terus menerus; kontinuitas yang 
tidak berhenti walaupun adanya pergantian periode dan visi misi 
dari  presiden selanjutnya. 

Dengan adanya konsep haluan negara yang mengatur 
pembangunan di sektor-sektor penting negara secara seimbang, 
dewasa ini dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Tidak hadirnya haluan negara mengartikan hilangnya 
sarana pemandu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejatinya, 
dengan hadirnya haluan negara pembangunan dapat dilaksanakan 
secara terencana, terkendali dan terevaluasi. 

 Sebagai terobosan hukum, maka Indonesia mengundangkan 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (UU SPPN). Tidak berhenti disitu, 
sebagai tindak lanjut dari UU SPPN ini, diundangkanlah Undang-
Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN). 
Hadirnya RPJP menuai banyak kritik sebab walaupun RPJP 
hadir sebagai landasan pembangunan negara, arah pembangunan 
tetap dibuat sesuai dengan partai pengusung Presiden, sehingga 
hal ini dinilai kurang mengakomodir rasa keadilan bagi rakyat. 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melahirkan berbagai 
masalah, diantaranya: (i) Penyusunan dan pelaksanaan RPJP 
dipandang lemah, karena executive perspective;209 (ii) Terjadi 
inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJMN dan RPJPN 
oleh karena pergantian Presiden 5 tahun sekali yang dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini.

208  W. Riawan Tjandra, Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN: Reformasi Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan UUD NRI 1945 

209  Moeljarto Tjokrowinoto, “Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan 
Strategi”, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, hlm. 2003), hlm. 51 
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Tabel 1.  
Perbandingan Haluan Negara: GBHN dan SPPN

 

148 

Tabel 4.2.1.1.1.1. Perbandingan Haluan Negara: GBHN dan SPPN 

 

 

Objek 
Perbandingan 

GBHN SPPN 

Landasan Idiil Pancasila Pancasila 

Landasan 
Konstitusional 

UUD NRI 1945 UUD NRI 1945 

Landasan 
Operasional 

Ketetapan MPR a. Ketetapan MPR RI 
Nomor VII/MPR/2001 
tentang Visi Indonesia 
Masa Depan; 

b. UU No: 25 Tahun 2004 
tentang Sistem 
Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

c. UU No: 17 Tahun 2007 
tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 
2005 Tahun 2005-2025; 

d. Peraturan Presiden No. 5 
Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 
Menengah Nasional. 

Strategi 
Pembangunan 

Strategi pembangunan 
diarahkan pada tindakan 
pembersihan dan perbaikan 
kondisi ekonomi yang 
mendasar. Strategi tersebut 
ditetapkan dengan sasaran-
saranan dan titik berat 
pembangunan dalam setiap 
Repelita yaitu : 
a. Repelita I: 

Menitikberatkan pada 
sektor pertanian dengan 
meningkatkan industri 
yang mengolah bahan 

Pelaksanaan RPJPN tahun 
2005 – 2025 terbagi dalam 
tahap-tahap perencanaan 
pembangunan dalam 
periodisasi perencanaan 
pembangunan jangka 
menengah nasional 5 (lima) 
tahunan sebagai berikut : 
a. RPJM ke-1 (2005-2009): 

Diarahkan untuk menata 
kembali dan 
membangun Indonesia 
di segala bidang yang 
ditujukan untuk 
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mentah menjadi bahan 
baku untuk meletakkan 
landasan yang kuat bagi 
tahap selanjutnya; 

b. Repelita II: 
Menitikberatkan pada 
sektor pertanian dengan 
meningkatkan industri 
yang mengolah bahan 
mentah menjadi bahan 
baku untuk meletakkan 
dasar bagi tahap 
selanjutnya; 

c. Repelita III: 
Menitikberatkan pada 
sektor pertanian menuju 
swasembada pertanian 
menuju swasembada 
pangan dan meningkatkan 
industri yang mengolah 
bahan baru menjadi 
barang jadi untuk 
meletakkan dasar yang 
kuat bagi tahap 
selanjutnya: 

d. Repelita IV: 
menitikberatkan pada 
sektor pertanian untuk 
melanjutkan usaha-usaha 
menuju swasembada 
pangan dengan 
meningkatkan industri 
yang dapat menghasilkan 
mesin-mesin industri 
sendiri baik industri ringan 
yang akan terus 
dikembangkan dalam 
Repelita-repelita 
selanjutnya. 

menciptakan Indonesia 
yang aman dan damai, 
yang adil dan demokratis 
dan yang tingkat 
kesejahteraan rakyatnya 
meningkat; 

b. RPJM ke-2 (2010-2014): 
Ditujukan untuk lebih 
memantapkan penataan 
kembali Indonesia di 
segala bidang dengan 
menekankan upaya 
peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 
termasuk 
pengembangan 
kemampuan ilmu dan 
teknologi serta 
penguatan daya saing 
perekonomian; 

c. RPJM ke-3 (2015-2019): 
Ditujukan untuk lebih 
memantapkan 
pembangunan secara 
menyeluruh di berbagai 
bidang dengan 
menekankan pencapaian 
daya saing kompetitif 
perekonomian 
berlandaskan 
keunggulan sumber daya 
alam dan sumber daya 
manusia berkualitas 
serta kemampuan ilmu 
dan teknologi yang terus 
meningkat; 

d. RPJM ke-4 (2020-2024): 
Ditujukan untuk 
mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang mandiri, 
maju, adil dan makmur 
melalui percepatan 
pembangunan 
diberbagai bidang 
dengan menekankan 
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terbangunnya struktur 
perekonomian yang 
kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di 
berbagai wilayah yang 
didukung oleh SDM 
berkualitas dan berdaya 
saing. 

Materi 
Pembangunan 

a. Hukum 
b. Ekonomi 
c. Politik (Politik Dalam 

Negeri dan Politik Luar 
Negeri) 

d. Penyelenggaraan Negara  
e. Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa 
f. Agama 
g. Pendidikan 
h. Sosial dan Budaya 
i. Kedudukan dan Peranan 

Perempuan 
j. Pemuda dan Olahraga 
k. Pembangunan Daerah 
l. Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 
m. Pertahanan dan 

Keamanan 

Materi pembangunan RPJP 
yang dirinci dalam RPJM 
selalu berubah mengikuti 
fokus pemerintahan yang 
bersangkutan.  
RPJM ke-1 (2005-2009): 
Hukum, jumlah 
pengangguran dan 
kemiskinan, pengelolaan 
pulau-pulau kecil, SDM, 
ekonomi, sektor 
transportasi, energi dan 
kelistrikan serta pos dan 
telematika, kawasan 
ekonomi khusus (KEK) dan 
kawasan andalan, dan 
mitigasi berencana (geologi, 
kerusakan hutan dan 
pencemaran lingkungan). 
 
RPJM ke-2 (2010-2014): 
Angka kemiskinan dan 
pengangguran, kesehatan 
dan status gizi, lingkungan 
hidup, penguatan industri 
manufaktur, pertanian dan 
kelautan, peningkatan 
energi. 
 
RPJM ke-3 (2015-2019): 
IPTEK, TNI dan Polri serta 
partisipasi masyarakat 
dibidang hukum, dan 
pemerataan pembangunan. 
 
Adapun materi 
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pembangunan RPJP meliputi 
beberapa sasaran, yaitu: 
a. Sasaran Pembangunan 

Manusia dan Masyarakat 
meliputi: 
1. Kependudukan; 
2. Pendidikan; 
3. Kesehatan; 

 
b. Sasaran Pembangunan 
Sektor Unggulan meliputi : 

1. Kedaulatan Pangan; 
2. Kedaulatan energi 

dan 
ketenagalistrikan; 

3. Kemaritiman; 
4. Pariwisata; 

 
c. Sasaran Pembangunan 
Dimensi Pemerataan 
meliputi : 

1. Antar kelompok 
pendapatan; 

2. Antar wilayah-
wilayah 
Pembangunan 
Perdesaan; 

3. Pengembangan 
Kawasan Perbatasan; 

4. Pengembangan 
Daerah Tertinggal; 

5. Pembangunan Pusat 
Pertumbuhan 
Ekonomi di luar 
Jawa. 

Waktu Berlaku Ditetapkan setiap 5 tahun 20 tahun untuk RPJP dan 
dirinci dalam RPJM untuk 
jangka waktu 5 tahun 

Kaidah 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan GBHN terbagi 
atas dua era, yaitu: 
a. Era Orde Baru, dimana 

GBHN pada dasarnya 
merupakan haluan negara 

Dalam Undang-Undang 
SPPN yang dirancang untuk 
menggantikan GBHN, sudah 
diterapkan prinsip hierarki 
dan teori pendelegasian 
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Berdasarkan tabel di atas, maka terbukti sudah adanya 
inkonsistensi yang terjadi setiap adanya pergantian Presiden. 
Lemahnya RPJP ini tidak dapat dianggap sebagai haluan. 
Pasalnya, undang-undang ini lebih condong mencerminkan 
visi personel presiden yang belum tentu mengarah pada tujuan 
nasional dan tidak memiliki faedah terhadap masyarakat. 

 Atas dasar inilah haluan negara butuh dihidupkan kembali; 
agar kedepannya dapat menjadi panduan untuk kepala negara 
(Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan dan tidak perlu 
membuat program baru dan tugas Presiden adalah melaksanakan 
haluan negara yang telah disusun. 
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tentang pembangunan 
nasional yang ditetapkan 
setiap lima tahun 
berdasarkan 
perkembangan dan tingkat 
kemajuan kehidupan 
rakyat dan bangsa 
Indonesia, dan 
pelaksanaannya 
dituangkan dalam pokok-
pokok kebijaksanaan 
pelaksanaan 
pembangunan nasional 
yang ditentukan oleh 
Presiden; 

b. Era Reformasi, dimana 
GBHN tahun 1999-2004 
yang ditetapkan oleh MPR 
dalam Sidang Umum 
majelis Permusyawaratan 
Rakyat 1999, harus 
menjadi arah 
penyelenggaraan negara 
bagi lembaga-lembaga 
tinggi negara dan segenap 
rakyat Indonesia. 

kewenangan perundangan. 
Di mana undang-undang 
tersebut hanya menjabarkan 
secara garis besar, kaidah-
kaidah yang bersifat abstrak 
mengenai penyusunan 
perencanaan pembangunan 
nasional untuk jangka 
panjang, menengah dan 
tahunan. Sementara itu 
dalam pelaksanaannya 
undang-undang ini masih 
memerlukan aturan yang 
bersifat lebih teknis sebagai 
bentuk rancangan riil dari 
perencanaan pembangunan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka terbukti sudah 

adanya inkonsistensi yang terjadi setiap adanya 

pergantian Presiden. Lemahnya RPJP ini tidak dapat 

dianggap sebagai haluan. Pasalnya, undang-undang ini 

lebih condong mencerminkan visi personel presiden yang 

belum tentu mengarah pada tujuan nasional dan tidak 

memiliki faedah terhadap masyarakat.  

 Atas dasar inilah haluan negara butuh dihidupkan 

kembali; agar kedepannya dapat menjadi panduan untuk 

kepala negara (Presiden) dalam menjalankan roda 

pemerintahan dan tidak perlu membuat program baru 
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b)  Ihwal PPHN dalam Instrumen Hukum Ketetapan MPR dan 
Karakteristiknya

Sebagaimana pentingnya haluan negara bagi pembangunan 
nasional yang akan diberikan istilah Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) bagi pembangunan nasional, diharmonisasikannya PPHN 
ke dalam instrumen hukum yang tepat juga menjadi sebuah fokus 
penting. Tidak hanya itu, pembahasan mengenai siapa badan 
yang berwenang untuk menetapkan haluan negara pun menjadi 
diskursus pokok dalam naskah akademik ini.

Pada amandemen ke-5 UUD NRI 1945, akan diatur dalam 
Pasal 3 mengenai MPR, bahwasanya MPR berwenang untuk 
menetapkan PPHN. Bila ditilik dari kewenangan MPR dalam 
penyusunan haluan pembangunan sebelum amandemen, terdapat 
perbedaan istilah yang digunakan, yaitu Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) menjadi “Pokok-Pokok Haluan Negara”.

Perlu dipahami bahwasanya mengenai istilah penamaan 
model haluan menjadi “Pokok-Pokok Haluan Negara”, sejatinya 
tidak mengubah esensi dari keberadaan haluan negara sesuai 
dengan tujuan eksistensinya. Hal ini senada dengan ungkapan 
Mohammad Mahfud MD yang menyatakan bahwa sejak tahun 
1960 telah ada model perencanaan pembangunan Indonesia 
dengan istilah yang berbeda-beda, dari “Pembangunan Semesta 
Berencana”, “Garis-Garis Besar Haluan Negara”, hingga 
“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Menurut beliau 
tidak perlu ada kewajiban akan peristilahan haluan perencanaan 
pembangunan, kecuali nama tersebut mengandung nilai-nilai 
historis tertentu yang harus dipertahankan. Oleh sebab itu, 
persoalan istilah hanyalah soal pergantian era semata.210 Adapun 
unsur-unsur penting dalam penamaan PPHN adalah: 

1. “Pokok-Pokok”, memiliki arti sebagai dasar dari 
penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana telah 
dikenal dalam administrasi negara mengenai perencanaan 
pemerintahan itu sendiri dalam asas “besturen is planen”. 

210  “Pro Kontra Menghidupkan GBHN Pasca Reformasi”, Berita Bappenas, Maret 2016 
diakses dari laman Pembangunan http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-
pers/pro-kontra-menghidupkan- gbhn-pasca reformasi/ pada tanggal 27 Mei 2018.
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Pokok-pokok juga sejatinya dapat dipandang secara yuridis-
formal, dimana berkedudukan sebagai langkah-langkah yang 
harus dilaksanakan pemerintah guna mencapai tujuan negara. 

2. “Haluan”, yang artinya arah, atau pedoman bagi kebijakan-
kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pembangunan negara Indonesia. Diharapkan 
dengan adanya PPHN mampu memberikan kerangka acuan 
dan kiblat pembangunan nasional yang sifatnya menyeluruh, 
berkeadilan, berkelanjutan, terpadu, partisipatif, akuntabel, 
yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk 
memberikan arahan bagi seluruh lembaga negara dalam 
menjalankan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan 
pembangunan. 

3. “Negara”, mengandung arti sebagai suatu pergaulan hidup 
adalah bentuk hubungan yang teratur dan tetap (permanen) di 
antara sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu 
wilayah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, 
pokok-pokok haluan yang berupa arah langkah-langkah dan 
pedoman yang dilandaskan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 
diperuntukkan bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 
Indonesia dengan keberlakuannya secara sadar, progresif, serta 
terus-menerus (never-ending) dalam setiap lini kehidupan 
NKRI.211

1) Kewenangan MPR dalam Menetapkan PPHN

Berkaitan dengan kewenangan penetapan PPHN, turut 
berkaca pada sejarah penetapan haluan negara di Indonesia 
sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh MPR, yang 
mana pada saat itu merupakan lembaga tertinggi negara 
(supreme state organ) sehingga dapat memilih Presiden dan 
Wakil Presiden dan dianggap berhak untuk menetapkan haluan 
negara. Akan tetapi, dengan amandemen keempat UUD NRI 
1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan 
kewenangannya dalam menetapkan haluan negara pun hilang. 

211  Sondang Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4-5.
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Alhasil, kekuasan tertinggi tersebut tidak lagi dimiliki oleh 
lembaga negara manapun, melainkan terletak pada tangan 
rakyat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 
NRI 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Penegasan mengenai kedaulatan rakyat ini sejatinya tidak 
serta merta diluluhlantahkan dalam diberikannya kewenangan 
bagi MPR untuk menetapkan haluan negara, melainkan 
merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal 
ini dikarenakan MPR merupakan lembaga permusyawaratan 
rakyat yang terdiri dari political representatives dan regional 
representatives sehingga menjadi lembaga perwakilan rakyat 
yang paling utuh, yang mana struktur keanggotaannya (DPR 
dan DPD) dipilih melalui pemilu dengan menganut sistem 
saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).212 
Maka, MPR merupakan lembaga yang mewakili masyarakat 
Indonesia sebagai sarana penjaringan aspirasi rakyat dari 
daerah hingga nasional. Fakta-fakta inilah yang kemudian 
menjadi bukti kelayakan MPR sebagai lembaga demokrasi 
dalam menyusun dan menetapkan PPHN.

Pemberian kewenangan kepada MPR untuk menetapkan 
haluan negara merupakan langkah yang amat tepat, dimana 
sekaligus sebagai cerminan MPR sebagai manifestasi dari 
demokrasi perwakilan selaku kumpulan permusyawaratan 
seluruh rakyat yang di dalamnya duduk menjadi satu kesatuan, 
tidak saja wakil-wakil dari daerah di seluruh Indonesia, tetapi 
juga wakil-wakil dari golongan yang ada di dalam masyarakat 
yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan 
suara terbanyak. Adapun alasan dibalik demokrasi perwakilan 
itu sendiri disebabkan oleh betapa luas dan beragamnya 
bangsa Indonesia sehingga sukar untuk menerapkan demokrasi 
langsung dalam artian sempit, yang mana memerlukan setiap 
warga negara secara pribadi dikumpulkan pada suatu tempat 
untuk menyampaikan aspirasinya dan menyusun arah dan 
haluan negara. Atas fakta tersebutlah, keterwakilan rakyat 

212  Muh. Jufri Dewa, “Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional”, dalam Jurnal Majelis 2 (2014): 30.
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melalui MPR hadir dan duduk sebagai “miniatur” dari bangsa 
Indonesia dalam melaksanakan proses kedaulatan rakyat. 
Dengan demikian, hakikat demokrasi dalam kepemilikan 
negara oleh rakyat dengan dijalankannya negara bagi rakyat 
dan untuk rakyat pun dapat diwujudnyatakan. 

Oleh sebab itulah, sudah seharusnya MPR memiliki 
kewenangan dalam membentuk haluan negara yang dapat 
mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebab 
lembaga ini walaupun dalam kedudukannya sederajat dengan 
lembaga negara yang lain, namun memiliki karakteristik 
yang unik sebagai lembaga demokrasi perwakilan, sehingga 
MPR berperan mengejawantahkan amanat rakyat sebagai 
pencerminan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kewenangan 
MPR untuk menetapkan PPHN sepatutnya diberikan melalui 
penambahan pasal khususnya pada Pasal 3 UUD NRI 1945. 
Penambahan pasal dilakukan dengan menyisipkan ayat baru 
setelah ayat (1), sehingga akan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3

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

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

(2) …”

Penambahan ayat (1a) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan 
peraturan perundang-undangan yang terkait. Anggota dari 
MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang 
dipilih lewat mekanisme pemilihan umum.

2. Menyusun, berasal dari kata dasar “susun” yang mengandung 
verba atau kata kerja. Kata ini mengindikasikan MPR yang 
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secara aktif merencanakan, mengatur dan menempatkan 
materi muatan yang diatur dalam haluan pembangunan 
nasional berencana secara baik dan sistematis.

3. Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan nama dari 
produk haluan negara, penyesuaian model GBHN dengan 
SPPN yang ada kini, yang akan dijelaskan lebih lanjut 
dalam penambahan kewenangan MPR pada Undang-
Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari ditambahkannya kewenangan MPR untuk menyusun 
Pokok-Pokok Haluan Negara inipun, maka implikasi yang 
juga lahir daripadanya meliputi Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). 
Penambahan pasal terkait dianugerahkannya kewenangan 
tambahan bagi MPR ini diberikan pada Pasal 4 tentang 
Wewenang MPR, yakni dengan menambah satu huruf sehingga 
pasalnya akan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 

“a. Mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 
1945; ...

g. Menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara.”

Adapun amandemen ini diperlukan mengingat bahwasanya 
konstitusi sebagaimana dipaparkan oleh James Bryce mengatur 
mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, hak-hak 
tertentu yang telah ditetapkan, dan tidak lupa juga mengenai 
fungsi dari alat-alat kelengkapan.213 Oleh sebab itu, pengaturan 
mengenai fungsi MPR dalam menetapkan PPHN pun haruslah 

213  Hamdan Zoelva, Op.Cit., hlm. 11.
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dimaktubkan ke dalam UUD NRI 1945 melalui amandemen 
ke-5 tersebut. Dengan ditambahkannya kewenangan MPR pada 
konstitusi juga melahirkan kepastian, untuk menjadi acuan 
bagi Presiden dan Wakil Presiden, dan memiliki kontinuitas 
bagi Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya.  Mengingat 
ciri-ciri pokok dari konstitusi sebagaimana dipaparkan oleh 
Bryce ialah sebagai instrumen hukum yang rigid dan memiliki 
derajat yang lebih tinggi (daripada peraturan perundang-
undangan lainnya), serta hanya dapat diubah dengan cara 
yang khusus atau berbeda, dengan persyaratan yang berbeda 
dan lebih berat atau sulit,214 maka akan memberikan kepastian 
yang dicita-citakan demi mewujudkan tujuan mulia kehidupan 
berbangsa dan bernegara, yang secara tersurat dituangkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 

Berikutnya, berkaitan dengan hasil pengkajian yang 
dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR, instrumen yang 
paling tepat untuk dijadikan wadah harmonisasi hukum dari 
PPHN adalah Ketetapan MPR. Alasan yang melatarbelakangi 
penggunaan Ketetapan MPR sebagai wadah penetapan PPHN 
sendiri tidak terlepas dari kajian hierarki peraturan perundang-
undangan dan sifat dari setiap tingkatannya, baik itu UUD 
NRI 1945 maupun undang-undang.

Pertama, melihat pada hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Hierarki ini mengalami 
perubahan dalam beberapa waktu terakhir, yang mana 
berimplikasi pada eksistensi dari Ketetapan MPR dalam 
ketatanegaraan Indonesia. Berikut tabel hierarki peraturan 
perundang-undangan dan perubahannya.

214  K.C. Wheare, Modern Constitutions (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 
64.
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Tabel 2.  
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tap MPRS 
Nomor XX/

MPRS/1966*

Tap MPR 
Nomor III/

MPR/2000**

UU Nomor 10 
Tahun 2004***

UU Nomor 12 
Tahun 2011**** 
jo. UU Nomor 15 

Tahun 2019
1. Undang-

Undang 
Dasar Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 1945;

2. Ketetapan 
MPR;

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

4. Peraturan 
Pemerintah;

5. Keputusan 
Presiden;

6. Peraturan 
Pelaksana, 
seperti 
Peraturan 
Menteri, 
Instruksi 
Menteri, dan 
lain-lain.

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

2. Ketetapan 
MPR;

3. Undang-
undang;

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

5. Peraturan 
Pemerintah;

6. Keputusan 
Presiden

7. Peraturan 
Daerah

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, 
meliputi 
Peraturan 
Daerah 
Provinsi, 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/
Kota, 
Peraturan 
Desa.

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

2. Ketetapan 
MPR;

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

4. Peraturan 
Pemerintah;

5. Peraturan 
Presiden;

6. Peraturan 
Daerah 
Provinsi; dan 

7. Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/
Kota.

Berdasarkan tabel di atas, maka eksistensi Ketetapan 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah ada 
sejak awal mula pengaturan mengenai peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Namun, bila dilihat dengan seksama, 
eksistensi Ketetapan MPR ini sempat hilang oleh UU Nomor 
10 Tahun 2004 dan kemudian dimaktubkan kembali melalui 
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UU Nomor 12 Tahun 2012. Secara tidak langsung, maka 
dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya hingga kini 
Ketetapan MPR menduduki peran yang penting sampai-
sampai eksistensinya dikembalikan dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan Indonesia. 

Berangkat dari pemahaman pentingnya eksistensi Ketetapan 
MPR, lebih lanjut dapat disimak pada Penjelasan Pasal 7 ayat 
(1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011, dimana Ketetapan MPR 
kembali diberlakukan namun dengan ketentuan bahwasanya 
Ketetapan MPR yang berlaku hanyalah Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI 
Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Alhasil, hal ini 
menegaskan kembali mengenai telah hilangnya kewenangan 
MPR untuk mengeluarkan sebuah ketetapan yang bersifat 
mengatur atau regeling.215 Namun, sebagaimana amandemen 
ke-5 UUD NRI 1945 ini dilakukan, maka kewenangan MPR 
untuk mengeluarkan Ketetapan MPR dengan sifatnya regeling 
dapat diberlakukan kembali dalam menetapkan PPHN. 

Bila ditinjau melalui die Theorie vom Stufenordnung 
der Rechtsnormen atau Teori Jenjang Norma Hukum 
yang diungkapkan oleh Hans Nawiasky, maka Ketetapan 
MPR ini merupakan Kelompok II Norma Hukum, yaitu 
staatsgrundgesetz atau aturan pokok negara.216 Melalui konsep 
pemahaman ini tentunya bersesuaian dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara yang pada dasarnya berupa pokok-pokok 
kebijaksanaan negara yang masih secara garis besar dan 
merupakan norma hukum tunggal, serta tidak dilekati oleh 
norma hukum sekunder berupa sanksi sehingga tepat bila 
wadah penuangan PPHN ialah pada Ketetapan MPR. 

215  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006), hlm. 53.

216  Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan 
Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 49.
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Ketetapan MPR dalam hal ini juga dinilai dapat 
memberikan ruang dan meresponi perkembangan masyarakat 
dan arah haluan negara yang dinamis. Hal ini dikarenakan 
mekanisme perubahan Ketetapan MPR yang lebih mudah dan 
tidak memerlukan syarat formal dalam konstitusi layaknya 
UUD NRI 1945 yang diatur secara ketat melalui Pasal 37 UUD 
NRI 1945. Tidak diaturnya syarat formal ini bukan berarti 
Ketetapan MPR tidak dapat diubah sama sekali, melainkan 
senada dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, bilamana 
konstitusi saja dapat diubah oleh MPR, maka sama halnya 
dengan Ketetapan MPR yang berdasarkan hierarki peraturan 
perundang-undangan berada di bawah konstitusi itu sendiri. 

Selain itu, penempatan haluan negara dalam Ketetapan 
MPR yang sifatnya regeling juga akan memberikan suatu 
ketepatan dalam dijadikannya PPHN sebagai batu uji dalam 
judicial review yang dilakukan terhadap undang-undang 
oleh Mahkamah Konstitusi guna mengadakan sistem saling 
mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) demi 
keselarasan arah pembangunan nasional dari setiap segi 
instrumen hukum yang ada, terutama undang-undang sebagai 
instrumen hukum langsung dan melekat bagi kehidupan 
bernegara dan berbangsa. Mengingat undang-undang yang 
sifatnya regeling pada tingkatan hierarki peraturan perundang-
undangan di bawah UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR, 
barulah dapat diuji terhadap instrumen yang bersifat mengatur 
atau regeling pula.

Kedua, berkaitan dengan sifat-sifat dari instrumen hukum 
lain yang sejatinya tidak tepat untuk menjadi wadah penuangan 
PPHN, baik itu UUD NRI 1945 atau undang-undang. Secara 
ringkas, berikut alasannya:

1. Ketidaktepatan penuangan PPHN ke dalam UUD NRI 
1945, dikarenakan konstitusi yang sejatinya merupakan 
norma fundamental negara tidaklah dapat disatukan 
dengan arah haluan negara yang dinamis. Sebagaimana 
kita ketahui, konstitusi sebagai instrumen hukum memiliki 
sifat yang amat kaku dan tidak mudah diubah. Lain halnya 
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dengan perkembangan dan pembangunan negara yang 
terus menerus harus bergerak sekalipun dalam kerangka 
kontinuitas atau keberlanjutannya. Kekakuan konstitusi 
pun berimplikasi pada sukarnya perubahan atau mekanisme 
amandemen yang dilengkapi syarat tertentu yang tidak 
mudah dilakukan.217 Oleh sebab itu, secara sederhana 
karakteristik sudah tidak sesuai untuk menjadi wadah 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

2. Ketidaktepatan penuangan PPHN ke dalam undang-undang. 
Menurut Maria Farida, undang-undang atau formell gesetz 
merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, 
serta sudah dapat langsung berlaku di masyarakat, sehingga 
sifatnya tidak lagi tunggal melainkan memiliki pasangan 
norma yang bersifat sanksi.218 Dari pemahaman ini, maka 
telah terdapat ketidaksesuaian sifat PPHN yang sejatinya 
masih berupa pokok-pokok sesuai dengan namanya dan 
tidak dapat langsung berlaku di masyarakat sebab belum 
terinci dan konkret. Oleh karena itu, tidak mungkin bila 
PPHN tersebut dimuat di dalam undang-undang. Adapun 
pandangan bahwasanya undang-undang yang seharusnya 
bersifat konkret ini mengacu kepada arah haluan negara 
yang telah ditetapkan. Maka, secara hierarkis sudah 
seharusnya PPHN dimaktubkan ke dalam instrumen 
hukum yang tingkatannya berada di atas undang-undang 
itu sendiri. Dengan demikian, sebagaimana alasan-alasan 
di atas telah menguatkan argumentasi bahwasanya PPHN 
haruslah ditetapkan oleh MPR dan diharmonisasikan dalam 
instrumen hukum Ketetapan MPR. 

2) Materi Muatan PPHN dan Keberlakuannya

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Pokok-Pokok 
Haluan Negara sejatinya memuat hal-hal yang bersifat 
pokok dalam menentukan arah pembangunan negara dengan 

217  Hamdan Zoelva, Op.Cit., hlm. 11.
218  Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe 

(Einsiedeln: Benziger, 1948), hlm. 51-52.
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berpijak pada Pancasila sebagai landasan idiil serta UUD 
NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebagai arah 
pembangunan negara, sepatutnya dilaksanakan berdasarkan 
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian 
dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan 
nasional. Maka dari itu, perencanaan PPHN patut disusun 
secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, dan tetap 
tanggap terhadap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan paparan Moh. Mahfud MD., haluan negara 
sepatutnya dirincikan dalam beberapa ruang lingkup, yaitu:219 

1. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan 
sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai 
dan dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum;

2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan itu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan 
hukum

4. Isu nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

5. Pemagaran hukum dengan Prolegnas, judicial review, dan 
legislative review.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo ikut mengungkapkan 
beberapa pertanyaan yang dapat menjadi tolak ukur dari 
perumusan haluan negara tersebut dalam kacamata politik 
hukum, yaitu:220 

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum 
yang ada;

2. Cara-cara apa yang paling baik untuk mencapai tujuan 
negara;

3. Kapan waktunya hukum diubah dan bagaimana perubahan 
219  Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: 

LP3ES, 2006), hlm. 16.
220  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 352.
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itu sebaiknya dilakukan; serta

4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dalam proses 
pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Maka dari itu, pengaturan muatan atau substansi 
PPHN berdasarkan amandemen ke-5 oleh MPR tersebut 
haruslah mencakup arah kebijakan ekonomi, sosial, dan 
pembangunan infrastruktur yang berlandaskan keadilan 
sosial, yaitu mewujudkan arah pembangunan yang terencana, 
sistematis, berkeadilan sesuai keadaan dan aspirasi keadaan 
ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur yang sedang 
terjadi, serta keseimbangan lembaga-lembaga negara demi 
mewujudkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, 
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang 
terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Hal berikutnya yang menjadi penting untuk dibahas 
ialah mengenai waktu keberlakuan dari PPHN itu sendiri. 
Berbeda dengan GBHN dan SPPN, menurut hemat penulis 
PPHN sepatutnya tidak memberlakukan periode waktu 
tertentu, melainkan berlaku seterusnya hingga terdapat 
penyusunan haluan negara yang baru bila dirasakan haluan 
negara telah berubah mengikuti perkembangan masyarakat 
yang amat dinamis. Artinya, haluan negara tidak akan berubah 
sampai MPR kembali menetapkan PPHN yang baru tersebut. 
Keberlakuan dengan waktu tidak terbatas inipun bukan tanpa 
alasan, melainkan menilik daripada salah satu landasan 
eksistensi PPHN, yaitu cita-cita bangsa akan pembangunan 
yang kontinu atau tidak terputus beriringan dengan pergantian 
kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, waktu keberlakuan 
inipun sejatinya diselaraskan dengan muatan PPHN 
sebagaimana diuraikan sebelumnya yang mencakup artian 
luas dari pembangunan nasional serta bersifat abstrak mampu 
memberikan kontinuitas sekaligus keluwesan bagi dinamisnya 
pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

Akan tetapi, dengan PPHN yang tidak dibatasi oleh periode 
waktu tertentu, tidak berarti pembangunan dapat dilakukan 
secara abstrak pula. Oleh sebab itu, dengan berkaca pada India 
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dan Republik Rakyat Cina, dimana pembangunan kedua negara 
tersebut dinilai cukup baik dan memberikan aspek kontinuitas 
pembangunan melalui mekanisme Five Year Plan (FYP), 
maka penulis mempertahankan keberadaan RPJMN yang 
berlaku untuk periode waktu 5 tahun dan segala turunannya 
sebagai rincian lebih lanjut mengenai arah pembangunan 
negara. Sehingga keberadaan PPHN ini juga berimplikasi 
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU 
SPPN), dimana seluruh pasal yang termaktub dalam Bagian 
Pertama Bab V tentang RPJP dihapus dan RPJMN tidak lagi 
mengacu pada RPJP, melainkan pada PPHN yang termaktub 
dalam Ketetapan MPR, sehingga adapun perubahan Pasal 4 
ayat (2) UU SPPN, sehingga: 

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program Presiden yang penyusunannya 
berpedoman pada RPJP Nasional…” Berubah 
menjadi: “RPJM Nasional merupakan penjabaran 
dari visi, misi, dan program Presiden yang 
penyusunannya berpedoman pada Pokok-Pokok 
Haluan Negara…”

c)  Mekanisme Penyusunan PPHN oleh MPR 

Peninjauan terhadap PPHN dilakukan dengan pengkajian 
dan analisis tentang materi atau substansi yang dirumuskan dalam 
setiap Ketetapan MPR yang dibentuk, kemudian memisahkannya 
dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan materi. 
Adapun mekanisme penyusunan PPHN oleh MPR secara garis 
besar adalah sebagai berikut: 

Pertama-tama, dalam melakukan pembahasan materi 
rancangan PPHN, akan dibentuk Panitia Ad Hoc MPR 
sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga tentang Panitia Ad 
Hoc Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2019,221 guna melakukan 

221  Berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2019, Panitia Ad 
Hoc merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna 
MPR yang terdiri dari Pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah 
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mekanisme pembahasan PPHN secara bertahap sebagai berikut 
ini: 

a) Seluruh materi termasuk materi usulan fraksi-fraksi MPR 
yang belum sempat dibahas pada sidang MPR dibahas pada 
rapat pleno Panitia Ad Hoc MPR;

b) Setelah rapat pleno, dilakukan rapat perumusan (dilakukan oleh 
Tim Perumus yang dibentuk oleh Panitia Ad Hoc Pengkajian 
MPR) untuk merumuskan materi yang telah dibahas pada 
rapat pleno Panitia Ad Hoc MPR, menginventarisasi pasal-
pasal yang menjadi usulan fraksi atau telah dibahas dalam 
sidang-sidang MPR namun belum diputuskan serta melakukan 
inventarisasi permasalahan yang disampaikan oleh fraksi-
fraksi MPR dalam pengantar musyawarah fraksi pada rapat 
Badan Pekerja MPR; 

c) Hasil kesepakatan Tim Perumus, selanjutnya dibahas 
pada rapat pleno dengan tujuan untuk menyesuaikan dan 
menyempurnakan materi-materi yang saling terkait antara 
satu bab dengan bab lainnya, satu pasal dengan pasal lainnya, 
dan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Selain itu rapat 
sinkronisasi diselenggarakan untuk merangkum dan melihat 
kembali hal-hal yang menyangkut permasalahan dan perhatian 
tiap-tiap fraksi sebagaimana disampaikan dalam pengantar 
musyawarah fraksi pada rapat Badan Pekerja MPR;

d) Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya dibahas dalam 
rapat finalisasi dengan tujuan untuk merumuskan dan 
mensistematiskan materi muatan PPHN;

e) Materi yang dihasilkan dari rapat finalisasi, selanjutnya 
disosialisasikan sekaligus dilakukan uji sahih kepada berbagai 
kalangan masyarakat dan lembaga negara/pemerintah. 
Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai pandangan, 
pendapat dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat 
dan lembaga negara/pemerintah terhadap hasil rumusan rapat 
finalisasi;

anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) secara proporsional dari setiap 
Fraksi dan Kelompok DPD MPR yang diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.
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f) Menampung tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat 
secara lebih luas, terintegrasi dan massive secara bersamaan, 
diberdayakan website MPR sebagai sarana bagi masyarakat 
untuk dapat mengakses dan memberikan aspirasi terhadap 
pemerintah agar dapat mendukung keberlangsungan 
penyusunan PPHN; 

g) Setelah dirumuskannya aspirasi masyarakat ke dalam materi 
muatan PPHN, materi muatan tersebut akan ditinjau bersama 
secara partisipatif oleh MPR dalam rapat terbuka;

h) Rapat terbuka MPR akan dihadiri oleh seluruh anggota untuk 
membahas secara seksama materi muatan PPHN. Di akhir 
rapat, suara dari setiap anggota MPR akan menentukan apakah 
PPHN perlu diubah atau tidak. MPR membutuhkan ¾ suara 
dari anggotanya untuk menentukan keputusan tersebut;

i) Setelah rapat terbuka telah ditentukan keputusannya, maka 
materi muatan PPHN yang telah di finalisasi di dalam rapat 
terbuka tersebut dituangkan dalam rancangan final Pokok-
Pokok Haluan Negara oleh MPR;

j) Judicial Preview oleh Mahkamah Konstitusi, dimana dilakukan 
peninjauan dan penilaian terhadap konstitusionalitas rancangan 
final Pokok-Pokok Haluan negara sebelum disahkan dan mulai 
diundangkan;

k) Pengesahan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Bilamana judicial preview telah selesai dilakukan dan MK telah 
menyatakan konstitusionalitas dari rancangan tersebut, barulah 
dapat mulai diundangkan dan berlaku bagi pembangunan 
negara tersebut seketika pengundangan dilakukan.

1) Mahkamah Konstitusi sebagai Penguji Materiil PPHN 
dalam Proses Pra-Peninjauan (Judicial Preview)

Senada dengan adagium salus populi suprema lex esto 
yang berarti kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi 
dalam suatu negara, maka kesejahteraan masyarakat 
harus menjadi tujuan utama hukum diciptakan. Sama 
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halnya dengan dibentuknya PPHN harus diperuntukkan 
sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga harus 
disediakan wadah bagi aspirasi masyarakat, dalam hal ini 
adalah MK sebagai pelaksana cabang kehakiman yang 
mandiri untuk menerima uji konstitusionalitas Pokok-
Pokok Haluan Negara yang telah mendapat pertimbangan 
dan persetujuan dari MPR.

Dalam konsep pengujian undang-undang, istilah 
judicial preview diejawantahkan atas 2 suku kata, yaitu 
“pre” dan “view” yang artinya kegiatan untuk memandang 
sesuatu terlebih dahulu dari sempurnanya keadaan objek 
yang dipandangnya tersebut.222 Maka sebagai bagian 
dari peraturan perundang-undangan, MK dapat menguji 
konstitusionalitas PPHN. Mekanisme ini pun berkaitan 
dengan gagasan dibentuknya MK dan dimuatnya ke 
dalam konstitusi Indonesia, yaitu untuk menciptakan 
keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga 
negara (mekanisme checks and balances). Dalam konteks 
ini, setelah perumusan haluan negara selesai dilaksanakan 
dan draf final Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara 
disusun, maka langkah selanjutnya yang ditempuh ialah 
judicial preview terhadap rancangan tersebut oleh MK.

Kewenangan MK ini diamanatkan dalam UUD 
NRI 1945 dengan menyisipkan ayat baru setelah ayat (1) 
pada Pasal 24 C UUD NRI 1945, sehingga akan berbunyi 
sebagai berikut:

222  Alek Karci Kurniawan, “Judicial Preview sebagai Mekanisme Verifikasi 
Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi XI, No. 4, 
(Desember, 2014): 635.
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Pasal 24C

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada ting-
kat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi-
nal menguji undang undang terhadap Undang Undang 
Dasar, menguji undang undang terhadap Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok 
Haluan Negara, memutus sengketa kewenangan lem-
baga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemi-
lihan umum.*****)

(1a) Mahkamah Konstitusi wajib melakukan pra-penin-
jauan terhadap rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan 
Negara.*****)

Penambahan ayat (1a) pada Pasal 24C UUD NRI 
1945 ini mengandung beberapa variabel utama, yaitu: 

1. “Mahkamah Konstitusi”, sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang 
anggota, yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.223

2. “Pra-peninjauan” atau judicial preview, adalah 
mekanisme peninjauan atau pengujian konstitusionalitas 
terhadap peraturan perundang-undangan (biasanya 
undang-undang) sebelum peraturan perundang-
undangan itu resmi dan mengikat untuk umum. 

3. “Rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan Negara”, adalah 
rancangan haluan negara yang telah disusun oleh MPR. 
Rancangan akhir ini wajib diberikan kepada MK untuk 
dilakukan proses judicial preview, guna memastikan 
muatannya telah sejalan dengan UUD NRI 1945. 

223  Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
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Tahapan judicial preview ini dapat menghindari 
adanya pengaruh-pengaruh politik dalam pembentukan 
haluan negara, sehingga melenceng dari UUD NRI 1945 
maupun bilamana rancangan haluan negara tidak sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, mekanisme 
judicial preview merupakan suatu checklist mechanism 
dalam tahap pembahasan rancangan agar terverifikasi 
secara konstitusional, dimana sifatnya adalah sebagai 
tindakan pre-emptive terhadap potensi inkonstitusionalitas 
haluan negara.224 

Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk 
memanggil MPR guna memberikan penjelasan mengenai 
materi muatan yang diatur dalam PPHN tersebut, sehingga 
tercipta checks and balances antara kedua lembaga ini, 
dan agar MK mendapatkan perspektif yang lebih luas dari 
maksud disusunnya PPHN yang bersangkutan. Bilamana 
tidak ditemukan inkonstitusionalitas materi muatan 
rancangan PPHN, maka MK akan mengeluarkan Surat 
Putusan MK terhadap judicial pra-peninjauan tersebut, 
namun bila ditemukan materi muatan yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai fundamental UUD NRI 1945, maka 
rancangan PPHN dikembalikan kepada MPR untuk direvisi 
dan disesuaikan kembali. 

2)  Perubahan Ketetapan MPR tentang PPHN

Berkaca pada adagium ubi societas, ibi jus yang 
berarti dimana ada masyarakat, di situ terdapat hukumnya, 
maka sejatinya telah menggambarkan eksistensi hukum 
yang selalu mengikuti dengan keberadaan masyarakat. 
Dengan begitu, apa yang diatur di dalam hukum itu sendiri 
haruslah menjadi cerminan akan apa yang masyarakat 

224  Cécile Fabre menyatakan, “Under constitutional preview, by contrast, the 
constitutionality of the laws can be checked before they are implemented, which can 
partly pre-empt violations of rights and enable the constitutional court to assess the 
law from a wider point of view than that offered by the individual cases they have to 
adjudicate.” Lih. Cécile Fabre, Social Rights Under the Constitution : Government and 
the Decent Life, (Oxford : Clarendon Press, 2004), hlm. 173.
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butuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. 
Begitu pula dengan PPHN yang sepatutnya sinkron dengan 
kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Akan tetapi sebagaimana dipaparkan oleh Walgrave, 
manusia pada dasarnya bukanlah memiliki natur yang 
berstruktur statis, melainkan merupakan makhluk yang 
berstruktur dinamis di dalam segala aktivitasnya.225 Oleh 
sebab itu, hukum juga harus mengikuti gerak dan dinamika 
masyarakat sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan 
bersama yang dicita-citakan melalui sebuah negara. Sama 
halnya dengan PPHN yang merupakan arah pembangunan 
negara, maka harus mampu mewadahi perubahan dan cita-
cita masyarakat yang bergerak. Alhasil, tidak menutup 
kemungkinan perlunya perubahan haluan negara di masa 
yang akan datang. 

Sebagaimana mekanisme penyusunan yang 
membutuhkan persetujuan dari ¾ anggota MPR, maka 
untuk menginisiasikan suatu perubahan terhadap PPHN pun 
menurut hemat penulis sepatutnya didasari atas persetujuan 
dari ¾ anggota MPR untuk mengubah haluan negara, yaitu 
dengan mencabut PPHN yang lama, kemudian menyusun 
serta mengesahkan Ketetapan MPR tentang PPHN 
yang baru dengan mekanisme penyusunan sebagaimana 
diuraikan di atas. 

d)   Implikasi PPHN terhadap Pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya

Impeachment dalam kaitannya dengan kedudukan 
Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan merupakan 
pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta 
pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum 
yang dilakukannya dalam masa jabatan. Jika tuduhan 
atau dakwaan tersebut terbukti maka presiden dikenakan 
hukuman removal from office yaitu pencabutan dari jabatan. 

225  Djuretna Adi Imam Muhni, “Manusia Menurut Ortega Gasset,” Jurnal Filsafat (Mei 
1996): 28-33, hlm. 32.
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Maka dapat dikatakan bahwa Impeachment berbeda dengan 
istilah pemberhentian presiden karena impeachment bersifat 
penuntutan atas pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. 

Mengingat kembali dengan telah dicabutnya TAP MPR 
No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-
Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara (TAP MPR No. III/MPR/1978) 
dimana dalam Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa Majelis dapat 
memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya 
karena sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara. Pada 
masa itu, Presiden merupakan mandataris MPR dimana saat 
itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara. PPHN tidak 
mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dimana 
PPHN dipraktikkan dengan kedudukan yang setara antara 
Presiden dengan MPR sesuai dengan sistem presidensial. 
Apabila PPHN dijadikan alasan dalam pemberhentian 
presiden, maka ini sama saja dengan mengembalikan kembali 
ketentuan Pasal 4 huruf c TAP MPR No. III/MPR/1978 ke 
dalam UUD NRI 1945 yang dapat merusak sistem presidensial 
di Indonesia.

Alasan pemberhentian presiden sebagaimana Pasal 7A 
UUD NRI 1945 tidak diadakan perubahan, sehingga alasan 
pemberhentian presiden masih tetap berbunyi sebagai berikut:

“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.”

Kemudian, permasalahan lain jika PPHN dijadikan 
alasan pemberhentian presiden adalah sulitnya dalam 
menentukan parameter dari pelanggaran terhadap haluan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945140

negara oleh Presiden dikarenakan cakupannya yang luas 
dan menyeluruh. Maka dari itu, pelanggaran PPHN oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijadikan 
alasan dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.   

1.2. Pranata Hak Budget Parlemen

Sejalan dengan menguatnya konsep demokrasi atau kedaulatan 
rakyat dalam bernegara, maka keterlibatan lembaga perwakilan atau 
parlemen dalam menentukan anggaran negara semakin memperoleh 
basis pembenaran secara ilmiah. Dalam konteks itu, hak budget 
parlemen merupakan perwujudan fungsi otorisasi berupa pemberian 
persetujuan anggaran negara yang diajukan pemerintah. Esensi 
daripada hak budget parlemen dalam memberikan otorisasi pendapatan 
negara dan pembelanjaannya adalah bukan karena rakyat berkontribusi 
membayarkan pajak saja, melainkan merupakan ide yang lebih mulia 
dari itu, yakni berbicara mengenai kedaulatan.

Hak budget yang dimiliki parlemen berkaitan erat dengan 
anggaran negara.226Anggaran negara sendiri merupakan perkiraan atau 
perhitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran atau belanja yang akan 
dikeluarkan oleh negara. Anggaran negara sendiri merupakan perkiraan 
atau perhitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran atau belanja yang 
akan dikeluarkan oleh negara.

Kaitan antara hak budget dalam pembentukan suatu produk 
hukum juga sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, fungsi 
anggaran juga masuk dalam fungsi pengawasan karena parlemen pula 
yang melakukan pengawasan terhadap anggaran negara, yang terbagi 
dalam dua bentuk yakni pengawasan terhadap penganggaran dan belanja 
negara (control of budgeting) dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
anggaran dan belanja negara (control of budget implementation).227 
Oleh sebab itu, hak budget ini merupakan hak konstitusional yang 

226   Secara etimologis, perkataan anggaran bersumber dari kata “anggar” atau “kira-
kira” atau “perhitungan”, lihat Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Jakarta: 1976

227   Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Op.cit.,  hlm. 
163.
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dimiliki oleh parlemen untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan 
negara dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum terhadap 
anggaran dan pendapatan perbelanjaan negara. 

Selain itu, apabila dilihat dari teori checks and balances pun, 
kewenangan memberikan persetujuan dalam RAPBN oleh DPR 
merupakan suatu hal yang signifikan. Dalam menjalankan fungsi 
pengecekan dan pengawasan serta penyeimbangan kewenangan 
Presiden dalam bidang anggaran negara, sehingga APBN dharapkan 
benar-benar dapat untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pun 
menilik mengenai kedudukan Presiden dan DPR dalam pembahasan 
RAPBN, hal ini penting mengingat ketentuan Pasal 23 Ayat (3) UUD 
1945 Setelah Perubahan menentukan 

“Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan 
oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang 
lalu”. 

Dengan menggunakan metode penafsiran sistematis228, maka 
keterkaitan antara Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) tersebut menunjukan 
bahwa kedudukan DPR adalah lebih tinggi dibandingkan Presiden dalam 
pembahasan RAPBN. Oleh karena hal ini DPR-lah yang memberikan 
kata setuju atau tidak setuju. Dengan kata lain keputusan akhir berada 
pada DPR, dimana disitulah terdapat hak budget DPR. Tentu secara 
garis besar jika ditilik melalui fungsi legislasi DPR, walaupun DPR 
yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (terdapat dalam 
Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan), namun baik Presiden 
maupun DPR bahkan DPD dapat mengajukan usulan rancangan undang-
undang, dimana setiap RUU dibahas dimana setiap RUU dibahas oleh 
DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan 
ini menunjukkan kedudukan antara DPR dan Presiden benar-benar 
tidak tumpang tindih dan seimbang dalam pembahasan non APBN. 

Dalam konteks teori kedaulatan rakyat, adalah tepat dimana 
hak budget DPR yang menempatkan lembaga perwakilan rakyat lebih 
tinggi. Sebab jika ditilik menggunakan pendekatan Rene Stourm:229

228  Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 
hlm.18

229  Arifin Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan 
Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 54
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“The Constitutional right which a nation possesses to 
authorize public revenues and expenditures does not 
originate from the fact the members of nation contribute 
the payments. This right is based on loftier idea; the idea of 
sovereignty.”

Pendapat Rene Stourm tersebut menjelaskan penegasan 
mengenai esensi hak budget parlemen dimana dalam memberikan 
otorisasi pendapatan negara dan pembelanjaannya, bukan karena 
kewajiban rakyat yang berkontribusi dalam membayar pajak, melainkan 
merupakan ide yang lebih mulia dari hal tersebut yakni kedaulatan.

Selain itu, apabila dilihat dari teori checks and balances 
pun, kewenangan memberikan persetujuan dalam RAPBN oleh 
DPR merupakan suatu hal yang tepat. Fungsi pengecekan serta 
pengawasan dan penyeimbangan kewenangan Presiden dalam bidang 
anggaran negara, sehingga APBN diharapkan benar-benar dapat untuk 
kepentingan dan kemakmuran rakyat banyak. Dalam hal ini hak budget 
parlemen dalam mengatur APBN merupakan wujud kedaulatan rakyat 
dalam pengelolaan keuangan negara adalah dasar hukum negara untuk 
mencapai tujuan bernegara, bukan kekuasaan semata.  

Meninjau dari fungsi DPR yakni DPR memiliki tugas dan 
wewenang yakni:230

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 
kebijakan pemerintah

2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan 
oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 
SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan 
agama)

Untuk itu, dalam kontruksi sistem pemerintahan presidensial 
melalui hak budget parlemen, instrumen parlemen dalam pemberian 
persetujuan RAPBN yang diajukan Presiden yang menurut Bagir 
Manan adalah salah satu pengawasan yang efektif. Sebagai pemegang 
hak anggaran, cabang legislatif menentukan anggaran belanja negara. 

230  “Tugas dan Wewenang” diakses melalui laman https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-
wewenang pada tanggal 5 Juni 2021.
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Badan legislatif menentukan alokasi anggaran tahunan, bahkan dapat 
menolak rencana anggaran yang diajukan oleh Presiden. 

Berkaca pada sistem yang terdapat pada Amerika, karena kuatnya 
kewenangan badan perwakilan rakyat dalam penentuan anggaran, 
Kongres Amerika dapat menolak untuk memberikan suatu persetujuan 
terhadap proposal anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Oleh 
dengan akibat penolakan tersebut, maka akan terjadi suatu mekanisme 
pemerintahan yang terancam tertutup atau government shutdown 
dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan negara tidak mungkin 
dijalankan tanpa adanya anggaran. 

Pun berkaca pada mekanisme hak budget di Brazil bahwa 
terdapat Proses anggaran tahunan Brazil ini dimulai dengan melibatkan 
tinjauan internal oleh Sekretariat Perencanaan dan Sekretariat 
Anggaran Kementerian Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen. Dari 
rangkaian mekanisme pranata hak budget parlemen Brazil sebagaimana 
diuraikan di atas terbukti menghasilkan suatu anggaran negara yang 
sangat menekankan pada pemeliharaan agregat. Hal ini kemudian 
berimplikasi pada stabilisasi agregat yang melahirkan terpenuhinya 
prasyarat stabilitas ekonomi secara keseluruhan yang penting untuk 
seluruh kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi negaranya. 

Walaupun hak budget parlemen khususnya DPR tidak sekuat 
dengan hak budget daripada Amerika dan walaupun tidak dipisah 
pengaturannya per sub divisi seperti di Brazil, namun pranata hak 
budget ini merupakan hal yang bisa dipertimbangkan demi melengkapi 
sistem pranata hak budget dalam sistem Indonesia sekarang. Sebab jelas 
dalam konstitusi termaktub dan dijelaskan bahwa apabila tidak disetujui 
RAPBN dan DPR menolak akan usulan RAPBN tersebut, tidak serta 
merta membuat pemerintahan terancam tertutup melainkan pemerintah 
menggunakkan APBN tahun sebelumnya dengan menggunakkan hak 
anggaran tersebut untuk mengontrol pelaksanaan PPHN. 

Apabila presiden dan Wakil Presiden dan seluruh lembaga-
lembaga negara lainnya melakukan pelanggaran terhadap PPHN, maka 
dalam hal ini MPR dapat bertindak dan memerintahkan DPR selaku 
lembaga negara yang dapat menyetujui dan menolak RAPBN serta 
memiliki fungsi anggaran dan legislatif(mengingat dimana sebagian 
anggota MPR adalah DPR), untuk menolak RAPBN yang diajukan oleh 
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Pemerintah. Mekanisme yang dijalankan, Presiden dan Wakil Presiden 
serta lembaga negara lainnya dipaksa untuk membuat rencana program 
pembangunan dalam RAPBN yang sesuai dengan GBHN dan apabila 
tidak sesuai maka proposal anggaran tersebut dapat ditolak. 

Pranata hak budget jika ditinjau dari mekanisme yang telah 
dipaparkan sebelumnya dimana dalam kaitan dengan PPHN, apabila 
RAPBN yang diajukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan arahan 
yang terdapat dalam PPHN, maka DPR harus menolak dan meminta 
kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Guna meningkatkan kontrol keterlibatan rakyat dalam 
mengecek serta meninjau RAPBN yang diusulkan serta dalam rangka 
memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk memperbaiki usulan 
anggaran yang diajukan, maka adapun mekanisme tambahan yakni 
dengan menambahkan sebanyak 1 (satu) kali kesempatan lainnya bagi 
pemerintah dalam Undang-Undang Dasar, untuk memperbaiki rancangan 
dan usulan RAPBN yang ingin diajukan. Hal ini dilakukan oleh DPR 
semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk 
memperbaiki usulan yang diajukan demi meningkatkan kontrol yang 
lebih ketat dan terikat akan rancangan yang diberikan untuk ditinjau 
kemudian. Adapun mengenai perubahan UUD 1945 dimana terdapat 
penambahan frasa pada Pasal 23 ayat (3), dijabarkan sebagai berikut:

“(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah dapat 
menggunakan Hak Penyusunan Kembali. Apabila Dewan 
Perwakilan tidak menyetujui atas usulan yang telah 
diajukan kembali, maka Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Penjelasan Pasal 23 ayat (3) pada dasarnya memuat hak 
begrooting Dewan Perwakilan Rakyat dan Hak Penyusunan Kembali 
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Presiden. Mengenai Hak Penyusunan Kembali merupakan hak Presiden 
yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam meninjau kembali 
usulan anggaran yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali kesempatan 
untuk mengubah dan menyesuaikan dengan arahan dan kesepakatan 
pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 
Dalam hal pemerintah diberikan dan memakai Hak Penyusunan 
Kembali tersebut, atas dasar pertimbangan DPR untuk meninjau 
kembali terhadap usulan anggaran yang diberikan terdapat hal-hal yang 
tidak sejalan dengan pembangunan negara maka Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat menolak dan meminta presiden untuk mengikuti APBN 
tahun yang lalu. 

Dengan demikian, titik berat tujuan daripada perubahan dan 
penambahan beberapa frasa dalam pasal 23 ayat (3) pada UUD 1945 
adalah untuk memberikan kesempatan presiden memperbaiki diri 
demi pembangunan negara. Dalam kaitan dengan PPHN, mengenai 
pengawasan pun haruslah bersifat efektif demi mewujudkan kontrol 
pemerintah yang transparan dan terlaksana sesuai dengan PPHN 
sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.  
 

1.3.  Penambahan Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap Ketetapan MPR

a) Urgensi Penambahan Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap Ketetapan MPR

Konsep judicial review dilihat sebagai hasil perkembangan 
modern sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas 
ide-ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan 
(separation of power), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi 
manusia (the protection of fundamental rights).231 Pada dasarnya, 
judicial review hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya 
dalam negara yang tidak menganut supremasi parlemen melainkan 
menganut supremasi hukum. Hal ini dikarenakan negara yang 
menganut sistem supremasi parlemen menghasilkan produk hukum 
yang tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana parlemen merupakan 

231  Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.
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bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.232 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ditegaskan 
bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka, Indonesia memiliki 
ciri sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan 
tertinggi, bukan parlemen. Sebagai konsekuensinya, produk hukum 
yang diterbitkan oleh lembaga legislatif, yakni undang-undang, 
dapat diuji oleh lembaga lain sebagai bentuk checks and balances. 
Lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang tersebut 
adalah MK. MK melakukan pengujian terhadap undang-undang 
agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak melanggar 
hak konstitusional rakyat. Hal ini menjadi bukti Indonesia bukanlah 
negara parlemen, melainkan negara hukum. 

MK menjadi salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang 
diberi wewenang secara atributif untuk melakukan judicial review 
dengan dua tujuan pokok, yakni: (i) menjamin berfungsinya sistem 
demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi pemusatan pada 
satu cabang kekuasaan belaka; dan (ii) melindungi setiap individu 
warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara 
yang dapat merugikan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi.233 
Demi tercapainya kedua tujuan ini secara maksimal, MK harus 
menjadi lembaga peradilan yang independen, berintegritas, serta 
menjaga imparsialitas dalam memutus perkara judicial review. 

Dalam mencapai independensi peradilan, Hakim Konstitusi 
harus tunduk pada hukum dan keadilan, karena kemandirian suatu 
lembaga peradilan merupakan prinsip utama negara demokrasi dan 
negara hukum.234 Kemandirian ini terlihat dari putusan-putusan MK 
yang bebas dari kekuatan eksekutif, legislatif, dan opini media.235 
Salah satu bentuk wewenang yang dimiliki oleh Hakim Konstitusi 
adalah secara seorang diri sebagai the final interpreter of the 
constitution menafsirkan maksud dari pasal-pasal dalam konstitusi 

232  Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian 
Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 52-53.

233  Jimly Asshidiqqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara…, Loc. 
Cit.

234  Mahkamah Konstitusi RI, Op. Cit., hlm. 38.
235  Ibid., hlm. 38-39.
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yang menjadi batu uji dalam sebuah perkara judicial review.

Penambahan kewenangan MPR dalam pembentukan 
Ketetapan MPR tentang PPHN menimbulkan berbagai pandangan 
terhadap kedudukan Ketetapan MPR tersebut. Sebagaimana telah 
diketahui, bahwa Ketetapan MPR pernah dihilangkan dari bagian 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan 
UU No. 12 Tahun 2011 kemudian mengembalikan dan memberikan 
status hukum Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-
undangan. Namun, apakah kedudukan Ketetapan MPR berada di 
atas Undang-Undang atau setara dengan Undang-Undang tidak 
dijelaskan lebih lanjut. Menurut Jimly Asshiddiqie, meskipun 
berbentuk Ketetapan MPR, muatannya ialah norma-norma hukum 
yang setara dengan materi undang-undang, sehingga Ketetapan 
MPR yang masih berlaku sampai saat ini dapat dikatakan sebagai 
undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin).236

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai berbagai pandangan 
akan kedudukan Ketetapan MPR, perlu ditegaskan bahwa MK 
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau 
judicial review terhadap Ketetapan MPR. Secara hierarki peraturan 
perundang-undangan, kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah 
UUD NRI 1945. Namun, dengan kewenangan yang dilandasi 
oleh Pasal 24C, MK tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan 
pengujian terhadap Ketetapan MPR. Selain itu, pengaturan mengenai 
mekanisme pengujian Ketetapan MPR/S tidak ditemukan dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebut sebagai 
terra incognita, yaitu wilayah tak bertuan dikarenakan tidak ada 
lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian 
terhadap Ketetapan MPR.237

Akan tetapi, Ketetapan MPR tentang PPHN yang tidak 
dapat diuji tersebut dapat dijadikan batu uji bagi undang-undang. 
Hal ini dikarenakan secara hierarki peraturan perundang-undangan, 
Ketetapan MPR berada di atas undang-undang. Maka, dalam rangka 
mendukung pembangunan negara, Ketetapan MPR tentang PPHN 

236  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Op.cit., hlm. 79.
237  Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di 
Indonesia,” Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2013), hlm. 171.
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menjadi salah satu batu uji dalam pembuatan undang-undang 
ataupun judicial review bersama dengan UUD NRI 1945. Dalam 
pembentukannya, Ketetapan MPR tentang PPHN telah melalui uji 
materiil dengan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MK sehingga 
telah dipastikan bahwa Ketetapan MPR tersebut tidak bertentangan 
dengan konstitusi. Penambahan Ketetapan MPR tentang PPHN ini 
memiliki tujuan agar produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah 
dapat sejalan dengan pedoman pembangunan negara yang seimbang 
di setiap bidang. Dengan demikian, merupakan sebuah urgensi untuk 
menambahkan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang 
terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN. 

Amanat sebagai guardian of the constitution menunjukkan 
peran penting MK dalam pengujian undang-undang terhadap 
Ketetapan MPR tentang PPHN. MK memiliki kapabilitas untuk 
menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sehingga hal 
tersebut dapat diaplikasikan untuk menguji undang-undang terhadap 
Ketetapan MPR tentang PPHN. Dalam hal ini, langkah yang 
diambil lembaga-lembaga negara dalam pembangunan negara perlu 
mempertimbangkan hak-hak konstitusional masyarakat. Implikasi 
terhadap hak tersebut dapat dicerminkan dengan sejalannya produk 
hukum yang mendukung pembangunan negara. Dengan demikian, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan UU MK, kewenangan 
konstitusional MK dalam melaksanakan prinsip checks and balances 
yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara 
sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara 
melalui judicial review tersebut akan membantu melindungi hak-
hak konstitusional masyarakat Indonesia.

Dalam mencegah pembentukan peraturan perundang-
undangan maupun materi muatan undang-undang yang bertentangan 
dengan Ketetapan MPR tentang PPHN, maka kami mengusulkan 
penambahan kewenangan pengujian undang-undang terhadap 
Ketetapan MPR oleh MK dalam proses pengujian formil dan 
materiil undang-undang. Sebagai peraturan dengan kedudukan di 
bawah UUD NRI 1945, Ketetapan MPR tentang MPR yang sudah 
disahkan sudah melalui tahap uji materiil atau judicial review yang 
dilakukan oleh MK sehingga tidak bertentangan dengan UUD NRI 
1945. Namun, agar terlaksana praktik perundang-undangan yang 
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sesuai dengan arah pembangunan negara, maka adanya penambahan 
kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Ketetapan 
MPR diperlukan.

b)  Penambahan Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang 
terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN pada Perubahan UUD 
NRI 1945

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, peran MK 
sangat dibutuhkan untuk melakukan judicial review Undang-Undang 
terhadap Ketetapan MPR dalam melindungi hak-hak konstitusional 
masyarakat, dimana hak tersebut diaplikasikan dalam produk hukum 
yang mendukung pembangunan negara. Maka, merupakan sebuah 
urgensi untuk menambahkan serta memperjelas kewenangan MK 
dalam melakukan judicial review tersebut.

Kewenangan MK dalam melakukan judicial review Undang-
Undang terhadap Ketetapan MPR akan ditambahkan dalam Pasal 
24C ayat (1). Penambahan pasal tersebut akan berbunyi sebagai 
berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final menguji undang undang terhadap Undang Undang 
Dasar, menguji undang undang terhadap Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Frasa “menguji undang undang” memiliki 2 (dua) buah 
tujuan. Pertama, kewenangan MK dalam melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN adalah 
pengujian formil dan materiil. Kedua, dalam melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Ketetapan MPR, MK dapat menggunakan 
metode penafsiran yang dinilai paling memenuhi rasa keadilan di 
masyarakat. Kewenangan MK tersebut dilakukan untuk mencegah 
adanya ketidaksesuaian peraturan dalam suatu undang-undang, yang 
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secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 dan Ketetapan 
MPR tentang PPHN, terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 
dengan Ketetapan MPR tentang PPHN. 

Frasa “terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tentang Pedoman Pedoman Haluan Negara” memiliki kaitan dengan 
frasa sebelumnya yakni, “menguji undang-undang.” Sebagai 
implikasi dari penambahan kewenangan MPR untuk membuat 
Ketetapan MPR tentang PPHN, setiap peraturan perundang-
undangan diharapkan untuk sesuai dengan UUD NRI 1945 dan 
Ketetapan MPR tentang PPHN. Maka, pengujian undang-undang 
yang  dilakukan merujuk pada pasal-pasal dalam Ketetapan MPR 
tentang PPHN. 

c) Mekanisme Penambahan Kewenangan MK dalam Pengujian 
Undang-Undang terhadap Ketetapan MPR

MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang 
dalam mengadili dan memutus perkara pengujian materiil dan formil 
undang undang terhadap UUD NRI 1945. Keberadaan Ketetapan 
MPR tentang PPHN memberikan wewenang bagi MK untuk 
melakukan pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR. 
Penambahan kewenangan tersebut bertujuan untuk mengawasi 
praktik peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan arah 
pembangunan yang diatur dalam Ketetapan MPR tentang PPHN.

Dalam mengadili dan memutus perkara, MK harus selalu 
mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, dan 
berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi. Keberadaan dan 
kekuasaan yang ditentukan konstitusi, serta ukuran-ukuran yang 
digunakan MK harus sesuai dengan konstitusi, dalam hal menafsirkan 
konstitusi tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Ketetapan 
MPR telah melalui tahap judicial review yang dilakukan oleh MK 
sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan UUD NRI 
1945. Dengan demikian, dengan adanya konstitusionalitas dalam 
Ketetapan MPR tentang PPHN, maka MK dalam menafsirkan 
Ketetapan MPR juga harus mempertimbangkan beberapa aspek 
sebagai tolak ukur.
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Perlu diingat kembali bahwa pengujian yang dilakukan oleh 
MK tersebut adalah pengujian formil dan materiil suatu undang-
undang. Dengan pertimbangan bahwa tujuan keberadaan Ketetapan 
MPR tentang PPHN adalah sebagai pedoman arah pembangunan, 
maka merupakan suatu urgensi untuk melakukan kedua pengujian 
tersebut. Maka, dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang 
terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN, pemohon yang mengajukan 
permohonan pengujian, baik formil maupun materiil suatu undang-
undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN akan patut diterima 
oleh MK. Hal ini dikarenakan permohonan tersebut sejatinya untuk 
memperjuangkan hak-hak konstutisional masyarakat yang dilindungi 
dalam UUD NRI 1945 dan diimplementasikan pula dalam Ketetapan 
MPR tentang PPHN. Dalam melakukan penafsiran Ketetapan MPR 
tentang PPHN, MK juga perlu meneliti niat penyusunnya (original 
intent). Dengan demikian, hakim MK mampu menemukan maksud 
atau keinginan pembuat hukum melalui penafsirannya, sehingga 
sehingga kewenangan menafsirkan yang dimiliki oleh hakim tidak 
dapat digunakan sewenang-wenang.

d) Implikasi Penambahan Kewenangan Pengujian Undang-Undang 
terhadap Ketetapan MPR dalam Perubahan Kelima UUD 1945

Penambahan kewenangan untuk melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN tersebut 
memberikan implikasi bagi implikasi dalam praktik dan dalam 
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. 
Implikasi terhadap praktik pengujian undang-undang terhadap UUD 
NRI 1945 dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, MK memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN 
yang menjadi batu uji, selain UUD NRI 1945. Dalam perkara 
pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN, 
pengujian yang dilakukan dapat berupa pengujian formil ataupun 
pengujian materiil undang-undang. Bila ditinjau lebih jauh, tujuan 
dari pengujian materiil tersebut adalah untuk mengawasi muatan 
materi undang-undang agar terarah, sehingga sesuai dengan pedoman 
pada Ketetapan MPR tentang PPHN. Sedangkan, pengujian formil 
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ditujukan untuk melihat aspek-aspek prosedural dalam pembentukan 
Ketetapan MPR tentang PPHN agar sesuai dengan mekanisme yang 
telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga 
mampu mencerminkan demokrasi perwakilan yang sepatutnya 
diamalkan oleh MPR itu sendiri.

Kedua, MK dapat menggunakan metode penafsiran yang 
dinilai paling memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dalam 
melakukan pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR 
tentang PPHN. Penafsiran tersebut perlu melihat beberapa indikator 
meliputi naskah undang-undang dasar yang resmi dan tertulis, 
dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Ketetapan 
MPR tentang PPHN, nilai-nilai konstitusi yang dalam praktek 
ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan 
kegiatan bernegara, serta nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran 
kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga 
negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, kewenangan MK tersebut juga akan menimbulkan 
implikasi dalam peraturan perundang-undangan yang memerlukan 
pengaturan lebih lanjut dalam tataran peraturan perundang-undangan 
di bawah UUD NRI 1945. Implikasi yang dihasilkan dapat dilihat 
sebagai berikut.

Pertama, menegaskan kewenangan MK dalam pengujian 
undang-undang terhadap Ketetapan MPR pada UU Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka, dalam Pasal 29 ayat 
(1) perlu dilakukan perubahan dengan penambahan huruf sebagai 
berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menguji undang-undang terhadap Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-
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Pokok Haluan Negara;

c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

d. memutus pembubaran partai politik;

e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum; dan

f. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-
undang.”

Kedua, perlu dilakukan perubahan kewenangan MK dalam 
UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 7 
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam rangka 
harmonisasi antara UUD NRI 1945 dengan peraturan perundang-
undangan lain, maka penambahan kewenangan MK dalam UU MK 
perlu dipertegas, sebagaimana penegasan yang dituangkan dalam 
UU Kekuasaan Kehakiman.   Perubahan yang dilakukan pada Pasal 
10 ayat (1) UU MK adalah sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menguji undang-undang terhadap Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok 
Haluan Negara;

c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. memutus pembubaran partai politik; dan

e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum.”
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Sehingga, serupa dengan revisi yang perlu dilakukan untuk 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK 
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang 
terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN. Pada pokoknya. dalam 
menguji undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN, 
MK dapat melakukan pengujian formil dan materiil. Revisi ini 
diperlukan dalam rangka check and balances yang dilakukan MK 
terhadap undang-undang dengan Ketetapan MPR tentang PPHN 
agar sesuai dengan pedoman pembangunan negara.

Ketiga, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 
MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara 
Pengujian Undang, khususnya terkait penambahan Ketetapan 
MPR tentang PPHN sebagai batu uji dari acara pengujian undang-
undang. Sebagai implementasi dari perubahan UUD NRI 1945 
dengan penambahan Ketetapan MPR tentang PPHN, perlu diatur 
lebih lanjut mengenai wewenang MK dalam melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN. 

Dalam revisi ini, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata 
beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap 
Ketetapan MPR tentang PPHN. Pengaturan tersebut memiliki 2 (dua) 
tujuan, yakni: (1) agar peraturan perundang-undangan di Indonesia 
tidak hanya bertentangan dengan UUD NRI 1945, tetapi dengan 
Ketetapan MPR tentang PPHN secara formil maupun materiil; 
dan (2) untuk mengarahkan dan mengawasi praktik peraturan 
perundang-undangan yang searah dan mendukung pembangunan 
negara berdasarkan Ketetapan MPR tentang PPHN.

Dengan revisi ini, diharapkan pelaksanaan check and balances 
antar cabang kekuasaan untuk dapat melengkapi kekurangan salah 
satu cabang kekuasaan dan menghindari benturan kepentingan. 
Selain itu,  diharapkan peran MK dalam mengawasi pembentukan 
undang-undang dan pengujian undang-undang terhadap Ketetapan 
MPR tentang PPHN mampu membuat praktik perundang-undangan 
yang searah dengan arah pembangunan negara Indonesia yang juga 
merupakan implementasi dari perlindungan hak-hak konstitusional 
masyarakat. 
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pembangunan nasional NKRI terletak pada 
diskontinuitas pembangunan negara yang menyebabkan pembangunan 
nasional yang cenderung lambat dan stagnan. Hal ini disebabkan 
model sistem pembangunan nasional yang selama ini diberlakukan 
sangat bertumpu pada badan eksekutif (executive oriented) dan 
tidak adanya haluan negara dalam bangunan ketatanegaraan 
Indonesia. Alhasil, diskontinuitas pembangunan terjadi mengikuti 
pergantian Presiden dan masa jabatannya. Pasalnya, setiap Presiden 
dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode 
pemerintahan, sehingga melahirkan diskontinuitas, inkonsistensi, 
dan panduan arah pembangunan yang tidak selaras. Ketiadaan haluan 
negara inipun turut menyebabkan diskonektivitas tahapan dan prioritas 
pembangunan nasional, sebab praktik penyelenggaraan negara yang 
seolah-olah melenyapkan prinsip dan semangat gotong royong, serta 
didasari oleh individualisme badan eksekutif, baik itu tingkat pusat 
maupun daerah.

2. Amandemen ke-5 UUD NRI 1945 dalam menghidupkan haluan 
negara (PPHN) dalam bentuk TAP MPR merupakan solusi yang 
dapat mengatasi problematika pembangunan di Indonesia. Dengan 
penambahan kewenangan bagi MPR sebagai solusi problematika 
yang diuraikan sebelumnya, akan melahirkan beberapa implikasi. 
Pertama, TAP MPR sebagai instrumen hukum yang mengatur 
PPHN merupakan pilihan yang paling tepat. Hal ini dikarenakan 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, TAP MPR 
sejatinya disebut sebagai staatsgrundgesetz yang berisikan garis-
garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, sehingga selaras 
dengan muatan PPHN itu sendiri sebagai desain besar haluan negara. 
Tidak tepat bilamana PPHN dimaktubkan ke dalam konstitusi maupun 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945156

diundangkan dalam bentuk undang-undang. Sebab apabila dimasukan 
ke dalam konstitusi, rigiditas dan metode perubahan yang memiliki 
syarat tertentu akan seolah-olah mengekang arah pembangunan 
nasional yang pada dasarnya mengikuti dinamika masyarakat. 
Sementara itu, pengaturan PPHN di dalam undang-undang juga tidak 
tepat, mengingat natur undang-undang (formell gesetz) berupa norma 
yang konkret dan langsung dapat dilaksanakan secara nyata kepada 
masyarakat. Kedua, materi muatan dan keberlakuan PPHN didasarkan 
pada mekanisme partisipatif oleh seluruh anggota MPR sebagai 
“maket” keterwakilan seluruh rakyat Indonesia dalam demokrasi 
perwakilan. Mekanisme yang dimaksud ialah melalui Panitia Ad 
Hoc MPR guna menyusun dan merumuskan rancangan Pokok-
Pokok Haluan Negara yang kemudian dimintakan persetujuan dari 
anggota MPR dengan paling sedikit ¾ suara anggota MPR. Setelah 
itu, rancangan PPHN diberikan kepada MK untuk dilakukan judicial 
preview guna menguji konstitusionalitas dari rancangan PPHN 
tersebut. Bilamana rancangan PPHN telah dinyatakan konstitusional, 
maka dapat disahkan dan diundangkan oleh MPR. Dari mekanisme ini 
diharapkan dapat melahirkan produk PPHN yang dapat secara garis 
besar menggambarkan arah pembangunan negara yang berideologikan 
Pancasila dan konstitusional terhadap UUD NRI 1945. Keberlakuan 
dari PPHN inipun tidak terikat periode waktu tertentu, melainkan 
seterusnya sampai dirasakan perlu perubahan haluan negara dengan 
mekanisme persetujuan ¾ anggota MPR dalam mengubah PPHN. 
Sekalipun PPHN sebagai produk utama haluan negara tidak memiliki 
jangka waktu, namun pembangunan akan dirincikan dalam RPJMN 
yang diatur setiap 5 tahun sekali sesuai dengan masa jabatan Presiden 
guna menuangkan visi, misi, serta programnya dengan mengacu pada 
PPHN yang ada. Ketiga, pelanggaran PPHN oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden tidak dapat dijadikan alasan dalam pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keempat, mengenai pranata hak 
budget parlemen, ditinjau dari fungsi DPR yakni fungsi pengawasan 
parlemen, hal ini diperlukan guna mewujudkan pengawasan 
yang efektif dan checks and balances peran parlemen khususnya 
DPR mengenai pengelolaan keuangan negara yang berbentuk 
RAPBN bersama Presiden. Mengingat keterlibatan Presiden dalam 
mengusulkan RAPBN, adapun mekanisme baru yakni penambahan 
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Hak Penyusunan Kembali. Mekanisme ini terjadi apabila terdapat 
RAPBN yang diajukan oleh Presiden tidak sesuai dengan arahan 
yang terdapat dalam PPHN, maka hak Presiden yang diberikan 
oleh DPR yakni Hak Penyusunan Kembali, dapat digunakan dalam 
meninjau kembali usulan anggaran yang diberikan sebanyak 1 (satu) 
kali kesempatan untuk mengubah dan menyesuaikan dengan arahan 
dan kesepakatan pemerintah. Dalam hal pemerintah diberikan dan 
memakai Hak Penyusunan Kembali tersebut, atas dasar pertimbangan 
DPR untuk meninjau kembali terhadap usulan anggaran yang 
diberikan terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan pembangunan 
negara maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak dan meminta 
presiden untuk mengikuti APBN tahun yang lalu. Kelima, berkaitan 
dengan pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR 
tentang PPHN, dinilai diperlukan sebagai perwujudan check and 
balances dalam mengawasi praktik peraturan perundang-undangan 
agar sesuai dengan arah pembangunan negara. Maka, MK perlu 
diberikan wewenang dalam melakukan pengujian undang-undang 
terhadap Ketetapan MPR dalam melaksanakan pengawasan tersebut, 
dalam hal ini pengujian formil dan materiil suatu undang-undang. 
Ketetapan MPR tentang PPHN hanya berfungsi untuk memperjelas 
arah pembangunan dalam peraturan perundang-undangan yang juga 
dilandasi oleh UUD NRI 1945, sehingga mengenai pengujian secara 
formil undang-undang terhadap Ketetapan MPR tentang PPHN tidak 
memiliki urgensi.

3. Landasan filosofis dari perubahan ke-5 UUD NRI 1945 adalah cita-
cita bangsa yang terliput dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 itu 
sendiri. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam esensi konstitusi 
secara konkret menjadi sebuah kenihilan dalam praktik bernegara 
yang ada. Dengan demikian, amandemen ke-5 UUD NRI 1945 
semata-mata dilakukan untuk menghidupkan  kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan. Landasan sosiologis dari perubahan ke-5 UUD NRI 1945 
adalah urgensi untuk menyelaraskan pembangunan negara dengan 
kebutuhan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat 
dari rakyat Indonesia. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebutlah, 
negara baru dapat dikatakan mencapai tujuan mulianya untuk 
memakmurkan dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat 
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Indonesia sebagai bukti eksistensi lembaga negara dan peraturan 
perundang-undangan yang mampu melaksanakan fungsinya secara 
nyata guna mewadahi seluruh kepentingan rakyat NKRI.  Landasan 
yuridis dari perubahan ke-5 UUD NRI 1945 yaitu bahwasannya UUD 
NRI 1945 telah mengamanatkan MPR sebagai salah satu lembaga 
negara yang mewakili suara rakyat atas dasar pemilihan umum, 
sehingga sepatutnya aspirasi rakyat dapat diejawantahkan melalui 
fungsi dan kewenangan MPR, yakni penetapan PPHN. Pelaksanaan 
dari wewenang ini mengingat UUD NRI 1945 merupakan konstitusi 
tertulis bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi seluruh 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu, PPHN 
(staatsgrundgesetz) patut diletakkan pada tataran norma dasar negara, 
serta patut ditindaklanjuti melalui anggaran negara dan penambahan 
kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang sebagai 
norma yang berlaku di masyarakat terhadap TAP MPR tentang PPHN.

4. Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan haluan negara, yaitu 
Pokok-Pokok Haluan Negara yang termaktub dalam Ketetapan MPR 
ini adalah terwujudnya pembangunan nasional yang kontinu dan 
terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan diaturnya 
pembangunan yang seimbang. Kemudian Jangkauan dan arah 
pengaturan dari Pokok-Pokok Haluan Negara adalah: (i) mengatur 
haluan negara sebagai pedoman Presiden dalam merangkai program, 
(ii) mengatur haluan negara dalam berbagai sektor pembangunan 
yang seimbang, (iii) menjadikan PPHN sebagai batu uji dalam 
judicial review peraturan perundang-undangan guna menyelaraskan 
pelaksanaan sistem hukum nasional, (iv) mengatur mengenai Hak 
Penyusunan Kembali Presiden berkaitan dengan Pranata Hak Budget, 
dan (v) mempertegas kembali bahwa pelanggaran terhadap PPHN 
tidak bisa dijadikan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. Dan selanjutnya mengenai Ruang Lingkup Materi Muatan 
dengan diadakan Perubahan kelima UUD NRI 1945 yang meliputi: 
(i) Ketetapan MPR tentang PPHN, (ii) Pranata Hak Budget Parlemen, 
dan (iii) Penambahan Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap Ketetapan MPR.
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B.  SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan 
adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan bangsa Indonesia akan haluan negara seharusnya 
dipandang sebagai urgensi penting bagi keberlangsungan NKRI, guna 
mampu mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia di masa yang 
akan datang melalui sinkronisasi dan koordinasi arah pembangunan 
negara yang berkelanjutan. 

2. Untuk mendukung keberhasilan penyusunan Naskah Akademik ini, 
perlu dilakukan komunikasi, forum diskusi, dan jaring pendapat 
dengan para ahli dan pakar di masing-masing bidang keahliannya, 
tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pengajar, serta mahasiswa.
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RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945   

PEMBUKAAN 

 

(Preambule) 

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 rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. Kemudian daripada 

itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945   

PEMBUKAAN 

 

(Preambule) 

(Tetap). 
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segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

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.***)  

BAB I  

BENTUK DAN KEDAULATAN 

  

Pasal 1 

(1) (Tetap). 

 

(2) (Tetap). 
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(3) Negara Indonesia adalah negara 

hukum.***) 

 

(3) (Tetap). 

 

BAB II 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  

  

Pasal 2 

(1) 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.****)  

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

bersidang sedikitnya sekali dalam 

lima tahun di Ibu Kota Negara. 

(3) Segala putusan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 

dengan suara terbanyak. 

BAB II 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  

  

Pasal 2 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

(3) (Tetap). 

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 

Pasal 3 

(1) (Tetap). 

(1a) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menetapkan Pokok-Pokok Haluan 

Negara.*****) 

(2) (Tetap). 

 

 

(3) (Tetap). 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut 

Undang-Undang Dasar.***/****) 

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

hanya dapat memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut 

Undang-Undang Dasar.***/****) 

 

 

 

(4) (Tetap). 

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.  

BAB III 

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

  

Pasal 4 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 5 

(1) Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.*) 

(2) Presiden menetapkan peraturan 

pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana 

mestinya.  

Pasal 5 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 6  

(1) Calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden harus seorang warga 

negara Indonesia sejak kelahirannya 

Pasal 6 
(1) (Tetap). 
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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.***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

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 

Pasal 6A 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 
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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.***) 

 

(4) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (Tetap). 

Pasal 7 

Presiden dan Wakil Presiden memegang 

jabatan selama lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu 

kali masa jabatan.*) 

Pasal 7 

(Tetap). 

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 

Pasal 7A 

(Tetap). 
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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 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 

Pasal 7B 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 
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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 Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut paling lama sembilan puluh 

hari setelah permintaan Dewan 

Perwakilan Rakyat itu diterima oleh 

Mahkamah Konstitusi.***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti 

melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela; dan/atau terbukti 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (Tetap). 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(7) (Tetap). 
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Rakyat.***) 

Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat.***) 

Pasal 7C 

(Tetap). 

Pasal 8 

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam 

masa jabatannya, ia digantikan oleh 

Wakil Presiden sampai habis masa 

jabatannya.***) 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil 

Presiden, selambat lambatnya dalam 

waktu enam puluh hari, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Wakil Presiden dari dua 

calon yang diusulkan oleh 

Presiden.***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden 

mangkat, berhenti, diberhentikan, 

atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan, 

pelaksanaan tugas Kepresidenan 

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari 

Pasal 8 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 
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setelah itu, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dari dua pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang 

diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang 

pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum sebelumnya, sampai berakhir 

masa jabatannya.****) 

Pasal 9 

(1) Sebelum memangku jabatannya, 

Presiden dan Wakil Presiden 

bersumpah menurut agama, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atau Dewan Perwakilan 

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 

Pasal 9 

(1) (Tetap). 
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dengan selurus-lurusnya serta 

berbakti, kepada Nusa dan 

Bangsa”.*) 

(2) Jika Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atau Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak dapat mengadakan 

sidang, Presiden dan Wakil Presiden 

bersumpah menurut agama, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan pimpinan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan 

disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah 

Agung.*)  

 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 10  

Presiden memegang kekuasaan yang 

terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 10 

(Tetap). 

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 

Pasal 11 

(1) (Tetap). 

 

 

 

(2) (Tetap). 
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persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat.***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang 

perjanjian internasional diatur 

dengan undang-undang.***) 

 

 

 

(3) (Tetap). 

Pasal 12  

Presiden menyatakan keadaan bahaya. 

Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan undang-

undang. 

Pasal 12 

(Tetap). 

Pasal 13  

(1) Presiden mengangkat duta dan 

konsul.   

(2) Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat.*)  

(3) Presiden menerima penempatan 

duta negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat.*)   

Pasal 13 

(1) (Tetap). 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

(3) (Tetap). 

Pasal 14 

(1) Presiden memberi grasi dan 

rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung.*)   

(2) Presiden memberi amnesti dan 

abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat.*) 

Pasal 14 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 15  Pasal 15 
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Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan 

lain-lain tanda kehormatan yang diatur 

dengan undang-undang.*) 

 

 

(Tetap). 

Pasal 16 

Presiden membentuk suatu dewan 

pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan 

kepada Presiden, yang selanjutnya 

diatur dalam undang-undang.****) 

Pasal 16 

(Tetap). 

BAB V  

KEMENTERIAN NEGARA  

  

Pasal 17  

(1) Presiden dibantu oleh menteri- 

menteri negara. 

(2) Menteri menteri itu diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden.*) 

(3) Setiap menteri membidangi urusan 

tertentu dalam pemerintahan.*) 

(4) Pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran kementerian negara 

diatur dalam undang-undang.***) 

BAB V  

KEMENTERIAN NEGARA  

  

Pasal 17  

(1) (Tetap). 

 

(2) (Tetap). 

 

(3) (Tetap). 

 

(4) (Tetap). 

BAB VI  

PEMERINTAHAN DAERAH  

  

Pasal 18  

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

BAB VI  

PEMERINTAHAN DAERAH  

  

Pasal 18  

(1) (Tetap). 
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provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, 

yang diatur dengan undang-

undang.**)  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan**)  

(3) Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang anggota anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum.**) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. **)  

(5) Pemerintahan daerah menjalankan 

otonomi seluas luasnya, kecuali 

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 

 

 

 

 

(2) (Tetap).  

 

 

 

 

(3) (Tetap).  

 

 

 

 

(4) (Tetap).  

 

 

 

 

(5) (Tetap).  

 

 

 

 

(6) (Tetap).  
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penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-

undang.**)    

(7) (Tetap).  

Pasal 18A 

(1) Hubungan wewenang antara 

pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan 

kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan 

undang-undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah.**) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya 

antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang.**) 

Pasal 18A 

(1) (Tetap).  

 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 18B  

(1) Negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. **)  

(2) Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan 

Pasal 18B 

(1) (Tetap).  

 

 

 

 

(2) (Tetap).  
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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.**) 

BAB VII 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

 

Pasal 19  

(1) (Tetap).  

 

(2) (Tetap). 

 

(3) (Tetap). 

Pasal 20 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang.*) 

(2) Setiap rancangan undang-undang 

dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama.*)   

(3) Jika rancangan undang-undang itu 

tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan undang-undang 

itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu.*) 

(4) Presiden mengesahkan rancangan 

undang-undang yang telah disetujui 

Pasal 20 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap).  
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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.**) 

 

 

 

(5) (Tetap).  

Pasal 20A 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan.**) 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, 

selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 

Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai hak interpelasi, hak 

angket, dan hak menyatakan 

pendapat.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 

setiap anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat serta hak imunitas.**) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak 

Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 

Pasal 20A 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

diatur dalam undang-undang.**) 

(4) (Tetap). 

Pasal 21 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

berhak mengajukan usul rancangan 

undang-undang.*) 

Pasal 21 

(Tetap). 

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 22 

(1) (Tetap).  

 

 

 

(2) (Tetap).  

 

 

 

(3) (Tetap).  

 

Pasal 22A 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 

pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang.**) 

Pasal 22A 

(Tetap). 

Pasal 22B 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dapat diberhentikan dari jabatannya, 

yang syarat-syarat dan tata caranya 

diatur dalam undang-undang.**) 

Pasal 22B 

(Tetap). 
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BAB VIIA***)  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

  

Pasal 22C 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum.***) 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dari setiap provinsi jumlahnya sama 

dan jumlah seluruh anggota Dewan 

Perwakilan Daerah itu tidak lebih 

dari sepertiga jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang 

sedikitnya sekali dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan 

Perwakilan Daerah diatur dengan 

undang-undang.***) 

BAB VIIA***)  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

  

Pasal 22C 

(1) (Tetap).  

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

(4) (Tetap). 

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 

Pasal 22D 

(1) (Tetap). 
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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 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 
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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.***)   

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

BAB VIIB***) 

PEMILIHAN UMUM 

 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali.***) 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.***) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah 

partai politik.***)  

(4) Peserta pemilihan umum untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan 

BAB VIIB***) 

PEMILIHAN UMUM 

 

Pasal 22E 

(1) (Tetap). 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 



195Universitas Pelita Harapan

 

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.***) 

 

 

(5) (Tetap). 

 

 

 

(6) (Tetap). 

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 

BAB VIII 

HAL KEUANGAN 

 

Pasal 23 

(1) (Tetap).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja 
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negara yang diusulkan oleh 

Presiden, Pemerintah menjalankan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara tahun yang lalu.***) 

negara yang diusulkan oleh 
Presiden, maka pemerintah dapat 
menggunakan Hak Penyusunan 
Kembali. Apabila Dewan 
Perwakilan tidak menyetujui atas 
usulan yang telah diajukan 
kembali, maka Pemerintah 
menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu. *****) 

Pasal 23A 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara 

diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 23A 

(Tetap). 

Pasal 23B 

Macam dan harga mata uang 

ditetapkan dengan undang-undang.***) 

Pasal 23B 

(Tetap). 

Pasal 23C 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara 

diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 23C 

(Tetap). 

Pasal 23D 

Negara memiliki suatu bank sentral 

yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan 

independensinya diatur dengan 

undang-undang.***) 

Pasal 23D 

(Tetap). 

BAB VIIIA***)  

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  

  

Pasal 23E 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan 

BAB VIIIA***)  

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  

  

Pasal 23E 

(1) (Tetap). 
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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.***)  

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

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 23F 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

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 

Pasal 23G 

(1) (Tetap). 
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dengan undang-undang. ***) (2) (Tetap). 

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.****) 

BAB IX  

KEKUASAAN KEHAKIMAN  

  

Pasal 24  

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

Pasal 24A 

(1) Mahkamah Agung berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang- undang, dan 

Pasal 24A 

(1) (Tetap). 
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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.***)  

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

(5) (Tetap). 

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 

Pasal 24B 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 
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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.***)  

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

(4) (Tetap). 

Pasal 24C 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.***) 

(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 

Pasal 24C 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, 

menguji undang-undang terhadap 

Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tentang 

Pokok-Pokok Haluan Negara, 

memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.*****) 

(1a) Mahkamah Konstitusi wajib 

melakukan pra-peninjauan terhadap 

rancangan akhir Pokok-Pokok Haluan 
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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.***) 

Negara.*****) 

(2) (Tetap). 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

(5) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(6) (Tetap). 

Pasal 25 

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk 

diberhentikan sebagai hakim ditetapkan 

dengan undang-undang. 

Pasal 25 

(Tetap). 

BAB IXA**) 

WILAYAH NEGARA 

 

Pasal 25A****) 

BAB IXA**) 

WILAYAH NEGARA 

 

Pasal 25A****) 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah sebuah negara kepulauan yang 

berciri Nusantara dengan wilayah yang 

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 

dengan undang-undang.**) 

(Tetap). 

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.**) 

BAB X 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**) 

 

Pasal 26 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

(3) (Tetap). 

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 

Pasal 27 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 
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wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara.**) 

(3) (Tetap). 

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang.   

Pasal 28 

(Tetap). 

BAB XA**)  

HAK ASASI MANUSIA  

  

Pasal 28A  

Setiap orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.**) 

BAB XA**)  

HAK ASASI MANUSIA  

  

Pasal 28A  

(Tetap). 

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 28B 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

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 

Pasal 28C 

(1) (Tetap). 
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budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk 

memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan 

negaranya.**) 

 

 

 

(2) (Tetap). 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.**)  

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja 

serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja.**)  

(3) Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan.**) 

(4) Setiap orang berhak atas status 

kewarganegaraan.**) 

Pasal 28D 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

(4) (Tetap). 

Pasal 28E 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama 

dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, 

memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat 

Pasal 28E 

 

(1) (Tetap). 
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tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak 

kembali.**) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya.**)  

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat.**) 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

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 28F 

(Tetap). 

Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta 

benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan 

Pasal 28G 

(1) (Tetap). 
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hak asasi. **) 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas 

dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat 

manusia dan berhak memperoleh 

suaka politik dari negara lain. **)  

 

(2) (Tetap). 

Pasal 28H (1) 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan 

kesehatan.**)  

(2) Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan.**)  

(3) Setiap orang berhak atas jaminan 

sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia yang 

bermartabat.**)  

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak 

milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapa 

pun.**) 

Pasal 28H (1) 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

Pasal 28I 

(1) (Tetap). 
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disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa 

pun.**)  

(2) Setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apa pun dan berhak 

mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan 

zaman dan peradaban.**)  

(4) Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama 

pemerintah.**)  

(5) Untuk menegakkan dan melindungi 

hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hak 

asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

 

(5) (Tetap). 
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perundang-undangan.**) 

Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.**) 

(2) Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis.**) 

Pasal 28J 

(1) (Tetap). 

 

 

(2) (Tetap). 

BAB IX  

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 IX  

AGAMA  

  

Pasal 29  

(1) (Tetap). 

 

(2) (Tetap). 
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BAB XII  

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

NEGARA**)  

  

Pasal 30  

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan 

negara.**) 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan 

negara dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta oleh Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sebagai 

kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung. **)  

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri 

atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara sebagai alat 

negara bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara. 

**) 

(4) Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang 

menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, 

serta menegakkan hukum. **)  

BAB XII  

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

NEGARA**)  

  

Pasal 30  

(1) (Tetap). 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(5) (Tetap). 
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(5) Susunan dan kedudukan Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

hubungan kewenangan Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di dalam 

menjalankan tugasnya, syarat-syarat 

keikutsertaan warga negara dalam 

usaha pertahanan dan keamanan 

negara, serta hal-hal yang terkait 

dengan pertahanan dan keamanan 

diatur dengan undang undang.**) 

BAB XIII PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN ****)  

  

Pasal 31  

(1) Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan.****)  

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya.****)  

(3) Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-

undang.****) 

(4) Negara memprioritaskan anggaran 

BAB XIII PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN ****)  

  

Pasal 31  

(1) (Tetap). 

 

(2) (Tetap). 

 

 

(3) (Tetap). 
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pendidikan sekurang-kurangnya dua 

puluh persen dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara 

serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional.****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.****) 

(4) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (Tetap). 

 

Pasal 32  

(1) Negara memajukan kebudayaan 

nasional lndonesia di tengah 

peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya.****)  

(2) Negara menghormati dan 

memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya nasional.****) 

Pasal 32 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

BAB XIV 

 PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)  

  

Pasal 33  

(1) Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

BAB XIV 

 PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)  

  

Pasal 33  

(1) (Tetap). 
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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.****)  

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (Tetap). 

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang 

terlantar dipelihara oleh 

negara.****)  

(2) Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai 

Pasal 34 

(1) (Tetap). 

 

 

 

(2) (Tetap). 
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dengan martabat 

kemanusiaan.****)  

(3) Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak.****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang.****)  

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

(4) (Tetap). 

BAB XV  

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG 

NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)  

  

Pasal 35  

Bendera Indonesia ialah Sang Merah 

Putih. 

BAB XV  

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG 

NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)  

  

Pasal 35  

(Tetap). 

Pasal 36  

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36 

(Tetap). 

Pasal 36A 

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila 

dengan semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika.**) 

Pasal 36A 

(Tetap). 

Pasal 36B 

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia 

Raya.**) 

Pasal 36B 

(Tetap). 

Pasal 36C  

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan diatur dengan 

undang-undang.**) 

Pasal 36C 

(Tetap). 
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BAB XVI  

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

 

Pasal 37 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-

Undang Dasar dapat diagendakan 

dalam sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat apabila 

diajukan oleh sekurang-kurangnya 

1/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.****)  

(2) Setiap usul perubahan pasal pasal 

Undang-Undang Dasar diajukan 

secara tertulis dan ditunjukkan 

dengan jelas bagian yang diusulkan 

untuk diubah beserta 

alasannya.****)  

(3) Untuk mengubah pasal-pasal 

Undang-Undang Dasar, Sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dihadiri oleh 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.****)  

BAB XVI  

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

 

Pasal 37 

(1) (Tetap). 

 

 

 

 

 

 

(2) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(3) (Tetap). 

 

 

 

 

 

(4) (Tetap). 
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(5) Khusus mengenai bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak 

dapat dilakukan perubahan.****) 

(5) (Tetap). 

 

 

ATURAN PERALIHAN 

 

Pasal I 

Setiap peraturan perundang-undangan 

yang ada masih tetap berlaku selama 

diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.****) 

ATURAN PERALIHAN 

 

Pasal I 

(Tetap). 

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 II 

(Tetap). 

Pasal III 

Mahkamah Konstitusi dibentuk 

selambat-lambatnya pada 17 Agustus 

2003 dan sebelum dibentuk segala 

kewenangannya dilakukan oleh 

Mahkamah Agung.**** 

Pasal III 

(Tetap). 

ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal I 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

ditugasi untuk melakukan peninjauan 

terhadap materi dan status hukum 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal I 

(Tetap). 
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Rakyat untuk diambil putusan pada 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 

untuk diambil putusan pada sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 

2003.****)  

Pasal II 

Dengan ditetapkannya perubahan 

Undang-Undang Dasar ini, Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 terdiri atas 

Pembukaan dan pasal-pasal.****) 

Pasal II 

(Tetap). 

Perubahan tersebut diputuskan dalam 

Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 

Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, dan mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan.****)  

  

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Agustus 2002 

Perubahan tersebut diputuskan dalam 

Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia ke-... tanggal … Sidang 

Tahunan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia, dan mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan.****)  

  

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal … Agustus ... 

KETERANGAN :  

Perubahan UUD 45 diberi tanda 

bintang : * pada BAB, Pasal, dan Ayat 

seperti:  

- Perubahan Pertama : *  

- Perubahan Kedua  : **  

- Perubahan Ketiga : ***  

- Perubahan Keempat : **** 

KETERANGAN :  

Perubahan UUD 45 diberi tanda 

bintang : * pada BAB, Pasal, dan Ayat 

seperti:  

- Perubahan Pertama : *  

- Perubahan Kedua  : **  

- Perubahan Ketiga : ***  

- Perubahan Keempat : **** 
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- Perubahan Kelima : ***** 
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K E T E T A P A N 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR .../MPR/... TAHUN  

TENTANG 

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

  

Menimbang : 

a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Pedoman 
Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian kontinuitas 
program-program pembangunan di segala bidang untuk dapat 
mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara harus memberikan kejelasan arah 
bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang 
membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan kontinuitas 
pembangunan yang berjangka panjang dengan keselarasan bersama 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan segala 
turunannya, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita 
Bangsa Indonesia;

c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya haruslah mampu 
memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, 
sehingga Pokok-Pokok Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan 
secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang penuh dan 
menyeluruh;

d. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang didasarkan atas 
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aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan 
pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusionil 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat: 

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 
Indonesia.

 

Memperhatikan: 

1. Keputusan MPR RI Nomor .../MPR/... tentang Pembentukan Panitia 
Ad Hoc Pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tertanggal …;

2. Permusyawaratan dalam Rapat Pleno dan Perumusan Panitia Ad Hoc 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang membahas 
Rancangan Ketetapan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara; 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .../PUU/… terkait 
konstitusionalitas rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1 

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka 
sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Kondisi Umum 
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BAB III : Visi dan Misi

BAB IV : Arah Kebijaksanaan 

BAB V : Penutup 

Pasal 2 

Isi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat 
dalam naskah Pokok-Pokok Besar Haluan Negara yang menjadi bagian 
tak terpisahkan dari Ketetapan ini. 

Pasal 3 

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan 
tidak bertentangan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara ini, dapat diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Memberikan pedoman kepada Presiden Republik Indonesia untuk 
mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengacu 
pada bagian Ketetapan yang berupa Pokok-Pokok Haluan Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini sesuai dengan bunyi 
dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5 

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada 
saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 
Ketetapan ini.
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Ditetapkan Di ..., 

Pada Tanggal …

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

KETUA, 

Ttd.

WAKIL KETUA,      WAKIL KETUA,     WAKIL KETUA, 

Ttd.     Ttd.  Ttd. 

WAKIL KETUA,      WAKIL KETUA,     WAKIL KETUA, 

Ttd.     Ttd.  Ttd. 

WAKIL KETUA,      WAKIL KETUA,     WAKIL KETUA, 

Ttd.     Ttd.  Ttd. 
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LAMPIRAN

K E T E T A P A N 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR .../MPR/... TAHUN  

TENTANG 

POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Pengantar

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia 
telah berdiri sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dewasa ini, Bangsa 
Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Dimulai 
dari pergolakan politik, sosial-ekonomi, pertahanan keamanan, 
hingga problematika dalam lini kehidupan bernegara lainnya. 
Namun Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan 
menegakkan kedaulatan negara hingga saat ini. Persatuan dan kesatuan 
bangsa berhasil pula dipertahankan dengan meredam berbagai benih 
pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik di 
antara sesama komponen bangsa. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan 
konstelasi dunia, tantangan negara dalam mempertahankan 
eksistensinya semakin beragam dan bervariasi. Diversifikasi 
tantangan ini menjadi urgensi penting akan eksistensi haluan negara 
sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan negara yang 
berkelanjutan. Pasalnya sebagai negara hukum yang mengedepankan 
supremasi konstitusi, Indonesia telah diamanatkan untuk tidak 
hanya hidup dalam realitas kebudayaan masyarakat dan jiwa Bangsa 
Indonesia, tetapi juga dalam nilai-nilai fundamental yang termaktub 
dalam alinea-alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu, Pokok-Pokok Haluan 
Negara turut hadir dalam mempedomani kehidupan berbangsa dan 
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bernegara NKRI. Hal ini juga berkenaan dengan pengamalan ideologi 
bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila, sehingga, Pancasila 
sebagai guidance star (bintang pemandu), sebagai titik keseimbangan 
(equilibrium), bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara harus 
ditata-kelola. Intinya, nilai-nilai (values) yang terkandung dalam 
Pancasila harus menjadi batu penjuru dalam berbangsa dan bernegara. 

Kedudukan negara sebagai organisasi kesejahteraan 
masyarakat juga patut diilhami sebagai upaya perwujudan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka alam pikiran 
bangsa Indonesia secara utuh harus dapat dilihat dari aspirasi yang 
tumbuh dan berkembang di dalamnya. Maka dari itu, haluan negara 
harus dipandang melalui perspektif kerakyatan, dimana haluan negara 
berkedudukan sebagai jawaban atas pembangunan berkelanjutan 
bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat 
menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara dengan dirincikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan segala turunannya 
guna menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, 
bertahap, dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I.2. Pengertian

Pokok-pokok Haluan Negara adalah haluan negara tentang 
penyelenggaraan negara dalam pokok-pokok besar pernyataan 
kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberlakuan Pokok-Pokok Haluan 
Negara tidak terbatas pada kerangka atau periode waktu tertentu 
demi kontinuitas pembangunan nasional dalam mengikuti dinamika 
masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
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I.3. Maksud dan Tujuan

Pokok-pokok Haluan Negara dibuat dan ditetapkan dengan 
maksud memberikan arah penyelenggaraan negara tujuan guna 
memberikan suatu arah, panduan dan pedoman penyelenggaraan 
pembangunan negara dalam pokok-pokok besar sebagai bentuk 
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. 

I.4. Landasan

Pokok-Pokok Haluan Negara disusun atas dasar landasan nilai 
Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

I.5. Tata Urut

Naskah Pokok-Pokok Haluan Negara dibuat dan disusun 
menurut sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Kondisi Umum 

BAB III : Visi dan Misi

BAB IV : Arah Kebijaksanaan 

BAB V : Penutup 

  BAB II

KONDISI UMUM

II.1. HUKUM DAN PENYELENGGARAN NEGARA 

1. Peralihan kekuasaan negara dari pemerintah kolonial kepada 
Pemerintah Indonesia pada tahun 1945 tidak boleh dipahami 
sebagai sekedar kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan 
secara berdaulat, namun juga mempunyai implikasi pada 
pelaksanaan tugas-tugas yang lebih menantang untuk ditangani 
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dan dituntaskan. Mengingat kondisi dan situasi untuk 
membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia memerlukan 
waktu yang lama, maka untuk menghindari terjadinya 
kekosongan hukum ditetapkan Aturan Peralihan dalam UUD 
1945, yang berarti sistem hukum yang telah berlaku sebelum 
diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) tetap berlaku selama belum ada pengganti 
aturan hukum yang telah ada. 

2. Amandemen Kelima UUD 1945 membawa perubahan yang 
cukup besar terhadap perubahan tugas, fungsi dan keberadaan 
lembaga negara MPR. Dalam amandemen ini, MPR 
kewenangan untuk mengeluarkan PPHN yang menjadi landasan 
arah pembangunan Indonesia. PPHN dapat menjadi batu uji di 
dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adapun 
dengan hadirnya PPHN tidak memberikan MPR kewenangan 
untuk melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau 
Wakil Presiden yang sedang menjabat.

3. Hukum merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai 
sosial dan aturan berperilaku dalam penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Namun tidak berhenti disitu, hukum 
juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakan dan 
mengarahkan dinamika sosial dalam mewujudkan tujuan 
negara. Maka sejatinya, dalam pelaksanaan bidang hukum 
mau tidak mau harus melalui proses perencanaan yang 
matang sehingga memudahkan penerapan, penegakan dan 
evaluasi pelaksanaannya. Hanya dengan cara ini hukum dapat 
menjalankan peran utamanya, yaitu menciptakan ketertiban 
serta mengendalikan pembangunan untuk mewujudkan cita-
cita dan tujuan nasional.

II.2. PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan 
kontribusi bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Setelah melewati sejarah panjang dari BKR 
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dan era Dwi Fungsi ABRI, TNI dan Polri kembali dituntut 
profesionalismenya; TNI dan Polri harus kembali ke fungsi 
asasinya yaitu pertahanan dan keamanan.

2. Melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan 
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang 
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, negara melakukan upaya yang 
sungguh-sungguh untuk mewujudkan profesionalisme Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagai komponen utama pertahanan dan komponen utama 
pemeliharaan keamanan NKRI. 

3. Selanjutnya ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengan 
diundangkannya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Namun ironisnya, setelah kedua Undang-
Undang tersebut ditetapkan dan diberlakukan, pemisahan 
antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai 
kerugian terhadap NKRI terutama jika terjadi gangguan 
keamanan yang berdampak pada keutuhan NKRI.

II.3. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sepanjang tahun 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan 
penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen, menurun dengan 
cukup tajam dibandingkan periode 1971-1980 yang sebesar 
2,31 persen, hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat 
kelahiran. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini juga 
diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, yang antara lain 
terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan gizi, serta 
tingkat pendidikan. 

2. Dalam bidang pendidikan, partisipasi pendidikan penduduk 
meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya 
angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan. 
Sebagai contoh, selama 3 tahun terakhir APK Perguruan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945228

Tinggi menunjukan kenaikan yang konstan dari 25,12 di 
tahun 2018; 25,12 di tahun 2019 dan 25,50 di tahun 2020. 

3. Kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat 
antara lain dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang 
mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka 
partisipasi murid sekolah dan pengeluaran per kapita. Sebagai 
contoh, sejak tahun 2019 hingga 2020 Angka Buta Huruf pada 
usia aktif bekerja yaitu umur 15-44 tahun meningkat dari 0,76 
menjadi 0,80.

4. Rendahnya kualitas SDM ini juga mempengaruhi kualitas 
tenaga kerja. Secara umum kualitas tenaga kerja Indonesia 
masih sangat rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh 
rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, yaitu pada 
tahun 2020 dari 90 juta jiwa atau 35 persen penduduk 
berusia 5-24 tahun yang seharusnya mengakses pendidikan, 
pada kenyataannya hanya 46 juta yang dapat mengakses 
pendidikan. 

II.4. EKONOMI

1. Volume APBN yang sangat terbatas karena skala perekonomian 
yang relatif kecil menyebabkan potensi penerimaan negara 
sangat rendah. Inflasi cenderung tinggi untuk menutupi 
kemampuan pembiayaan yang terbatas dilakukan pembiayaan 
defisit yang dibiayai oleh percetakan uang. Berbagai upaya 
perbaikan ekonomi tidak berhasil dilakukan karena situasi 
politik yang tidak stabil hingga pada pertengahan tahun 
1960-an pemerintahan Indonesia menata kembali sistem 
perekonomian melalui Program Stabilisasi dan Rehabilitasi 
Ekonomi. 

2. Indonesia mengalami kelumpuhan ekonomi selama beberapa 
tahun belakangan ini yang diakibatkan oleh banyaknya 
problematika global yang terjadi. Alhasil, Indonesia 
mengeluarkan banyak anggaran untuk mengakomodir 
masyarakat baik dalam sektor kesehatan, relaksasi pajak, dan 
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masih banyak lagi. 

II.5. INFRASTRUKTUR

1. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat 
sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk tidak dapat 
diimbangi oleh kemampuan penyediaannya. Kondisi 
infrastruktur yang ada tidak dapat dipelihara dengan baik 
sehingga banyak terjadi kerusakan dan berangsur-angsur 
berdampak nyata terhadap sulit tercapainya kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jaringan, 
irigasi, jalan, jalur kereta api sampai rusun yang tetap berjalan 
di seluruh Indonesia masih belum mampu secara maksimal 
mewadahi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, mobilitas 
dan kebutuhan masyarakat tidak tercukupi. 

 

II.6. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Luas hutan Indonesia pada tahun 2019-2020 mengalami 
deforestasi netto sebesar 115,5 ha. Angka ini menunjukan 
penurunan sebesar 75% dari tahun 2018-2019 yang 
menunjukan hutan di Indonesia mengalami deforestasi 
sebesar 462,5 ha. Adanya deforestasi ini disebabkan oleh 
terjadinya perubahan atau konversi kawasan hutan menjadi 
pemukiman, perindustrian dan pertambangan serta semakin 
maraknya illegal logging. 

2. Sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas, dan 
mineral mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian 
nasional. Pada awal tahun 2021, cadangan minyak bumi di 
Indonesia akan tersedia hanya hingga 9,5 tahun mendatang, 
sementara cadangan gas bumi hanya akan bertahan selama 19 
tahun mendatang. Menipisnya cadangan SDA tak tergantikan 
bukanlah satu-satunya masalah,  permasalahan lainnya 
terdapat di lingkungan sekitar areal penambangan yang 
berpotensi merusak bentang alam. Hingga saat ini, masih 
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banyak areal penambangan yang tidak direboisasi. 

3. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung 
meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang 
tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan 
dampak negatif pada lingkungan perkotaan.

II.7. PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis pembangunan daerah yang utama adalah 
kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi dan 
diperkirakan akan semakin meningkat apabila faktor-faktor 
penyebabnya tidak ditangani secara mendasar. Pengurangan 
kesenjangan pembangunan antar daerah perlu dilakukan untuk 
menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan 
mendasar yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antar 
daerah adalah bukan untuk memeratakan pembangunan fisik 
di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan 
perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (quality of life) antar 
daerah. 

BAB III

VISI DAN MISI

III.1. VISI

Visi Pokok-Pokok Haluan Negara adalah dengan 
terciptanya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, 
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam 
pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan menyeluruh 
yang didukung oleh perekonomian yang semakin maju, mandiri, 
dan merata di seluruh wilayah dengan penyediaan infrastruktur 
yang memadai, serta semakin kokohnya kesatuan dan persatuan 
bangsa yang dijiwai oleh karakter tangguh dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan 
demokrasi berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 
menjunjung tegaknya supremasi hukum. 
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III.2. MISI

Untuk mewujudkan visi Pokok-Pokok Haluan Negara, 
ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang berintegritas, 
non-diskriminatif termasuk dengan ketidakadilan gender, 
terbuka, dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak 
mana pun.

3. Terwujudnya keamanan nasional dan terjaganya 
kedaulatan nasional secara menyeluruh.

4. Terwujudnya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, 
bermolar, dan beretika serta terciptanya iklim kondusif 
dan harmonis dengan dikukuhnya fungsi dan peran agama 
sebagai landasan moral dan etika.

5. Peningkatan kualitas sistem pendidikan dengan 
dilakukannya pembaharuan kurikulum, pengembangan 
kualitas sumber daya manusia sedini mungkin serta 
pemberdayaan lembaga pendidikan.

6. Terwujudnya perkembangan sistem ekonomi kerakyatan 
dengan memperhatikan efisiensi dan profesionalisme 
pemerintahan serta pembangunan infrastruktur yang 
selaras dengan kebijakan dan pembangunan di bidang 
lainnya.

7. Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan sumber 
daya alam dengan tetap memperhatikan pembangunan 
berkelanjutan.

8. Terwujudnya pembangunan yang menyeluruh dan 
mengedepankan kemakmuran rakyat di setiap daerah 
sehingga dapat menekan tingkat kesenjangan-kesenjangan 
antar daerah di berbagai aspek.
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BAB IV

ARAH KEBIJAKSANAAN

IV.1. HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum 
adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan 
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk 
ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan 
reformasi melalui program legislasi.

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

3. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat 
penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan 
prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

4. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

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

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

7. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 
hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara 
tuntas.
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IV.2. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Mewujudkan keamanan nasional dengan menjamin martabat 
kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan 
wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan 
keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

2. Menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh dalam 
wilayah yurisdiksi laut, udara, dan darat Indonesia dengan 
peningkatan kesiapan komponen cadangan, komponen 
pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan 
nasional dalam sistem pertahanan semesta.

3. Membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen 
negara dalam penciptaan keamanan nasional.

4. Membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan 
esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan 
internasional.

5. Memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme 
Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

IV.3. SOSIAL BUDAYA

1. Membangun jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan 
karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, 
dan unggul.

2. Mengukuhkan fungsi dan peran agama sebagai landasan 
moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak 
mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan 
menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam 
pembangunan.

3. Meningkatkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat 
terhadap dalam mendukung perwujudan identitas nasional 
yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

4. Menciptakan iklim kondusif dan harmonis antara nilai-nilai 
kearifan lokal dan modernisasi secara positif dan produktif 
sehingga sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
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IV.4. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Mengupayakan kecerdasan bangsa melalui pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi 
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan anggaran 
pendidikan secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional 
tenaga kependidikan, sehingga mampu berfungsi secara 
optimal, baik dalam peningkatan akhlak mulia masyarakat 
maupun kemampuan akademik dan non-akademik guna 
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, baik dari 
segi formil maupun materiil pembelajaran sesuai dengan 
kebhinekaan peserta didik, kepentingan setempat senada 
dengan perkembangan global, serta diversifikasi jenis 
pendidikan secara profesional.

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun 
luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan 
kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan 
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 
memadai.

5. Memberdayakan kualitas sumber daya manusia sedini 
mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui 
berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen 
bangsa agar tercipta kinerja masyarakat yang optimal disertai 
dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensi 
dan talenta individu.

IV.5. EKONOMI

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

2. Memperhatikan volume APBN agar tidak terbatas dalam skala 
yang relatif kecil dimana menyebabkan potensi penerimaan 
sangat rendah. 

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

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

5. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, 
dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan 
kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas 
publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset 
strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan 
oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan 
Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang.

6. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk 
keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan 
antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, 
serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka 
memperkuat struktur ekonomi nasional.

7. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis 
pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan 
budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan 
nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat 
harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan 
pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi 
yang diatur dengan undang-undang.

8. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi 
dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan 
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dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan 
undang- undang.

9. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan 
pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, 
dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, 
termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan 
tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

10. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, 
energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan 
pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga 
terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman 
dan terpencil.

11. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah 
untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara 
transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur 
peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.

12. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan 
investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan 
membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja 
dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui 
keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber 
daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus 
segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

13. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi 
agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan 
menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha 
yang seluas- luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan 
secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari 
persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan.

14. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan 
terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi 
dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, 
penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan 
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berserikat.

15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga 
kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, 
perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara 
terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

16. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa 
sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, 
dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang 
berbasis sumber daya lokal.

17. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses 
pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi 
pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

18. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna 
membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, 
menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju 
inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, 
dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya 
likuiditas sesuai kebutuhan.

19. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan 
disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar 
negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak 
progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. 

20. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan 
restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan 
nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, 
adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan 
perekonomian.

21. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang 
berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan 
pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-
undang.
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22. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang 
luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, 
Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan 
negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan 
negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan 
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

23. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi 
bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume 
dan nilai eksport terutama dari sektor industri yang berbasis 
sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan 
investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

24. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan 
umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya 
tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk 
privatisasi melalui pasar modal.

IV.6. INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan infrastruktur pada masa depan harus 
lebih diselaraskan dengan pembangunan bidang lainnya. 
Pembangunan di bidang pengairan harus sejalan dengan 
kebijakan pengelolaan sumberdaya air, yang mencakup tujuh 
tantangan dalam pemenuhan keterjaminan air, yaitu: 

(i) menjamin kesediaan pangan; 

(ii) memenuhi kebutuhan pokok penduduk; 

(iii) melindungi ekosistem; 

(iv) membagi sumber daya air antar wilayah yang berkaitan; 

(v) menanggulangi resiko; 

(vi) memberi nilai air; dan 

(vii) menguasai air secara bijaksana.

2. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan 
pelaksanaan otonomi daerah yang membagi kewenangan pusat 
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dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 
ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan 
dengan perkembangan global, terutama dengan semakin 
pesatnya arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur 
juga harus mempertimbangkan kebutuhan energi Indonesia 
dan dunia di masa depan.

 

IV.7. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber 
daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan 
menjaga fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya 
dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi 
yang serasi, seimbang, lestari, serta mendukung pembangunan 
berkelanjutan.

2. Menjaga kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber 
daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing 
bangsa, serta modal pembangunan nasional.

3. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku 
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup agar menjaga kenyamanan 
dan kualitas kehidupan.

IV.8. DAERAH

Pendekatan pembangunan perlu memperhatikan dan 
menghindari akan dampak negatif seperti:

1) kesenjangan pembangunan antar daerah (regional disparity);

2) penumpukan kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja 
(centralization of economic activities); 

3) terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar 
yang tidak terkendali (unsustainable urbanization) yang 
mengakibatkan kualitas lingkungan perkotaan semakin 
menurun: 

4) kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan 
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perdesaan (urban-rural economic imbalances); 

5) kesenjangan pendapatan perkapita (income per capita 
inequality); 

6) terdapatnya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta 
rendah produktivitas (poor and low level of productivity’s 
regions); 

7) kurang terciptanya keterkaitan kegiatan pembangunan antar 
wilayah (regional development interdependency); 

8) kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara 
perkotaan dengan perdesaan (rural-urban linkages).

IV.8.1. Umum

a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, 
dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, 
lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, 
dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh 
potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi 
daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, 
daerah kota, dan desa.

c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan 
pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
terutama petani dan nelayan melalui penyediaan 
prasarana, pembangunan sistem agribisnis,industri 
kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan 
kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan 
sumber daya alam serta memberdayakan pelaku 
dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan 
penataan ruang.

d. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan 
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daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan 
dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

e. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya 
guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah 
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 
daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah 
melalui penyediaan anggaran pendidikan yang 
memadai.

g. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, 
terutama di kawasan timur Indonesia, daerah 
perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan 
berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi 
daerah.

IV.8.2. Khusus

Mengenai daerah-daerah yang memiliki status 
istimewa seperti bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh 
Darussalam, Papua dan Papua Barat, dalam rangka 
pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan 
secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang 
memiliki status istimewa diberikan otonomi khusus maka 
perlu diatur, seperti:

a. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan 
sosial budaya masyarakat daerah yang memiliki 
status istimewa melalui penetapannya masing-masing 
sebagai daerah otonom khusus yang diatur dengan 
undang-undang.
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b. Menyelesaikan kasus dan pelanggaran hak asasi 
manusia  tiap daerah istimewa secara berkeadilan 
dan bermartabat dengan melakukan pengusutan 
dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi 
manusia. 
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BAB V

PENUTUP

Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara berlaku sejak 
tanggal ditetapkannya Pokok-Pokok Haluan Negara oleh Rapat Umum 
Terbuka Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam melaksanakan Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan 
Negara, Presiden diberi kesempatan untuk menyusun Rancangan 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat visi dan misi, 
program, serta target anggaran pendapatan dan belanja negara dengan 
tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keberlakuan Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara tidak 
terbatas dalam periode waktu tertentu dan perubahan dapat dilaksanakan 
secara partisipatif atas persetujuan ¾ anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

Pelaksanaan pembangunan negara dilaksanakan searah dengan dinamika 
kehidupan masyarakat yang dinamis dalam kesatuan dan persatuan 
bersama lembaga negara guna mencapai cita-cita mulia bangsa. Dalam 
rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya 
persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat 
dalam rangka menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan datang.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil 
oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan 
batin. 

Pada akhirnya pembangunan nasional akan memperkuat jati diri dan 
kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana 
yang demokratis, tentram, aman dan damai.
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