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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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dan Jesika Nanda Naibaho  
(Materi Lomba Academic Constitutional Drafting MPR RI Tahun 2021 Tingkat 
Mahasiswa S-1)  
 
EDITOR 
Wahyu F. Riyanto, Bernadetta Widyastuti, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis 
Dukarno 
 
PENERBIT 
Badan Pengkajian MPR RI 
 
REDAKSI 
Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI  
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Cetakan Pertama, 2021 
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Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa 
ijin tertulis dari penerbit.  
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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

 Naskah akademik ini berfokus pada gagasan penerapan Pokok-
Pokok Haluan Negara melalui amandemen ke-V Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui tiga hal mendasar yakni: Pertama, bagaimana kajian teoritik dan 
kajian konseptual penerapan PPHN. Kedua, bagaimana landasan filosofis, 
yuridis, sosiologis, politis, dan historis dalam penerapan PPHN. Ketiga, 
bagaimana sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam 
penerapan PPHN. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah 
akademik rancangan perubahan UUD NRI tahun 1945 terkait PPHN ini 
merupakan metode penelitian hukum, yakni metode yuridis normatif. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan undang-
undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, 
dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan menunjukkan terdapat 
4 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan UUD NRI tahun 1945 
terkait PPHN, yaitu: Pertama, Kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dalam membentuk PPHN; Kedua, Pranata hak budget parlemen; 
Ketiga, Pranata Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan 
Keempat, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-
undang terhadap TAP MPR dan pengujian TAP MPR terhadap UUD. 
Gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut diyakini dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat serta dapat menciptakan suatu sistem pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dan terpadu.

Kata kunci : Naskah akademik, perubahan UUD NRI tahun 1945, 
Pokok-Pokok Haluan Negara. 
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ABSTRACT

This academic script focuses on the idea of the implementation the 
principle of the state policy (PPHN) through the fifth amandment to the 
1945 constitution of the Republic of Indonesia. This script purpose to find 
out three basic, namely : The first, how the theoretical and conceptual 
studies of the application of the PPHN. The second is about how the 
philosophical, juridical, sociological, political, and historical basis of 
the application of the PPHN. The third is about the objectives, the scope,  
the direction of regulation, and content material of the application of 
PPHN. The method used in the preparation of this academic script of the 
amandment to the 1945 constitution of the Republic of Indonesia regarding 
to the PPHN is based on the legal research method, namely the normative 
juridical method. While the approach used is a legal, case historical, 
comparative, and the conceptual approach. The result of this academic 
script shows that there are 4 ideas that necessary material for amandment 
to the 1945 constitution of the Republic of Indonesia regarding to the 
PPHN. The first is the authority of the People’s Consultative Assembly 
in forming of the PPHN. The second, the parliamentary budget rights. 
The third, Presidential Impeachment and/or Vice President. The fourth, the 
authority of the Constitutional Court of reviewing the laws against to the 
MPR decision (TAP MPR) and reviewing of the MPR decision against to 
the constitution. The main idea of the principle of state policy (PPHN) are 
believed to be able to fulfill public necessary, and create a sustainable and 
integrated national development system.

Keywords : Academic Manuscript, Amandement to the 1945 Constitution 
of the Republic of Indonesia, Principle of the State Policy.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG 

Sebagai negara hukum yang senantiasa menjadikan hukum sebagai 
panglima tertinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (supremasi hukum), maka diperlukan adanya 
hukum yang ideal sebagai cita hukum demi terwujudnya tujuan dalam 
bernegara. Indonesia sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah 
negara merdeka yang mempunyai karakteristik dan identitas khusus 
sebagai pembeda antara Indonesia dengan negara-negara yang lain, 
melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 (yang selanjutnya akan penulis sebut UUD NRI tahun 1945). 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan ciri khas bangsa 
Indonesia untuk mencapai tujuan negara karena disesuaikan dengan nilai-
nilai dan kebutuhan bangsa Indonesia. Namun karena Pancasila merupakan 
norma yang bersifat abstrak dan  UUD NRI Tahun 1945 lebih berfokus 
mengatur hal-hal yang bersifat mendasar saja, maka tentu belum cukup 
untuk dapat menjalankan negara sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam hal 
ini diperlukan adanya suatu konsepsi yang dapat menjadi panduan dasar 
dan arahan dasar dalam menjalankan suatu negara sebagaimana haluan 
negara yang merupakan pedoman, petunjuk, untuk mencapai tujuan negara 
sesuai dengan konstitusi dan falsafah bangsa.

Indonesia sendiri sudah pernah memiliki sebuah haluan negara yang 
diwujudkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 
Dokumen GBHN tersebut pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno 
melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Dari Pada 
Haluan Negara. Kemudian di tahun yang sama, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara (MPRS) pada waktu itu menerbitkan sebuah Ketetapan 
MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia 
dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola 
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.1 
1  Fence M. Wantu dkk, Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya Serta 

Substansi Pokok-pokok Haluan Negara, Gorontalo, Penelitian Kerjasama antara Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri 
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Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan haluan negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era orde lama 
dan orde  baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagai 
pedoman  pembangunan negara yang kala itu wujud formalnya disebut 
sebagai GBHN.2 Kewenangan menetapkan GBHN dimiliki oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang 
memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.3 Oleh karena MPR sebagai 
mandataris rakyat, maka MPR berwenang menentukan GBHN sebagai 
haluan negara yang menjadi panduan dasar dan arahan dasar dalam sistem 
ketatanegaraan sesuai dengan kehendak rakyat. 

GBHN disusun atas dasar landasan ideologi Pancasila dan landasan 
konstitusional UUD 1945 yang ditetapkan dengan maksud memberikan 
arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang 
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan 
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, 
berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu 
lima tahun ke depan (1999-2004).4

Namun, sejak tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan 
secara besar-besaran terhadap sistem dan konstalasi ketatanegaraan 
serta adanya tuntutan untuk memilih Presiden dan/atau wakil Presiden 
secara langsung oleh rakyat, maka MPR melalui sidang tahunan 2002 
kembali melakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal berkenaan 
dengan kelembagaan dan kewenangan MPR, yang mana MPR tidak lagi 
diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (lembaga tertinggi 
negara) melainkan berkedudukan yang sejajar dengan lembaga negara 
lainnya.5 Oleh karena MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 
negara dan juga sudah tidak memilih Presiden dan/atau wakil Presiden, 
maka Presiden dalam hal ini sudah tidak bertanggung jawab langsung 

Gorontalo, 2020, hal 1.
2  Istilah  GBHN  ini  muncul  dari  penafsiran  Pasal  3  UUD  1945  (sebelum  amandemen)  yang  

menyatakan, “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  dan  
garis-garis  besar  daripada haluan  negara”.  Kemudian  dalam  perjalanannya  dituangkan  
dalam  bentuk  hukum  Ketetapan  MPR.

3  Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

4  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 
Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

5  Harry Setya Nugraha, Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2019), hal. 199.
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kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat 
sebagai konstituen yang memilih Presiden. Implikasi dari hal tersebut 
menjadikan MPR sudah tidak lagi berwenang membentuk GBHN 
melainkan digantikan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional 
yang diserahkan langsung kepada Presiden dan/atau wakil Presiden.

Sejak amandemen UUD 1945 yang telah menghilangkan GBHN 
sebagai haluan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan 
nasional dirancang berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004. Dalam SPPN tersebut menentukan bahwa proses perencanaan 
pembangunan nasional dilakukan melalui lima pendekatan dalam seluruh 
rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, 
atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) untuk menghasilkan 
dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana 
pembangunan tahunan.6

Penjabaran pencapaian tujuan nasional dituangkan ke dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam bentuk 
visi, misi, dan arah pembangunan nasional jangka panjang. Kemudian 
pembangunan lima tahun yang seharusnya menjadi tahapan pelaksanaan 
secara berkelanjutan dari visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang 
tertuang dalam RPJPN tersebut, dirumuskan dengan rujukan utamanya 
adalah visi-misi Presiden dan/atau wakil Presiden yang dipilih secara 
langsung melalui pemilihan umum, kemudian dituangkan ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).7

Sedangkan dalam implementasinya SPPN melahirkan berbagai masalah 
seperti penyusunan dan pelaksanaan RPJPN dan RPJMN yang dipandang 
lemah karena hanya terfokus pada executive perspektive, ditambah lagi 
dengan adanya inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJPN 
dengan RPJMN yang diakibatkan pergantian Presiden setiap 5 tahun 
sekali,  serta tidak sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dengan RPJMN dikarenakan penyusunan RPJMD yang 
menggunakan perspektif daerah.8

6  Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.

7  Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

8  Eric Stenly Holle, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN 
Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945, 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-
2025 belum dapat dianggap sebagai sebuah haluan negara. Hal ini karena 
dalam undang-undang tersebut lebih mencerminkan visi personal Presiden 
yang belum tentu mengarah pada tujuan nasional.9 RPJPN yang dibentuk 
dan ditawarkan guna menggantikan posisi GBHN, harus diakui belum 
mampu dibangun sebagai konsepsi yang lebih operasional agar tujuan 
dan proses pembangunan tidak terombang-ambing oleh tarik menarik 
kepentingan dari berbagai pihak. Disinilah keberadaan RPJPN belum 
mampu mengimbangi atau menggantikan keberadaan GBHN sebagai 
penunjuk arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan.10 

Adanya produk hukum RPJPN dapat menyebabkan program-program 
strategis jangka panjang bisa terabaikan demi memenuhi visi dan misi 
Presiden yang telah dijanjikan kepada rakyat dalam masa kampanye, 
bahkan bisa saja sistem pembangunan akan terpilah-pilah dan prioritasnya 
hanya sesuai dengan tujuan politik pemerintah.11 

Hal tersebut menjadikan Rancangan Pembangunan Jangka  Menengah 
Nasional (RPJMN)  yang  dibuat  masing-masing Presiden cenderung  lebih  
eksklusif  lagi, karena  selain mengatur haluan  pemerintahan  selama  lima  
tahun  ke  depan  yang  merupakan  visi  dan misi  calon Presiden dan/
atau calon wakil Presiden, ternyata juga disusun  dan  diputuskan oleh  
pemerintah itu sendiri yang dapat dikatakan bersifat eksekutif sentris. 
Akibatnya setiap berganti Presiden maka berganti pula visi dan misi 
pemerintahan nasional. Haluan negara yang seharusnya mencerminkan 
kehendak rakyat namun hanya mencerminkan kehendak pemerintah 
semata.12

Berbeda dengan GBHN yang penyusunannya dilakukan oleh MPR, 
kewenangan penyusunan RPJPN merupakan kewenangan bersama antara 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan undang-undang 

Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2016), hal. 80.
9  Loc. Cit.,
10  Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, (2016), hal. 3432.
11  Imam Mahdi, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model 

Garis-Garis Besar Haluan Negara, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik 
Islam, Volume 2, Nomor 1, (2017), hal. 2. 

12  Ni Ketut Sri Utari, Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia, Paper 
Seminar Keberadaan  GBHN  dari  Sudut  Conteks  dan  Contens,  Bagian  Hukum Tata  Negara,  
30  September 2016, hal. 2.
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sebagai wadah produk hukumnya.13 Jimly Asshiddiqie dalam acara 
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bertema “Perlukah 
GBHN dihidupkan kembali?” menyebutkan bahwa pembentukan GBHN 
di ikuti oleh berbagai pihak yang memanifestasikan kehendak rakyat 
dan keikutsertaan rakyat, sementara dalam pembentukan RPJPN hanya 
melibatkan pekerja pejabat perencanaan pembangunan nasional, provinsi, 
kabupaten/kota yang umumnya di dominasi oleh para ekonom yang akan 
membuat RPJPN bercorak eksekutif sentris. Ia juga menegaskan bahwa 
RPJP merupakan bias janji-janji kampanye pemilihan Presiden dan 
pemilihan kepala daerah.14

Tidak selesai di situ saja produk hukum perencanaan  pembangunan  
nasional  yang hanya  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang, besar 
kemungkinan tidak akan terlepas  dari  berbagai  bentuk  kompromi  
politik  pragmatis. Proses pembentukan dan perubahan undang-undang 
jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan TAP MPR, sehingga sangat 
diyakini bahwa produk hukum yang berbentuk undang-undang lebih sarat 
muatan politisnya dibandingkan dengan prosedur pembentukkan TAP 
MPR sebagai wadah GBHN yang harus melibatkan DPR dan DPD.15 

Dari penjabaran diatas, terdapat beberapa urgensi mengapa perlu untuk 
melahirkan kembali gagasan haluan negara yaitu:

1. RPJPN pengganti GBHN saat ini sangat bersifat eksekutif sentris.

Penyusunan dan pelaksanaan RPJPN dan RPJMN dipandang 
lemah karena dianggap bersifat executive centris. Perencanaan 
pembangunan model SPPN  hanya bertumpu ditangan eksekutif, 
hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) bahwa Rancangan RPJPN, RPJMN dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) disusun dan disiapkan oleh Presiden melalui  

13  Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi 
“Setiap perancangan undang-undang dibahas oleh dewan perwakilan rakyat 
dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Produk hukum RPJPN 
merupakan produk hukum undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025.

14  Fuji Eka Permana dan Agung Sasongko, Republika, Beda RPJP dan GBHN Menurut Prof Jimly. 
Diakses dari laman, https://www.republika.co.id/berita/pzwmlf313/beda-rpjp-dan-gbhn-
menurut-prof-jimly, pada tanggal 08 Mei 2021.

15  Janpatar Simamora, Op.Cit, hal. 3451.
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menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).16 RPJMN yang disusun 
Presiden berdasarkan visi dan misinya, hanya bersifat executive 
centris yang mengikat dan mengatur di bidang eksekutif itu 
sendiri. RPJMN ini juga tidak mengatur dan mengikat lembaga 
di luar kePresidenan karena di dalamnya tidak terdapat rumusan 
pokok-pokok kebijakan lembaga negara lain yang wewenangnya 
diatur dalam UUD NRI 1945. Akibatnya, rencana kebijakan dan 
cetak biru masing-masing lembaga negara yang kewenangannya 
diatur dalam UUD 1945 tidak memiliki satu keterhubungan dan 
arah kebijakan yang berdiri sendiri. 

2. Tidak adanya konstitensi antara RPJPN dengan RPJMN karena 
masih bergantung pada momen elektoral yang terfokus pada visi 
misi Presiden. 

Dalam pelaksanaan RPJPN dan RPJMN ternyata menimbulkan 
inkonsistensi dan diskontinuitas. Hal ini terlihat jelas pada saat 
pergantian Presiden yang mana berganti pula visi, misi dan program 
kerja yang akan dihasilkan. Belum lagi, RPJMN yang memuat 
visi dan misi Presiden terpilih akan merombak fokus program 
kerja dari kementerian. Hal ini menimbulkan inkonsistensi sistem 
pembangunan yang tidak memilki arah karena setiap momen 
elektoral yang berbeda akan membawa sistem pembangunan yang 
berbeda pula.

3. Tidak sinkronnya RPJMD dengan RPJMN dikarenakan penyusunan 
RPJMD hanya menitikberatkan pada perspektif daerah (otonomi 
daerah). 

Sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini ternyata tidak 
efektif dikarenakan tidak adanya sinkronisasi antara RPJMD dengan 
RPJMN karena RPJMD hanya disusun menurut perspektif daerah 
masing-masing. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem desentralisasi 
yang dianut oleh Indonesia yang kemudian menghasilkan otonomi 
daerah yang mana sistem ini pun memiliki kekurangan seperti 
ketimpangan pertumbuhan masing-masing daerah. Hal inilah yang 
menyebabkan tidak sinkronnya pembangunan antara pusat dengan 

16  Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
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daerah yang seolah-olah berdiri sendiri karena telah memiliki 
rencana pembangunan masing-masing baik ditingkat pusat (RPJPN/
RPJMN) maupun ditingkat daerah (RPJPD/RPJMD), sehingga 
tidak adanya kesatuan tujuan yang dicapai secara bersama-sama. 
Itulah mengapa Indonesia membutuhkan haluan negara model 
GBHN yang diharapkan mampu memberikan arah serta peta yang 
jelas terkait perencanaan pembangunan nasional. 

Berangkat dari hal tersebut munculah suatu gagasan untuk menghadirkan 
kembali sebuah haluan negara dalam pembangunan nasional yang 
sekiranya lebih dapat memberikan arahan dasar dan panduan dasar dalam 
penyelenggaraan negara. Gagasan tersebut telah banyak di suarakan 
oleh aktivis-aktivis, ahli-ahli, tokoh-tokoh, serta masyarakat luas. Salah 
satu tokoh yang juga mendengungkan pentingnya haluan negara adalah 
B.J Habibie, dimana pada Januari tahun 2014 dalam sebuah pertemuan 
kader partai Golongan Karya (Golkar), Habibie menekankan pentingnya 
menghadirkan kembali GBHN agar pembangunan  di Indonesia akan 
berjalan dengan baik pada jangka panjang.17

Tidak hanya itu keinginan untuk menghadirkan kembali GBHN 
juga diinisiasi oleh para intelektual dan akademisi dalam pertemuan 
Forum Rektor Indonesia (FRI), Konvensi Kampus ke-X dan pertemuan 
Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) 
di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada Januari tahun 2014, 
salah satu rekomendasi dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan 
gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN dan mendorong MPR untuk 
menginisiasi amandemen konstitusi dengan mencantumkan kewenangan 
MPR untuk menetapkan GBHN.18  Dalam naskah akademik yang disusun 
Forum Rektor Indonesia tersebut, Niki Lukviarman Guru Besar/Ketua 
Program Doktor Indonesia Universitas Andalas menyebutkan GBHN 
berbeda dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 
GBHN adalah sebuah strategi ideologi pembangunan sedangkan RPJP 
adalah sebuah strategi teknokratik pembangunan. Dalam hal ini terdapat 
perbedaan mendasar antara GBHN dan RPJP, yang mana GBHN bersifat 
ideologis sendangkan RPJP bersifat teknokratis.19

17  Imam Subkhan, GBHN dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Jurnal Aspirasi, Volume 
5, Nomor 2, (Desember 2014), hal. 131.

18  Loc.Cit.,
19  Erna Ratnaningsih, Perubahan  Paradigma  Pembangunan  Hukum Nasional  Pasca  

Amandemen  Konstitusi, Jurnal Pakuan Law Review,  Volume 4, Nomor 1, (Januari-
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Dorongan isu tersebut menjadi pokok bahasan yang penting dalam 
wacana amandemen ke lima UUD NRI tahun 1945, namun isu terkait haluan 
negara yang awalnya disebut GBHN pada masa sebelum amandemen akan 
berubah menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN adalah 
nomenklatur yang terdapat dalam keputusan MPR RI Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019.20 Dalam 
gagasan penulis adanya nomenklatur PPHN tersebut bukan dimaksudkan 
sekedar untuk membedakan dengan nomenklatur GBHN yang pernah 
ada sebelumnya, namun PPHN akan memuat kebijakan strategis dalam 
menjalankan haluan negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. PPHN ini juga bukan dimaksudkan 
untuk merusak adanya sistem Presidensial itu sendiri tetapi justru akan 
memperkuat sistem Presidensial, karena dalam hal ini adanya PPHN tidak 
dapat dijadikan alasan politis untuk membekukan (impeachment) Presiden 
dan/atau wakil Presiden.

PPHN akan menjadi rujukan atau arahan (direction) bagi perencanaan, 
penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan 
pemerintah. Dengan demikian, PPHN sama sekali tidak akan mengurangi 
ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru (blueprint) 
pembangunan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yana Indrawan selaku 
kepala biro pengkajian MPR RI, dalam webinar “Diskursus Pokok-
Pokok Haluan Negara Dalam Amandemen UUD 1945: Jalan Panjang 
Ketentuan Arah Pembangunan Indonesia?”, yang menjelaskan bahwa 
dengan berlakunya PPHN maka akan berimplikasi pada kesinambungan 
dan sinergitas pembangunan tanpa bergantung pada momen elektoral 
yang mana PPHN dapat memberikan keselarasan pembangunan pusat dan 
daerah. PPHN juga dapat menyelesaikan keberadaan ketetapan MPRS 
dan ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini. Substansi PPHN 
nantinya akan memuat arah pembangunan bagi seluruh penyelenggara  
negara yang bersifat filosofis dan merupakan penjabaran langsung dari 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.21 

Juni  2018), hal. 51.
20  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonessia Masa Jabatan 2014-2019.
21  Yana Indrawan, Diskursus Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Amandemen UUD NRI Tahun 

1945 : Jalan Panjang Ketentuan Arah Pembangunan Indonesia, Zoom Meeting, diakses dari 
laman https://fh.unair.ac.id/diskursus-pokok-pokok-haluan-negara-dalam-amandemen-uud-
1945-jalan-panjang-ketentuan-arah-pembangunan-indonesia/, pada tanggal 03 Mei 2021.
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Dari penjabaran diatas dapat dikonstruksikan bahwa substansi PPHN 
dapat diwujudkan melalui tiga bentuk hukum yaitu pertama melalui UUD 
NRI Tahun 1945 dengan melakukan amandemen secara terbatas pada 
ketentuan pasal 3 konstitusi, kedua dengan mengatur secara komprehensif 
di dalam ketetapan MPR RI dengan memberikan pintu masuk terlebih 
dahulu melalui penambahan kewenangan MPR untuk dapat membentuk 
PPHN melalui Pasal 3 UUD NRI tahun 1945, dan ketiga diatur melalui 
undang-undang sebagai bentuk peraturan yang bersifat organik dari 
konstitusi. Ketiga bentuk hukum tersebut memiliki karakteristik serta 
kekurangan dan kelebihan masing-masing yang akan di bahas lebih lanjut 
dalam pokok bahasan. 

B.  RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENULISAN

Sejak amandemen terakhir UUD NRI tahun 1945, tidak dapat dipungkiri 
bahwa kehidupan masyarakat berkembang dengan sangat pesat. Berbagai 
tuntutan dan dorongan menghendaki untuk menghadirkan kembali sebuah 
haluan negara yang dapat menjadi panduan dasar dan arahan dasar dalam 
kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut perlu dikemukakan 
beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu sebagai 
berikut:

1. Bagaimana kajian teoritik dan konseptual penerapan substansi PPHN 
dalam amandemen ke-V UUD NRI 1945?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, 
sosiologis, politis, historis penerapan PPHN?

3. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi 
perubahan dalam penerapan PPHN?

C.  METODE PENULISAN 

Penulisan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 
penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik 
yang berdasarkan pada metode penelitian hukum. Dengan berdasar pada 
metode penelitian hukum, maka penulisan Naskah Akademik Pokok-pokok 
Haluan Negara menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah melalui studi 
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kepustakaan (library research) dan pencarian data melalui internet (online 
research). Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah 
data sekunder yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer yang meliputi 
peraturan perundang-undangan, serta risalah sidang pembentukan dan 
amandemen UUD 1945, (2) bahan hukum sekunder diambil dari putusan 
pengadilan, buku-buku literatur, jurnal, tesis, disertasi, artikel, maupun 
informasi lain yang diperoleh dari media massa yang memiliki hubungan 
dengan penyusunan naskah akademik PPHN.

Dalam tulisan ini digunakan adanya pendekatan berupa:22 pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah 
seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan 
naskah akademik PPHN. Pendekatan kasus dilakukan dengan melihat 
ratio decidiendi atau legal reasoning dari putusan-putusan pengadilan 
baik yang berada di Indonesia maupun diluar Indonesia yang dianggap 
penting dalam penyusunan naskah akademik PPHN. Pendekatan historis 
dilakukan dengan cara melihat latar belakang dan suasana kebatinan saat 
dibentuknya GBHN maupun ketika dilaksanakannya amandemen pada 
tahun 1999-2002, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi dan keadaan 
bangsa sekarang ini. Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara 
membandingkan GBHN yang ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen 
dan PPHN yang akan digagas dalam amandemen ke-V UUD NRI tahun 
1945, kemudian membandingkan praktik penyelenggaraan haluan negara 
di negara lain dengan praktik penyelenggaraan haluan negara di Indonesia. 
Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melihat doktrin dari para 
ahli hukum, teori-teori hukum yang telah dikenal luas yang dirasakan 
relevan dengan karakterisitik bangsa Indonesia. Metode penulisan ini 
mengambil bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta risalah sidang pembentukan maupun 
amandemen UUD 1945. Bahan hukum sekunder diambil dari buku, 
jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan tulisan yang memiliki hubungan dengan 
penyusunan naskah akademik PPHN. 

22  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017, Cetakan 
ke-13, hal. 133-136.
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D.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan naskah akademik amandemen 
ke-V UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. Mengetahui landasan teori Pokok-pokok Haluan Negara;

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, 
sosiologis, politis, dan historis dari pembentukan Pokok-pokok 
Haluan Negara;

3. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 
muatan dari Pokok-Pokok Haluan Negara.

Melalui naskah akademik ini, harapan yang ingin dicapai adalah 
terciptanya sebuah penyelenggaraan pembangunan nasional yang 
berlandaskan pada Pokok-pokok haluan negara sehingga dapat mewujudkan 
sistem pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan. 
Naskah akademik ini diharapkan akan berguna sebagai acuan ataupun 
rujukan dalam pembentukan PPHN. 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Negara Hukum 

Pandangan terkait negara hukum merupakan suatu diskursus yang 
sering dibicarakan para ahli-ahli hukum dari waktu ke waktu, bahkan 
sejak zaman yunani kuno para filsuf telah membicarakan mengenai konsep 
negara hukum tersebut. Plato dalam bukunya “the statesman” dan “the 
law” menyatakan bahwa pemerintahan yang mampu mencegah suatu 
kemerosotan kekuasaan adalah pemerintahan oleh hukum. Hal serupa 
juga selaras dengan pandangan Aristoteles yang meyakini bahwa tujuan 
negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life 
possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum, dimana hukum 
dijadikan sebagai wujud kebijaksanaan kolektif dari pada warga negara 
(collective wisdom), sehingga dituntut adanya peran warga negara dalam 
setiap pembentukannya.23

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai negara hukum terbagi 
ke dalam dua poros besar, yaitu dalam tradisi Eropa Kontinental dan 
Anglo Saxon. Konsep negara hukum yang dibangun dalam tradisi Eropa 
Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah “rechhtstaat” 
yang dipelopori oleh F. J. Stahl, sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon 
konsep negara hukum dikembangkan dengan istilah “the rule of law” yang 
dipelopori oleh A. V. Dicey.24 Dalam pandangan negara hukum “rechtstaat”, 
F. J. Stahl menyatakan terdapat beberapa ciri-ciri negara hukum yaitu:25

1) Perlindungan hak asasi manusia

2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan

3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang

23  Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, 
Jakarta, Sekretaris Jenderal MKRI, 2016, hal. 8. Lihat lebih lanjut, George H. Sabine, A History 
of Political Theory, ( New York - Chicago - San Fransisco – Toronto – London), Holt, Rinehart and 
Winston, 1961, hal. 35-86 dan 88-105.

24  Ibid., hal. 8-9. Lihat lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 
Jakarta, Konstitusi Press, Edisi Revisi, 2005, hal. 152.

25  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 113.
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4) Peradilan tata usaha negara

Sementara dalam pandangan negara hukum “the rule of law” menurut 
A. V. Dicey terdapat beberapa ciri tertentu diantaranya:26

1) Supremasi hukum (supremacy of law)

2) Kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law)

3) Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan 
hukum (due proccess of law)

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, pada prinsipnya setiap 
negara di dunia menganut dan mengakui adanya ciri-ciri negara hukum 
sebagaimana pandangan dari pada F. J Stahl dan A. V. Dicey yang kemudian 
telah di elaborasi dan di transformasikan sesuai dengan ciri dan identitas 
tiap-tiap negara. Demikian pula negara Indonesia yang merupakan negara 
hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtsstaat).27 Dalam 
konsepsi negara hukum Indonesia, hukum dijadikan sebagai panglima 
tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh 
karenanya kedaulatan hukum tersebut harus berdasarkan pada prinsip-
prinsip moralitas hukum sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip moralitas hukum tersebut yaitu:28

a. Hukum harus menjadi milik semua orang menuju baik.

b. Hukum tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu.

c. Panduan publik itu harus benar-benar menjadi ruang publik dimana 
kebenaran, kebaikan, dan keadilan dibela dan dipertahankan.

d. Hukum sebagai panduan publik harus dibentuk dan dirawat 
menurut nilai-nilai publik.

e. Norma hukum harus lahir dari persetujuan bersama atas dasar 
komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan dalam masyarakat.

f. Para penjaga dan pengawal panduan publik itu, harus tunduk pada 
nilai-nilai dan norma-norma publik yang melekat pada jabatan dan 

26  Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Loc. Cit.,
27  Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.
28  Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai 

“Negara Hukum (Rechtstaat)”, Hasanuddin Law Review, Volume 1, Nomor 1, (April 2015), 
hal. 84-85.
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tugas yang diembannya.

g. Segala penghianatan terhadap kewajiban merawat panduan publik 
tersebut harus dianggap sebagai tindakan tercela bagi kepentingan 
publik.

h. Untuk mencegah penghianatan itu, maka perlu ditumbuhkan moral 
habit dalam berhukum.

2. Teori Konstitusi

a. Pengertian konstitusi 

K.C. Wheare dalam bukunya the modern constitutions, sebagaimana 
dikutip oleh Mahfud M.D, menyatakan bahwa konstitusi merupakan 
resultante (produk kesepakatan politik) yang dibentuk oleh para pembuat 
konstitusi.29  Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu 
“constituer” yang berarti membentuk, dalam bahasa Inggris dipakai istilah 
“constitution” yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Secara terminologi konstitusi harus dipahami secara lebih luas lagi, hal 
tersebut sebagai akibat dari semakin kompleksnya permasalahan dalam 
suatu negara, sehingga pendekatan dalam memahami konstitusi bukan 
saja dilihat dari sudut pandang hukum khususnya Hukum Tata Negara, 
tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Oleh karena itu 
tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis 
daripada bermuatan yuridis.30

Eric Barendt dalam bukunya Introduction to constitutional law,  
mengemukakan bahwa konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau 
teks yang memuat garis-garis besar untuk mengatur kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara lainnya.31 Sedangkan, jika 
melihat pandangan dari Hermann Heller dalam bukunya staatsrecht, Heller 
membagi pengertian konstitusi kedalam tiga pengertian yaitu:32  

29  Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, 2019, Cetakan ke-9, hal. 6.
30  M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, Yustisia, Volume 2, Nomor 3, 

(September-Desember 2013), hal. 120.
31  Eric Barendt, Introduction to Constitutional Law, Inggris, Oxford University Press, 1998, hal. 

33.
32  Jimly Ashidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Cetakan 

ke-8, hal. 99-100.
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1. Konstitusi dalam pengertian sosial politik. Pada tingkat yang 
pertama ini konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Ide-
ide konstitusioanal dikembangkan karna memang mencerminkan 
sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. 
Konstitusi pada tahap ini dapt digambarkan sebagai kesepkatan-
kesepkatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum 
tertentu, melainkan tercerminkan dalam prilaku nyata dalam 
kehidupan kolektif warga masyarakat;

2. Kontitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap kedua ini, 
konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan 
normatifnya menuntut pemberlakauan yang dapt dipaksakan. 
Konstitusi dalam pengertian sosial politik yang dilihat sebagai 
kenyataan tersebut diatas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. 
Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslalh dapt 
dikenai ancaman sanksi yang pasti; 

3. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Pengertian yang 
terakhir ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam 
perkembangan pengertian rechtsverfassung yang muncul sebagai 
akibat pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai 
norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat 
resmi. Tujuannya dimaksudkan untuk mencapai kesatuan hukum 
atau yunifikasi hukum (rechtseineheid), kesederhanaan hukum 
(rechtsvereenvoudiging), dan kepastian hukum (rechtszekerheid).

Konstitusi sendiri memuat hal-hal pokok dan yang bersifat dasar. 
Konstitusi, tidak boleh mengatur hal yang terlalu teknis dan sebisa mungkin 
hanya mengatur hal-hal yang bersifat abstrak. Dalam hal ini Sri Soemantri 
berpendapat bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya 
mengatur tiga kelompok materi muatan: 33

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan 
warganya;

2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang 
mendasar;

3. Adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-

33  Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung, Remaja  
Rosdakarya, 2014, Cetakan pertama, hal. 10.



17Universitas SAM Ratulangi

tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Menurut Miriam Budiardjo, setidaknya terdapat lima muatan konstitusi, 
yaitu:34

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara 
ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau 
negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah 
federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah 
dan pemerintah daerah. Selain itu UUD memuat prosedur untuk 
menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu 
badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini UUD 
mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus.

2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of rights kalau 
berbentuk naskah tersendiri).

3. Jaminan terhadap HAM dan warga negaranya.

4. Prosedur mengubah UUD (amandemen).

5. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari 
UUD.

b. Sejarah Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat 
dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan 
Yunani Kuno politiea dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga 
berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politiea dan constitutio 
itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat 
manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari 
kedua istilah itu, kata politiea dari kebudayaan Yunani dapat disebut 
yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup: “all the 
innumerable characteristics which determine that state’s peculiar nature, 
and these include its whole economic and social texture as well as matters 
governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive 
term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word 
‘constitution’ when we speak generally of a man’s constitution or of the 
constitution of matter”. Dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal adanya 

34  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op. Cit., hal. 177.
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istilah yang mencerminkan pengertian kata ‘jus’ ataupun ‘constitutio’. 
Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani kuno, perkataan 
‘constitution’ seperti yang kita maksudkan sekarang, tidak dikenal.35

Pada masa Yunani Kuno, pengertian konstitusi masih bersifat materiil, 
dalam arti belum berbentuk seperti yang dapat dimengerti di zaman 
modern. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah 
tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap 
pengertian politiea dan nomoi. Pengertian politiea dapat disepadankan 
dengan arti konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. 
Politiea cenderung mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada 
nomoi karena politeia mempunyai kekuasaan pembentuk sedangkan nomoi 
tidak ada karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk. Dalam 
kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan 
republica constituere yang melahirkan semboyan, prinsep legibus solutus 
est, salus suprema lex, yang artinya, ‘Rajalah yang berhak menentukan 
struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-
undang.36

Bersamaan dengan teori negara hukum, sejarah konstitusi yang telah ada 
sejak zaman Yunani Kuno, yang didasarkan pada teori negara hukum yang 
dikembangkan saat itu oleh Plato dan Aristoteles. Plato dalam bukunya 
Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal 
untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan 
harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof 
(the philosopher king). The philosopher king dituntut untuk mengajarkan 
dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin terselenggaranya 
pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.37

Di zaman kekaisaran Romawi (Roman Empire) Istilah Constitution 
dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah 
teknis untuk menyebut. “the acts of legislation by the emperor”. 38 Istilah 
teknis constitution pada saat itu juga dipinjam untuk menyebut peraturan-
peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk 
35  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, 

hal. 71.
36  Loc.Cit.,
37  Maskun, Teori Konstitusi, diakses dari laman https://www.negarahukum.com/hukum/teori-

konstitusi.html pada tanggal 15 Agustus 2020.
38  Charles Howard Mcllwain, Constitutionalism : Ancient and Modern, Cornel University Press, 

Ithaca, New York, 1966, hal.23.
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beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu 
(ecclesiastical province). Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya aspek 
hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum gereja. 
Karena itu, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja (kanonik) yang 
sering dianggap sebagai sumber rujukan (referensi) paling awal mengenai 
penggunaan istilah constitution dalam sejarah.

Di Inggris, peraturan pertama kali yang erat kaitannya dengan 
penggunaan istilah konstitusi adalah “Constitutions of Clarendon 1164” 
yang disebut oleh Henry II sebagai “constitutions”, “avitae constitutions or 
leges, arecordtio vel recognition”,39 yang memuat hubungan antara gereja 
dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry 
I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat 
eklesiastik, walaupun pemasyarakatannya dilakukan oleh pemerintahan 
sekuler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah ‘constitutio’ itu sering 
pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah “lex” atau “edictum” 
untuk menyebut berbagai “secular administrative enactments”. Glanvill 
sering menggunakan kata ‘constitution’ untuk “a royal edict” (titah raja 
atau ratu). Glanvill juga mengaitkan “Henry II’s writ creating the remedy 
by grand assize as legalis ista constitutio”. 40 Pandangan Jimly, bahwa 
konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (basic 
norm) yang demokratis, yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa 
sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang 
menghendaki the rule of law.41

c. Klasifikasi Konstitusi 

K.C. Wheare dalam bukunya Modern Constitution,42 sebagaimana 
yang dikutip oleh Astim Riyanto, Teori Konstitusi, mengklasifikasikan 
konstitusi, yaitu : konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi 
tidak tertulis (unwritten constutition). Suatu konstitusi dikatakan  tertulis 
39  Dokumen “Constitutions of Clarendon” menyebut dirinya sendiri sebagai 

“recordatio” (record) atau “recognitio” (a finding). Pengarang buku “Leges Henrici 
Primi” pada awal abad ke-12, juga menyebut “the well-known writ of Henry I for the 
holding of the hundred and county courts” sebagai “record”.

40  George E. Woodbine (ed.), Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angiluae, New 
Haven, 1932, hal. 63.

41  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Bandung, The Biografy Institute, 
2007, hal. 87.

42  Kenneth C. Wheare, Modern Constitutions, Third Impression (First Published 1951), (Oxford 
University Press, London, New York, Toronto), 1975, hal. 1-142.
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apabila terdapat suatu naskah atau beberapa naskah yang memuat hal-
hal pokok dan fundamental dalam menjalankan suatu negara, sedangkan 
konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang 
mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tetentu, 
melainkan diatur dalam konvensi-konvensi ketatanegaraan atau undang-
undang biasa.43

Dalam klasifikasi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, terdapat 
pertentangan dari beberapa ahli hukum. Mengutip pendapat dari James 
Bryce dalam bukunya “Studies in History of Jurisprudence” yang 
menyatakan bahwa konstitusi tidak harus tertulis dalam satu dokumen 
khusus, sehingga tidak tepat jika konstitusi diklasifikasikan menjadi 
konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.44 Apabila ditelaah lebih 
lanjut, C.F. Strong dalam bukunya “A history of Modern Political 
Constitutions” menyebutkan bahwa: “a classification of constitutions on 
the basis of whether they are unwritten or written is illusory.”45 Menurut 
pendapat C.F. Strong,46 pembedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis 
adalah kurang tepat, karena tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak 
tertulis, sebaliknya tidak ada pula konstitusi yang seluruhnya tertulis. 
Memang tidak tepat ketika klasifikasi konstitusi dalam suatu negara 
dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hal 
tersebut dikarenakan bahwa dalam suatu negara, tidak mungkin terdapat 
suatu konstitusi yang benar-benar tertulis ataupun yang benar-benar tidak 
tertulis.

Jika melihat klasifikasi negara yang memiliki konstitusi tertulis, maka 
ternyata terdapat pula konstitusi tidak tertulis di dalamnya yang diwujudkan 
dalam kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan konvensi ketatanegaraan. 
Contohnya di Indonesia, sekalipun Indonesia diklasifikasikan sebagai 
negara yang mempunyai konstitusi tertulis, namun praktik konvensi 
ketatanegaraan seperti pidato Presiden pada hari kemerdekaan tanggal 
17 Agustus tahun 1945 masih dipraktikkan dan membentuk konstitusi 
Indonesia. Sementara itu, jika kita melihat negara yang diklasifikasikan 

43  Jimly asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op.Cit., hal. 118.
44  James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1961, hal. 159.
45  C. F. Strong, A History of Modern Political Constitutions, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1963, 

hal. 11.
46  C.F. Strong, Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their 

History and Existing Form, Fifth Revised Edition 1958, Second Impression First Printed 1930, 
London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960.
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memiliki konstitusi tidak tertulis, maka konstitusi tertulis masih diwujudkan 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya negara Inggris, 
walaupun diklasifikasikan memiliki bentuk konstitusi yang tidak tertulis, 
namun telah ada statuta dan dokumen hukum tertulis yang membentuk 
konstitusi Inggris, misalnya Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), 
dan sebagainya.

Dengan mengetahui klasifikasi konstitusi setidaknya dapat diketahui 
tiga manfaat praktis, yaitu: 

1. Untuk memudahkan interpretasi konstitusi, misalnya pengetahuan 
tentang konstitusi dapat membantu dalam menggunakan metode 
yang digunakan, apakah yuridis historis, yuridis formal, dan 
sebagainya;

2. Klasifikasi konstitusi berkaitan dengan konsekuensi hukum, 
misalnya konsekuensi konstitusi negara federal berbeda dengan 
konstitusi negara kesatuan; 

3. Bagi pembentuk konstitusi apabila diketahui klasifikasi konstitusi 
akan memudahkan kerangka dan pola perumusan konstitusi.47

d. Metode Perubahan Konstitusi 

Diberbagai negara terdapat dua sistem yang sedang berkembang dalam 
sistem perubahan konstitusi, yaitu renewel (pembaharuan) dan amandement 
(perubahan). Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) 
dilakukan perubahan (dalam arti pembaharuan), maka yang diberlakukan 
adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Beberapa negara – negara 
yang menganut sistem ini diantaranya adalah Belanda, Jerman, dan 
Perancis. Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi akan diubah 
(diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata 
lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam 
konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat misalnya.48

Menurut C.F. Strong, terdapat empat macam prosedur perubahan 
Konstitusi.49

47  Armen Yasir, Pengantar Hukum Tata Negara. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, hal 10.

48  Yulia Neta, Eksistensi Komisi Konstitusi Independen dalam Melakukan Perubahan Undang - 
Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, November 2012, hal. 122.

49  Ahmad S.H, Hukum Konstitusi “Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui 
Pelibatan Mahkamah Konstitusi”, Yogyakarta, Cetakan pertama, Oktober 2020, hal. 33.
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1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
legislatif, akan tetapi berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu. 
Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. Pertama, 
untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif 
harus dihadiri sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu 
(kuorum) yang ditentukan secara pasti. Kedua, untuk mengubah 
konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan 
terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan 
umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah 
yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah 
konstitusi. Ketiga, cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem 
majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar 
lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. 
Dalam sidang gabungan inilah, terdapat syarat-syarat seperti dalam 
cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi;

2. Perubahan kostitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. 
Apabila ada kehendak untuk mengubah maka lembaga negara 
yang diberi wewenang untuk mengajukan usul perubahan kepada 
rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan 
konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dahulu oleh badan yang 
diberi wewenangn untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini 
rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau 
menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. 
Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur 
dalam konstitusi;

3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara 
bagian dan biasa terjadi di negara serikat. Perubahan konstitusi pada 
negara serikat harus dianggap sebagai perjanjian antara negara-
negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh 
negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan 
tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, 
usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian;

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau 
dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang di bentuk hanya 
untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada 
negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak 
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untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas 
serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan 
dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan 
dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila 
24 lembaga negara khusus yang dimaksud telah melaksanakan 
tugas serta wewenang sampai selesai dengan sendirinya lembaga 
itu bubar.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh C. F. Strong, menurut 
K. C. Wheare terdapat empat cara dalam mengubah Undang Undang Dasar 
atau konstitusi, yakni:

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces);

2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement);

3. Penafsiran secara hukum (judicial interpretation);

4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan 
(usage and convention).50

Feri Amsari sebagaimana mengutip pendangan yang diuraikan oleh Jimly 
Asshiddiqie, dimana hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan 
oleh George Jellinek yang membagi jenis perubahan konstitusi menjadi 2 
(dua) mekanisme utama, yakni: 

1. Melalui prosedur formal yang diatur dalam konstitusi itu sendiri 
(verfassungsanderung), merupakan perubahan undang-undangan 
dasar ynag dilakukan dengan sengaja sesuai dengan prosedur yang 
ditentukan sendiri oleh atau dalam naskah Undang Undang Dasar 
yang bersangkutan. Misalnya, perubahan UUD NRI Tahun 1945 
diatur dan ditentukan sendiri prosedurnya dalam Pasal 37 UUD 
NRI Tahun 1945 itu sendiri.51 

2. Melalui prosedur yang diatur di luar ketentuan konstitusi itu sendiri 
(verfassungswandlung), yakni perubahan terhadap Undang Undang 
Dasar dengan cara yang tidak disebutkan atau dengan cara selain 

50  K.C. Wheare, Modern Constituion, London, Oxford University Press, 1966, hal. 67-136.
51  Salah satu contoh perubahan konstitusi melalui prosedur yang diatur dalam konstitusi 

(mekanisme formal perubahan konstitusi), didalam Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 diatur melalui Pasal 37 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 Bab tentang 
Perubahan.
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yang ditentukan sendiri dalam Undang Undang Dasar tersebut. 
Misalnya perubahan itu dilakukan tidak menurut prosedur yang 
ditentukan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, tetapi melalui 
cara-cara lain yang bersifat istimewa seperti revolusi, coup d’etat, 
convention dan sebagainya.52

Jika C.F. Strong dan K. C. Wheare mengemukakan 4 (empat) metode 
atau cara perubahan yang bisa digunakan dalam melakukan perubahan 
konstitusi, maka berbeda dengan Arend Lijphart yang menyampaikan atau 
mengemukakan 3 (tiga) metode atau cara perubahan konstitusi melaui 
prosedur formal amandemen, yakni: 53

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga parlemen 
melalui suara terbanyak (mayoritas) dengan perhitungan 50%+1 
yang dilakukan dengan proses voting; 

2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga parlemen 
dengan ketentuan khusus yang telah diatur mengenai ketentuan 
perolehan suaranya, misalnya saja dua pertiga atau tiga perempat; 

3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga parlemen, 
dimana parlemen akan menyiapkan rancangan konstitusi baru, 
kemudian akan meminta suara dari rakyat untuk mendapatkan 
persetujuan melalui proses referendum.

Indonesia sendiri menganut metode perubahan konstitusi yaitu dengan 
amandemen, yang dilakukan secara adendum sesuai dengan ketentuan 
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi: 54

1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 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 

52  Feri Amsari, Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Melalui Keputusan Mahkamah Kosntitusi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 21.

53  Ibid, hal. 30.
54  Pasal 37 Ayat (1) – (5) UUD NRI Tahun 1945.
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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. 

5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan.

e. Penegakan Konstitusi 

Penegakan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk tegaknya 
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, 
penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat 
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti 
yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 
saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 
yang berlaku, maka berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan 
hukum sendiri. Kemudian dalam arti sempit ditinjau dari aspek subjeknya, 
penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 
hukum berjalan sebagaimana seharusnya.55 

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 
Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 
Berdasarkan amanat konstitusi tersebut maka sudah menjadi konsekuensi 
logis bahwa segala sesuatu yang berada dalam lingkup yuridiksi negara 
Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat haruslah diperintah atas dasar 
hukum sebagai panglima tertinggi dalam suatu negara sesuai dengan 
prinsip “the rule of law and not of man”, yang sejalan dengan pengertian 
“nomocratie”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum “nomos”.56 

55 Jimly Ashiddiqie, Penegakan Hukum, Academia, diakses dari laman https://www.academia.
edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf, pada tanggal 7 Mei 2021.

56  Ni matul Huda, Lembaga negara dalam masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta, UII Press, 2007, 
hal. 62.
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Hal ini dimaknai bahwa hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam 
penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, 
sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain, “...opgelegd om de 
samenleving vreedzam, rechtvaarding, en doelmatig teordenen” (diletakkan 
untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya dalam 
konteks negara atas hukum itu sendiri, eksistensi hukum dijadikan sebagai 
instrumen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka 
mencapai tujuan negara.57  

Atas dasar hal tersebutlah, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 
terdapat nilai lebih yang terkandung didalam hukum itu sendiri, sehingga 
hukum tidak hanya dimaknai sebagai bentuk peraturan yang dipatuhi saja. 
Namun, akan jauh lebih tinggi nilainya ketika dipandang dengan keyakinan 
bahwa hukum memuat nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam 
realitas kehidupan masyarakat.58 Oleh karenanya, keberadaan lembaga 
peradilan konstitusi mutlak diperlukan demi pelaksanaan konstitusi yang 
telah dibentuk, karena tidak akan berarti jika aturan yang telah dibentuk 
tidak ditaati, sehingga perlu adanya intervensi dari lembaga peradilan 
dalam melakukan fungsi pengawasan apabila terjadi suatu pelanggaran. 

Apalagi jika paradigma tentang penegakan hukum dimaknai sebagai 
sarana untuk mencapai suatu tujuan negara, maka sudah semestinya seluruh 
elemen negara termasuk masyarakat dapat dikerahkan agar hukum mampu 
bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. 
Oleh karena itu, keberadaan peradilan konstitusi menjadi hal yang sangat 
penting untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara guna menghindari 
tindakan “a buse of power” atau penyalahgunaan wewenang/kekuasaan 
dari aparat pemerintah, yang berujung pada tercapainya keadilan bagi 
masyarakat melalui pemenuhan hak konstitusional warga negara. 

f. Penafsiran Konstitusi

Kata penafsiran atau yang dalam istilahnya sering disebut dengan 
“interpretasi” berasal dari bahasa latin “interpretatio” yang sering diartikan 
sebagai pendapat para ahli hukum Romawi (seorang penafsir hukum, 
bukan advokat) yang sering berada di pengadilan.59 Dalam istilah Inggris 
57   Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Depok, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi 

Cetakan 16, 2020, hal. 22.
58  M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Al-Himayah 

Volume 4,  Nomor 1, Maret 2020, hal. 143.
59  Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum Teori & Metode, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, 
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penafsiran sering dituliskan dengan kata hermeneutika (hermeneutics) 
yang berarti seni untuk menafsirkan teks yang biasa digunakan dalam 
kajian hukum kritis.60

Dalam ilmu hermeneutika, penafsiran merupakan suatu upaya 
koreksi melalui peradilan guna memperoleh kepastian terkait dengan 
maksud pembuat peraturan perundang-undangan.61 Penafsiran konstitusi 
(constitutional interpretation) sering digunakan di lapangan hukum tata 
negara untuk menggambarkan bagaimana konstitusi itu ditafsirkan, yang 
mana penafsiran konstitusi erat kaitannya dengan proses ajudikasi di 
peradilan khususnya terkait dengan proses judicial review.62 Kewenangan 
untuk melakukan judicial review di Indonesia dimiliki oleh dua lembaga 
negara yang merupakan bagian dari pada kekuasaan kehakiman 
yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. MA mempunyai 
kewenangan judicial review untuk menguji peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dimana undang-
undang dijadikan batu uji apabila terdapat peraturan perundang-undangan 
di bawahnya yang dinilai bertentangan.63 Sedangkan MK mempunyai 
kewenangan judicial review untuk menguji undang-undang terhadap 
UUD NRI Tahun 1945, dimana UUD NRI Tahun 1945 dijadikan batu uji 
apabila terdapat undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945.64

Berdasarkan tulisan diatas dapat ditarik sebuah konsepsi bahwa terkait 
dengan penafsiran konstitusi sangat berkaitan erat dengan proses peradilan 
konstitusi di MK sebagai kekuasaan kehakiman yang mempunyai 
kewenangan judicial review yang batu ujinya adalah UUD NRI Tahun 
1945 sebagai konstitusi. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut 
maka majelis hakim konstitusi harus melakukan adanya suatu penafsiran 
konstitusi dalam setiap putusan-putusannya. Penafsiran konstitusi 

hal. 3.
60  Loc. Cit.,
61  Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 1, (Juni 
2014), hal. 91. Lihat lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata 
Negara, Jakarta, Inhilco, 2006, hal. 175.

62  Bisariyadi dkk, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, Jakarta, Kepaniteraan dan Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
2016, hal. 9.

63  Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
64  Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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tersebutlah yang menjadi penentu terakhir nasib dari pada setiap orang 
yang di jamin hak-haknya di dalam konstitusi. Sehingga, MK dalam 
eksistensinya mempunyai peran yang salah satunya adalah sebagai penafsir 
final konstitusi (the final interpreter of the constitution).

Menurut Robert C. Post terdapat tiga teori penafsiran konstitusi, yaitu:65

1. Penafsiran Doktrinal (Doctrinal Interpretation)

Teori ini didasarkan pada konstitusi sebagai hukum (the authorithy 
of law). Konstitusi sebagai hukum tertinggi berfungsi mengontrol 
seluruh kebijakan negara. Penafsiran doktrinal lahir dari 
perkembangan yurisprudensi di setiap perkara konstitusional;

2. Penafsiran Historis (Historical Interpretation)

Teori ini berpandangan bahwa konstitusi sebagai kesepakatan 
politik (the authorithy of consent). Pembentuk konstitusi dan rakyat 
akan bersama-sama membentuk kesepakatan dimana pembentuk 
konstitusi memberikan rancangan konstitusi dan akan dimintai 
persetujuan. Kesepakatan inilah yang memberikan legitimasi bagi 
konstitusi.

3. Penafsiran Responsif (Responsive Interpretation)

Teori ini melihat konstitusi sebagai konstitusi yang hidup dan 
memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara (the authority of the ethos). 
Penafsiran responsif menuntut hakim untuk mempertimbangkan 
kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat (national self-definition) 
demi kepentingan negara.

Berbeda dengan Robert C. Post, Bobbit mengidentifikasi bahwa terdapat 
enam macam metode penafsiran konstitusi, yaitu:66

1. Penafsiran Tekstual; 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) adalah suatu metode 
penafsiran dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-
kata yang termuat dalam suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga 

65  Robert C. Post, Theories of Constitutional Interpretation, Yale Law School Legal Scholarship 
Deposite Paper 209, 1990, hal. 19-25.

66  Albert H. Y, The Interpretation of the Basic Law Common Law and Mainland Chinese 
Prespectives, Hong Kong Journal, 2000, hal. 5-10.
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legislatif.

2. Penafsiran Historis (penafsiran orisinal);

Penafsiran historis merupakan suatu metode penafsiran dengan cara 
melihat sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibuat.

3. Penafsiran Doktrinal; 

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang 
menitikberatkan pada praktik peradilan dalam menilai suatu 
peraturan. 

4. Penafsiran Prudensial; 

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu 
aturan atau undang-undang.

5. Penafsiran Struktural; 

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara menghubungkan antara aturan dalam undang-undang 
dengan konstitusi.

6. Penafsiran Etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang menggunakan 
pendekatan falsafah dan nilai moral yang terdapat dalam konstitusi.

3. Teori Kedaulatan 

a. Teori Kedaulatan Tuhan (God Sovereignity)

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang menempatkan 
bahwa pemilik kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. Alasan yang 
melatarbelakangi hal tersebut dikarenakan negara sebagai ciptaan Tuhan 
dan Raja sebagai wakil Tuhan di dunia. Apabila pemerintahan dalam 
suatu negara berbentuk kerajaan (monarki) maka dinasti yang diperintah 
dianggap sebagai turunan yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan.67 
Misalnya di kerajaan Belanda, Raja atau Ratu secara resmi menamakan 

67  King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Bandung, Nusa Media, Cetakan 2, 2019, 
hal. 79.
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dirinya sebagai Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau 
Ethiopia (Raja Haile Selasi) yang dinamakan “Singa Penakluk dari suku 
Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.68

Dari sejarahnya, teori kedaulatan Tuhan adalah teori tertua yang 
menjawab perihal kedaulatan dalam suatu negara. Pada abad pertengahan, 
teori ini berkembang di Eropa sekitar abad ke-V sampai abad ke-XV. 
Dalam perkembangannya, teori kedaulatan Tuhan sangat berhubungan erat 
dengan perkembangan agama baru yang ada pada saat itu, seperti agama 
Kristen yang diorganisir dalam suatu organisasi kegaamaan yang disebut 
gereja serta dipimpin oleh seorang Paus.69

Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh dari teori kedaulatan Tuhan 
yang dikenal lewat karyanya Summa Theologia. Dalam karya tersebut ia 
menyatakan  bahwa meskipun kedaulatan tidak terikat oleh daya paksa 
hukum, tetapi kedaulatan tunduk pada hukum Tuhan dan hukum alam 
dengan sanksi yang dipaksakan oleh Tuhan.70 Artinya, dalam paham 
kedaulatan ini segala sesuatu yang ada di dunia merupakan hasil ciptaan 
Tuhan dan berada pada kekuasaanya. 

b. Teori Kedaulatan Raja (Sovereignity of the King)

Teori kedaulatan Raja memandang bahwa Rajalah yang memiliki 
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. L’etat cest moi (secara harfiah 
berarti negara adalah saya) yang diungkapkan oleh Louis XVI merupakan 
sumbu pemicu dari adanya pergerakan revolusi di Perancis.71 Setelah 
periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa kemudian munculah 
pandangan kedaulatan Raja. Raja bertindak sebagai pemegang kedaulatan 
hukum dan sekaligus yang melaksanakannya bahkan dianggap sebagai 
pemimpin suci.72

Teori ini ditandai pula dengan adanya kurun waktu absolutisme yang 
menjadikan raja memiliki kekuasaan mutlak secara turun-temurun, baik 
yang diperoleh sebagai limpahan dari Tuhan ataupun tidak.73 Pada mulanya 
kedaulatan raja ini masih diterima oleh rakyat, namun seiring berjalannya 
68  Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, Sumatera Utara, USU digital library, 2004, hal. 2. 
69  King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi , Op.cit., hal. 80.
70  Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-

Undangan, Cetakan pertama, 2013, hal. 2.
71  King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Op.cit., hal, 82.
72  Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Op.cit., hal. 3.
73  King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Op.cit., hal. 83.
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waktu hal tersebut ditolak karena sifat raja yang sewenang-wenang 
terhadap rakyat. Absolutisme Raja memberikan  kesadaran kepada rakyat 
bahwa sudah tidak adanya perlindungan dari Raja itu sendiri, sehingga 
keadaan semacam itu tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak saat itulah 
muncul ajaran-ajaran baru yang lebih memberikan jaminan kepada rakyat. 
Diantaranya adalah ajaran dari monarchomachen yang hendak membatasi 
kekuasaan Raja. Kemudian muncul ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseau 
yang disusul dengan pemberontakan rakyat.74

c. Teori Kedaulatan Rakyat (People’s Sovereignity)

Teori kedaulatan rakyat sesungguhnya memberikan persepsi bahwa 
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat 
bukan penguasa. Lahirnya teori kedaulatan rakyat sebagai reaksi dari teori 
kedaulatan Raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan kekuasaan 
absolut dari penguasa yang cenderung mempertahankan dan memperluas 
kekuasaannya. Beberapa tokoh yang menganut teori kedaulatan rakyat 
adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau.75

Menurut pandangan Rousseau kedaulatan rakyat merupakan penjelmaan 
dari  kebebasan manusia, maka manusia-manusia bebas ini kemudian 
membentuk kekuasaan bersama (kedaulatan rakyat) yang mengharuskan 
mereka untuk patuh pada hukum dan peraturan (mematuhi hukum bukan 
yang membuat hukum). Sehingga hukum yang dibuat dapat mencegah 
kebebasan tersebut akan berujung pada anarkis sosial.76 Oleh karena itu, 
perlu dipahami bahwa ajaran kedaulatan rakyat tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.77 

Pemahaman mengenai kedaulatan rakyat dapat dibagi dalam beberapa 
pengertian, yakni: Pertama, rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat” 
dalam suatu wilayah negara; Kedua, rakyat dapat ditafsirkan sebagai 
suatu “bangsa” (the nation, das Volk); Ketiga, korporatis yang dimaksud 
“rakyat” juga meliputi penguasa; Keempat, kedaulatan terletak pada suatu 

74  Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Loc.cit.,
75  Ibid., hal. 4.
76  Daya Negri Wijaya, Jean Jaques Rousseau Dalam Demokrasi, Politik Indonesia: Indonesian 

Political Sciense Review 1 (1), (Januari 2016), hal. 19.
77  Azmi, Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan, Jurnal 

AlQALAM, Volume 35, Nomor 1, (Januari-Juni 2018). hal. 81.
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dewan pemilihan (the electorate).78 

Perdebatan mengenai gagasan kedaulatan rakyat sudah mengemuka 
jauh sebelum penyusunan UUD 1945. Baik Soekarno melalui majalah 
Fikiran Ra’jat dan Soeloeh Indonesia Moeda, maupun Hatta melalui 
majalah Daoelat Ra’jat sudah mengemukakan gagasan kedaulatan 
rakyat yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam 
perkembangannya, prinsip kedaulatan rakyat ini telah melahirkan konsep 
demokrasi yang mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 
Dengan berkembangnya negara dan dunia, prinsip kedaulatan rakyat ini 
kemudian terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan.79

d. Teori Kedaulatan Negara (State’s Sovereignty)

Teori kedaulatan negara merupakan reaksi dari kedaulatan rakyat yang 
juga melangsungkan kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. 
Dalam paham ini, negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas 
terhadap life, liberty, dan property dari warganya. Warga negara bersama 
dengan hak miliknya, dikerahkan untuk kepentingan negara. Ketaatan 
warga negara kepada hukum bukan terjadi karena suatu perjanjian namun 
karena kehendak negara. Dalam madzhab Deutsche Publizisten Schule 
memberikan konstruksi kekuasaan mutlak kepada Raja Jerman, yang ada 
dalam suasana kedaulatan rakyat. Kedudukan kuat yang dimiliki Raja 
didapat dari dukungan besar atas tiga golongan, meliputi:80

1. Armee (angkatan perang)

2. Junkertum (dukungan industrialis)

3. Golongan birokrasi (staf pegawai negara)

Berangkat dari teori perjanjian yang dikemukakan oleh Thomas 
Hobbes, menyatakan bahwa suatu negara terbentuk atas perjanjian antar 
individu. Teori perjanjian inilah yang dikenal dengan teori kontrak negara, 
yang mana terdapat perbedaan pandangan antara Hobbes dan Bodin. 
Menurut pandangan Bodin, setiap individu yang bertikai menyerahkan 
semua hak mereka kepada negara. Artinya perjanjian yang dilakukan 
bukan antara individu dengan negara namun negaralah yang merupakan 
hasil dari perjanjian itu dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap 
78  Isharyanto, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Yogyakarta, 

Penerbit WR, 2016, Cetakan pertama, hal. 15-18.
79  Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., hal. 6.
80  King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Op.cit., hal. 87-88.
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para individu.81

Ajaran dalam teori ini menganggap rakyat sebagai elemen negara yang 
membentuk diri menjadi suatu negara. Secara otomatis ketika rakyat 
berdaulat maka negara juga berdaulat. Konsep ini memang dianggap masih 
abstrak dikarenakan yang memegang tampuk kekuasaan adalah Raja sendiri, 
sehingga sering disebut kedaulatan raja-raja modern (moderneverstenso 
uveriniteit). Berangkat dari hal tersebut sehingga negara hanya abstraksi 
dari kehendak sang Raja. Ajaran ini kemudian mendapat pertentangan dari 
Krabbe dan Dicey yang menghapus adanya abstraksi Raja dalam suatu 
negara dengan menggantinya menjadi kedaulatan hukum.82

e. Teori Kedaulatan Hukum

Munculnya teori kedaulatan hukum disebabkan oleh adanya 
pertentangan yang dikemukakan oleh Hugo Krabbe terhadap teori 
kedaulatan negara, sehingga pelopor teori ini adalah H. Krabbe yang dalam 
bukunya Die Moderne Staats Idee.83 Dalam paham teori kedaulatan hukum 
menunjukkan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi berada pada 
hukum, bukan terletak pada raja (kedaulatan raja) ataupun pada negara 
(kedaulatan negara). Menurut teori ini, hukum bersumber pada pernyataan 
penilaian yang muncul dari kesadaran hukum setiap orang. Kesadaran 
hukum inilah yang membedakan antara keadilan dan ketidakadilan.84

Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum yang 
terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dalam bentuknya, rasa hukum 
ini masih sederhana atau primitif, sedangkan dalam bentuk yang lebih 
maju sering disebut kesadaran hukum.85 Struycken menyatakan bahwa 
pandangan Krabbe sangatlah lemah karena menurutnya rasa hukum tidak 
bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini karena rasa hukum akan 
selalu berubah-ubah setiap masa dan terdapat pula perbedaan golongan 
antara rasa hukum yang satu dengan yang lainnya.86 

Pandangan Krabbe ini kemudian dibela oleh Kranenburg dengan dalil 
hukum keseimbangan atau postulat keseimbangan. Setelah dilakukan 
81  Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., hal. 4.
82  Damang Averroes Al-Khawarizmi, Teori Kedaulatan, diakses dari laman https://www.

negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html pada tanggal 10 Mei 2021.
83  Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, Loc.Cit.,
84  King Faisal Sulaiman, Loc.Cit., hal. 89.
85  Rudy, Op.Cit., hal. 7.
86  King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hal. 90.
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penyelidikan secara empiris analitis, Kranenburg berpendapat bahwa 
dalam kehidupan masyarakat terdapat ketentuan tetap dalam reaksi 
kesadaran hukum manusia. Ketentuan tetap itulah yang dapat disebut 
sebagai hukum keseimbangan. Dalam hukum positif tentu tidak bisa 
bergantung pada kehendak pemerintah, namun harus memperhatikan rasa 
hukum atau kesadaran hukum di masyarakat.87

Pelopor kedaulatan hukum dalam versi lain juga dikemukakan oleh Hans 
Kelsen yang berpandangan bahwa berlakunya hukum tidak menunggu 
penerimaan dari rakyat karena hukum bersifat imperatif.88 Hal inilah yang 
kemudian dinamakan sebagai konsep negara hukum (the rule of law) yakni 
setiap penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum.

Perbedaan antara kedaulatan negara dengan kedaulatan hukum 
terletak pada pandangan masing-masing teori tersebut, penganut teori 
kedaulatan negara beranggapan bahwa negara yang menciptakan hukum, 
sedangkan penganut teori kedaulatan hukum justru sebaliknya. Negara 
yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan 
negara hukum atau nomokrasi (nomoi = hukum; kratein = menguasai, 
memerintah).89 

Pada zaman modern ini, paham demokrasi ialah paham yang banyak 
dianut oleh negara-negara karena dianggap lebih demokratis karena 
pemerintahannya didasarkan pada rakyat. Dalam perkembangannya 
paham ini terbagi menjadi dua teori, yaitu:90

1. Teori demokrasi langsung (direct democracy)

Dalam teori ini kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung 
yang mana rakyat sendiri yang melaksanakan kekuasaan yang 
dimilikinya. Di Indonesia sendiri kedaulatan rakyat termaktub dalam 
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang 
Dasar”.

2. Teori demokrasi tidak langsung (representative democracy)

Berangkat dari teori Rosseau mengenai demokrasi perwakilan, maka 
87  Ibid., hal. 91.
88  Loc.Cit.,
89  Indra Syahputra, Kedaulatan Hukum, diakses dari laman file:///C:/Users/User/Downloads/

INDRA%20SYAHPUTRA_2010003600344%20(1).pdf pada tanggal 11 Mei 2021.
90  King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hal. 92.



35Universitas SAM Ratulangi

rakyatlah yang berdaulat yang kemudian mewakilkan kedaulatannya 
kepada suatu lembaga yaitu pemerintah. Demokrasi perwakilan ini 
terdapat dalam sila ke-4 Pancasila sebagai philosofische grondslag 
negara Indonesia.

4. Pembagian Kamar Parlemen

Kamar parlemen yang diakui setiap negara-negara di dunia pada 
praktiknya dapat dibagi ke dalam tiga sistem perwakilan, yaitu:91

1. Sistem perwakilan politik (political representation)

2. Sistem perwakilan teritorial (territorial or regional representation)

3. Sistem perwakilan fungsional (functional representation)

Perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil dari politik (political 
representation), contohnya seperti DPR yang berasal dari partai politik. 
Perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil dari daerah (regional 
representation), contohnya seperti DPD yang merupakan utusan daerah. 
Sementara perwakilan fungsional menghasilkan utusan-utusan golongan 
fungsional (functional representation), contohnya seperti utusan golongan 
dalam keanggotaan MPR di masa orde baru.92 Ketiga sistem perwakilan 
tersebut yang akan menentukan bentuk dan struktur kelembagaan sistem 
perwakilan di tiap-tiap negara.

Sistem perwakilan tersebut biasanya disesuaikan dengan pembagian 
kamar parlemen yang diakui di tiap-tiap negara. Kamar parlemen tersebut 
terbagi dalam dua sistem, yaitu:93

1) Sistem parlemen unikameral;

2) Sistem parlemen bikameral.

Dalam sistem unikameral, parlemen hanya terdiri dari satu kamar 
yang tidak mengenal adanya pembagian antara majelis tinggi dan majelis 
rendah seperti halnya dalam sistem bikameral. Sistem unikameral biasanya 
dianut oleh negara-negara yang masyarakatnya bersifat homogen serta 

91  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hal. 305.
92  Ibid., hal. 306.
93  Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, Jurnal MMH, Volume 43, 

Nomor 4, (Oktober 2015), hal. 417.
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kondisi penduduk yang relatif sedikit dan luas wilayah yang relatif kecil.94 
Sementara dalam sistem bikameral, parlemen terbagi menjadi dua kamar 
yang pada umumnya terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah.95

Penjabaran diatas menunjukkan bahwa Indonesia lebih mendekati 
pada sistem bikameral, hal ini dapat dilihat dari luas wilayah dan jumlah 
penduduk Indonesia. Kemudian jika melihat pada konstalasi ketatanegaraan 
Indonesia, khususnya sistem perwakilan yang ada terbagi atas dua kamar 
yaitu DPR dan DPD. Sejauh ini terdapat beberapa sistem bikameral yang 
berlaku di dunia, diantaranya yaitu:96

a. Negara yang menggunakan sistem perfect bicameralism

Pada sistem ini tidak terdapat perbedaan antara mekanisme 
pembentukan undang-undang finansial dan undang-undang non 
finansial. Kedua kamar memiliki kewenangan yang sama dalam 
mengusulkan, membahas, dan menyetujui kedua jenis undang-
undang tersebut. Dalam sistem ini kamar yang mengusulkan RUU 
akan memberikan RUU kepada kamar yang lain, kemudian kamar 
tersebut akan memberikan pertimbangan terkait RUU yang telah 
diusulkan. 

b. Negara yang menggunakan sistem strong bicameralism

Dalam sistem ini kamar yang mengusulkan RUU akan memberikan 
RUU pada kamar yang lain untuk dibahas, kemudian kamar yang 
menerima RUU tersebut akan memberikan pertimbangan terkait 
RUU kepada kamar yang mengusulkan. Perbedaan sistem ini 
dengan sistem perfect bicameralism terletak pada kewenangannya, 
yang mana sistem perfect bicameralism memiliki kewenangan yang 
sama antara kamar yang satu dengan kamar yang lain dalam hal 
mengusulkan, membahas maupun menyetujui RUU.

c. Negara yang menggunakan sistem weak bicameralism

Dalam sistem ini kewenangan pembentukan undang-undang sangat 
tidak setara. Jika terdapat perbedaan antara kedua kamar maka 
keputusan terakhir menggunakan mekanisme one chamber decision.

94  Loc. Cit.,
95  Loc. Cit.,
96  Yokotani, Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina), Jurnal 
Hukum Progresif, Volume 11, Nomor 1, (Juni 2017), hal. 1854.
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d. Negara yang menggunakan sistem very weak bicameralism

Dalam sistem ini tidak terdapat suatu pola yang baku antara kedua 
kamar dalam menjalankan kewenangan membentuk undang-undang.

Berdasarkan pembagian sistem bikameral yang berlaku di dunia, dapat 
dilihat bahwa Indonesia lebih mendekati pada sistem bikameral, hal ini 
dapat dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia.

5. Pembagian Kekuasaan, Pemisahan Kekuasaan, Check and Balances.

a. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.

Perihal teori pembagian kekuasaan (distribution of power atau difision 
of power) dan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) telah 
banyak menjadi diskursus para kaum intelektual kenegaraan di Indonesia 
bahkan di dunia. Kedua teori tersebut, bermula sejak abad ke-19 ketika 
adanya gagasan tentang pembatasan kekuasaan (limitation of power) 
melalui pembentukan konstitusi yang tertuang dalam bentuk tertulis 
maupun tidak tertulis.97 

Teori tentang distribution of power dan separation of power, sejatinya 
dilandaskan pada konsep dasar yang sama, yaitu kekuasaan di suatu 
negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik 
melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. 
Ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal state 
atau based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut 
“rechtsstaat”, ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam suatu 
negara. Meskipun kedua istilah tersebut memiliki latar belakang sejarah 
dan pengertian yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya kedua istilah 
tersebut merujuk pada ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan tersebut  
didasarkan pada hukum yang kemudian menjadi ide dasar dari paham 
konstitualisme modern. Sehingga konsep negara hukum yang sering 
disebut sebagai negara konstitusional (constitutional state), yaitu negara 
yang dibatasi dengan konstitusi.98

Dalam perjalanan panjang perkembangan prinsip pemisahan kekuasaan, 

97  Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal 
Masalah-Masalah Hukum, Jilid.45, Nomor 2, (April 2016), hal. 158.

98  Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, Wahib, Hukum Tata Negara, Unpam Press, Cetakan 
pertama, (2020), hal. 134.
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terdapat dua tokoh besar yang terkenal dengan gagasan tentang  konsep 
pemisahan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan teori “Trias Politica” 
yakni John Locke (Inggris) dan Montesque (Prancis). Trias politica adalah 
konsep pemerintahan yang kini banyak diterapkan berbagai negara, yaitu 
konsep pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga negara yakni lembaga 
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk 
membuat undang-undang; eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan 
undang-undang; dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya 
pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan 
undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga 
ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan 
terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga negara yang berbeda tersebut, 
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak tumpang tindih, terhindar 
dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan 
mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi).99

Walaupun konsep dasar dari pada teori trias politica memiliki 
landasan yang sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam fungsi 
dan kewenangan antar kekuasaan lembaga negara. Perbedaan tersebut 
dapat dilihat dengen beberapa  pendapat yang dikemukakan oleh tokoh 
penggagas teori trias politica, diantaranya adalah:100

a) Teori John Locke.

John Locke dalam bukunya yang terkenal “two trites on civil 
government” dalam bab XII yang berjudul “of legislatif executive and 
federative”. Mengklasifikasikan pembagian kekuasaan menjadi tiga yaitu 
legislatif, eksekutif, dan federatif. Pertama, kekuasaan legislatif merupakan 
kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif 
merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk 
kekuasaan untuk mengadili. Ketiga, kekuasaan federatif tugasnya meliputi 
segala tindakan untuk menjaga keamanan negara, membuat perserikatan 
dan aliansi serta segala tindakan dengan nama orang dan badan-badan 
di luar negeri. Adanya kekuasan federatif yang mempunyai kekuasaan 
banyak hubungan dengan negara lain, disebabkan karena negara-negara 
Inggris pada waktu itu mempunyai banyak jajahan.

99  Loc.Cit.,
100  Suparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen 

Menurut Islam, Pekan Baru, Riau, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, (Oktober 2016), hal. 116.
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b) Teori Montesque.

Pendapat John Lock diperkuat oleh Montesquuieu dalam bukunya 
“L’esprit des lois” mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan 
terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
Pertama, kekuasaan eksekutif tugasnya adalah untuk menyelenggarakan 
undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang 
politik luar negeri). Kedua, kekuasaan legislatif tugasnya adalah untuk 
membuat undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif tugasnya adalah 
untuk mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang.

Berlandaskan pada pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara 
John Locke dengan Montesquieu, yang mana John Locke memasukkan 
kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sementara Montesquieu 
memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang 
berdiri sendiri. 

Berbeda dengan John Locke dan Montesque, seorang sarjana Belanda 
Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan ke dalam empat fungsi yang 
di sebut dengan “catur praja”, yaitu:101

1) Regeling (peraturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi 
legislative;

2) Bestuur yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif;

3) Rechtspraak (peradilan); dan

4) Politie merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam 
masyarakat (social order) dan peri kehidupan bernegara.

Tidak hanya itu saja, didalam studi ilmu administrasi publik (public 
administration) terdapat teori yang membagi dua fungsi kekuasaan 
yaitu, fungsi pembuatan kebijakan (policy making function), dan 
fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Semua usaha 
membagi dan membedakan serta bahkan memisah-misahkan fungsi-fungsi 
kekuasaan itu ke dalam cabang kekuasaan, yang pada pokoknya adalah 
dalam rangka membatasi kekuasaan itu sendiri hinggga tidak menjadi 
sumber kesewenang-wenangan.

b. Check and balances
101  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op.Cit, hal. 284.
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Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang 
menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama 
sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara harus 
diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan 
oleh aparat penyelenggara negara ataupun oleh penguasa yang menduduki 
jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. 
Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal 
yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu bertujuan untuk menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun suatu institusi, atau 
juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun 
institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu 
dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa 
saling mengisi.102 

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam 
sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan 
dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip 
checks and balances. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif masing-masing dipegang oleh lembaga yang 
berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan 
checks and balances antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat 
keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks 
and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. 
Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg, “A principle related to 
separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas 
separation of powers devides governmental power among different 
officials, checks and balances gives each official some power over the 
others.”103

B. KAJIAN KONSEPTUAL

1. Haluan Negara

Haluan Negara dan tujuan bernegara memiliki hubungan koherensi 
yang sangat erat dan berkorelasi satu sama lain. Jika ditinjau dari segi 

102  Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, 
hal. 89.

103  Sunarto, Prinsip Check And Ballance  Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, melihat 
Masalah - Masalah Hukum, Volume 45, Nomor 2, (April 2016), hal. 159-160.
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ketatabahasaan, maka kata haluan negara bersumber pada akar kata “haluan” 
yang secara terminologi memiliki pengertian “arah, tujuan, pedoman, atau 
petunjuk resmi politik suatu negara”.104 Serupa tapi tak sama, directive 
principles yang berkembang pada tataran internasional dikenal sebagai 
prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menetukan haluan negara. 
Berangkat dari terminologi tersebut, haluan negara sejatinya terdefinisikan 
secara luas. Artinya secara konseptual dapat dimaknai bahwa apabila setiap 
negara memiliki konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara, 
maka menjadi suatu keniscayaan bagi negara tersebut untuk memiliki 
arah dan pedoman politik yang tertuang didalam konstitusinya. Dengan 
demikian, sebagai sebuah dokumen, konstitusi tidak hanya memuat terkait 
teknis ketatanegaraan semata, namun juga memuat tentang pernyataan 
aspirasi dari tujuan bernegara, baik yang tertuang secara eksplisit didalam 
pembukaan maupun yang tercermin dalam batang tubuh konstitusi tersebut. 
Maka dari pada itulah, haluan negara sebagai arah kebijakan sebuah negara 
harus diorientasikan untuk semata-mata mencapai tujuan negara. 105

Pada dasarnya haluan negara “staatsprinzip” dikonsepkan sebagai 
pegangan atau landasan bagi eksekutif dalam mengeluarkan suatu 
kebijakan penyelenggaraan negara yang disebut dengan istilah “policy-
executes”.106 Sehingga praktik penerapan haluan negara selalu dikonsepkan 
untuk menjadi pemandu, pembimbing, ataupun pengarah terhadap fungsi 
penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara 
melalui kebijakan yang bersifat fundamental, instrumental, maupun 
operasional.107 Oleh sebab itulah, konteks pengaturan haluan negara 
dibeberapa negara dituangkan dalam bentuk hukum yang mempunyai 
derajat yang tinggi serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti 
konstitusi, undang-undang, dan/atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagaimana Indonesia sebelum perubahan Undang Undang Dasar 
104  Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip pada laman: Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.

go.id), pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 15:00 WITA.
105  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Konstitusionalisasi 

Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, Badan Pengkajian Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta Pusat 2020), hal. 6.

106  Universitas Pelita Harapan dan Biro Pengkajian Sekertariat Jendral MPR, Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pengkajian 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Oktober 2018), hal. 332.

107  Haryana Hadiyanti, Amandemen Terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, perlukah?, dikutip pada laman: Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 dengan Pokok-
Pokok Haluan Negara, Perlukah? - Advokat Konstitusi, tanggal 12 Juni 2021, pukul 15:00 
WITA. 
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NRI Tahun 1945 dengan GBHN-nya. 

Dalam perkembangan konsep haluan negera, sejatinya terdapat dua 
karakter khusus pada pengaturan directive principles  disetiap konstitusi, 
yang diantaranya adalah:108 Pertama, directive principle dijadikan sebagai 
pedoman dasar yang menjadi landasan bagi lembaga negara dalam 
mengeluarkan kebijakan yang “terprogram” terlebih khusus dalam 
pembentukan undang-undang; Kedua, terkait dengan muatan pengaturan 
directive principles dibatasi dalam konstitusi, dimana directive principle 
bukan menjadi ranah pengadilan untuk membuat penafsiran atasnya, 
kemudian mengeluarkan putusan yang mengubah arah kebijakan yang 
telah dikeluarkan negara (pemerintah). 

Walaupun demikian, directive principles dapat menjadi ranah penafsiran 
dari lembaga peradilan ketika hadir dalam produk hukum berbentuk 
selain Konstitusi, seperti halnya dimuat dalam undang-undang ataupun 
Ketetapan MPR di Indonesia yang menjadikan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung untuk dapat menguji norma yang lebih rendah terhadap 
norma yang lebih tinggi kedudukannya.

  Directive principles yang tertuang di dalam konstitusi suatu negara, 
sejatinya mengandung dua muatan ruang lingkup pengaturan yang bersifat 
luas maupun sempit. Mengingat muatan directive principle yang termaktub 
dalam konstitusi, menjadi logis ketika level abstraksi dari haluan negara 
bisa sangat luas. Hal ini dapat terjadi dengan menimbang bahwa posisi 
konstitusi dalam hierarki peraturan pada setiap negara ditempatkan 
sebagai hukum tertinggi “staatsfoundamental norm”. Oleh karena itu, 
directive principles dapat memuat tujuan-tujuan bernegara guna mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan.109 

Contoh negara yang memuat tujuan-tujuan bernegara sebagaimana 
penjelasan diatas, dapat ditinjau dalam materi muatan konstitusi India yang 
memuat  directive principles  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
rakyatnya. Hal tersebut, tertuang dalam pasal 38 ayat (1) konstitusi India 
yang berbunyi:110

108  Bisariyadi, Haluan Negara, Sebagaimana dimuat dalam Rubrik Khazanah, Majalah Konstitusi, 
Edisi Oktober 2019, No. 159, hal. 68-71, dikutip pada laman: Haluan Negara – bisariyadi 
(wordpress.com), tanggal 12 Juni 2021, pukul 15:00 WITA.

109  Loc. Cit.,
110  Konstitusi India, dikutip pada laman: India 1949 (rev. 2016) Constitution - Constitute 

(constituteproject.org), tanggal 12 Juni 2021, pukul 15:00 WITA.
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“The State shall strive to promote the welfare of the people by securing 
and protecting as effectively as it may a social order in which justice, 
social, economic and political, shall inform all the institutions of the 
national life.” 

Selain meningkatkan kesejahteraan, directive principle dalam konstitusi 
India juga menegaskan prinsip kesetaraan kepada rakyatnya, dimana 
disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (2) Konstitusi India yang berbunyi:111

 “The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in 
income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities 
and opportunities, not only amongst individuals but also amongst 
groups of people residing in different areas or engaged in different 
vocations.”

Selain India, contoh lainnya directive principle yang tertuang dalam 
konstitusi juga dapat dilihat pada konstitusi Bhutan, dimana memuat 
tentang tujuan bernegara yang salah satu diantaranya adalah dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidup rakyat Bhutan. Hal tersebut disebutkan dalam 
Article 9 point 1 tentang Principles of state policy yang berbunyi:112

“The State shall endeavour to apply the Principles of State Policy set 
out in this Article to ensure a good quality of life for the people of 
Bhutan in a progressive and prosperous country that is committed to 
peace and amity in the world.” 

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan tersebut, haluan negara diarahkan 
untuk mengejar tingkat kebahagiaan secara nasional, sebagaimana yang 
ditegaskan dalam article 9 point 2, dimana berbunyi:113

 “The state shall strive to promote those conditions that will enable the 
pursuit of gross national happiness.”

Adapun berkaitan dengan penetapan haluan negara dalam ruang lingkup 
bersifat sempit dimaknai sebagai standar yang harus dicapai suatu negara 
ketika mengeluarkan kebijakan, dimana hal ini banyak menimbulkan 
persoalan dikarenakan directive principles yang bersinggungan langsung 
dengan hak-hak mendasar warga negara. Dalam konteks  positive rights 
yang merupakan hak-hak sosial ekonomi, negara sejatinya dikonstruksikan 
111  Loc. Cit.,
112  Article 9: Principles of state policy, page 12, Bhutan Constitution of 2008, dikutip pada laman: 

(anonymous) (constituteproject.org), tanggal 12 Juni 2021, pukul 15:00 WITA.
113  Loc. Cit.,
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untuk hadir dan turun tangan dalam rangka pemenuhannya. Berbeda halnya 
dengan negative rights yang merupakan hak sipil dan politik, negara justru 
dikonstruksikan untuk bersifat lebih pasif dan tidak turun campur dalam 
rangka pemenuhannya.114

Negara Indonesia sendiri juga dapat dijadikan contoh penetapan 
haluan negara dengan ruang lingkup yang bersifat sempit, dimana dalam 
Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya memberikan 
standar pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 
APBD.115 Ketentuan dalam pasal tersebut, dapat dicirikan sebagai directive 
principles karena bersifat mengarahkan negara untuk memenuhi anggaran 
pendidikan sebesar 20% pada satu titik. Sehingga itulah, sebelum mencapai 
standar yang telah ditetapkan, maka negara dapat mengeluarkan kebijakan 
guna mewujudkannya secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan 
kebutuhan keuangan negara. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 
terkait haluan negara yang diantaranya adalah: Pertama, bahwa haluan 
negara merupakan arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk yang menjadi 
landasan bagi penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan negara. 
Walaupun dalam konteks pengaturan haluan negara disetiap negara itu 
berbeda-beda, namun secara konseptual memiliki prinsip yang sama, yakni 
haluan negara dijadikan sebagai direction atau pedoman bagi eksekutif 
dalam menjalankan roda pemerintahan; Kedua, haluan negara dan tujuan 
negara memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini didasari pada konsep 
haluan negara itu sendiri, yang hadir didalam rangka untuk mewujudkan 
tujuan negara. Oleh sebab itu, haluan negara tidak bisa lepas kaitannya 
dengan tujuan negara itu sendiri; Ketiga, pada dasarnya haluan negara 
merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk semata-mata mewujudkan 
tujuan negara. Maka dari pada itu, berkaitan dengan tata cara pembentukan, 
pelaksanaan, serta pertanggung jawaban dari haluan negara itu sendiri, 
bergantung pada kehendak dari setiap negara untuk dapat menyesuaikan 
ataupun mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan setiap negara 
tersebut; Keempat, materi muatan dalam haluan negara yang merupakan 
directive principle, sejatinya akan bersinggungan langsung dengan hak-
hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan 
haluan negara model PPHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka 
114  Bisariyadi, Haluan Negara, Ibid.,
115  Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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sangat diperlukan keterlibatan dari lembaga peradilan dalam menjamin 
hak-hak setiap warga negara yang terlanggar sebagaimana dijamin dalam 
konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara.

2. Sistem Presidensial

Dalam menjalankan suatu negara sangat penting untuk mengetahui 
sistem pemerintahan dalam negara tersebut, hal ini karena sistem 
pemerintahan merupakan alasan yang mempengaruhi baik-buruknya 
suatu pemerintahan itu sendiri. Ismail Sunny menjelaskan bahwa sistem 
pemerintahan erat kaitannya dengan hubungan antara alat-alat kelengkapan 
suatu negara. Sedangkan, I Gede Pantja Astawa menjabarkan bahwa sistem 
pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan antara dua atau lebih organ 
negara terutama eksekutif dan legislatif.116

Indonesia sendiri berdasarkan amanat Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 
menganut adanya sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.117 Hal ini selaras dengan 
pendapat Scott Mainwaring yang menjabarkan terkait dengan beberapa 
ciri dari sistem presidensial diantaranya sebagai berikut:118

1) Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan;

2) Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;

3) Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga 
tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui 
mekanisme pemakzulan;

4) Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

Berdasarkan ciri diatas, semakin menegaskan bahwa Indonesia 
menganut sistem pemerintahan Presidensial. Pertama, dalam konsepsi 
negara Indonesia Presiden ditempatkan sebagai kepala negara sekaligus 
kepala pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 15 
UUD NRI Tahun 1945;119 Kedua, Presiden dan lembaga-lembaga legislatif 
seperti DPR dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, hal 
116  Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dan 

Multipartai di Indonesia, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hal. 67.
117  Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
118  Retno Saraswati, Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Jurnal MMH, Volume 

41, Nomor 1, (Januari 2012), hal. 138.
119  Pasal 4 dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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ini dapat dilihat dalam Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 
22C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;120 Ketiga, Presiden bukan merupakan 
bagian dari parlemen sehingga parlemen tidak dapat membubarkan 
Presiden kecuali telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam 
konstitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945;121 
Keempat, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti DPR, hal 
ini dapat dilihat dalam Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945.122

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang dapat menjadi 
contoh ideal terkait dengan penerapan sistem pemerintahan presidensial, 
hal ini selaras dengan pendapat C. F Strong yang menyatakan bahwa 
“the principle of the non parlementary or fixed exevutive is most 
perfectly ilustrated in the case of the United State of America”.123 Dalam 
pandangannya terkait dengan sistem Presidensial yang ada di Amerika 
Serikat, C. F Strong menggunakan istilah fixed executive, yang memiliki 
5 (lima) ciri diantaranya adalah sebagai berikut:124

1) Presiden selain sebagai kepala negara, juga sekaligus sebagai 
kepala pemerintahan;

2) Presiden berwenang mengangkat menteri dan menjadi bawahannya;

3) Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga 
Presiden tidak bisa dibubarkan oleh parlemen dalam masa 
jabatannya;

4) Presiden tidak pula dapat membubarkan parlemen;

5) Presiden bertanggungjawab terhadap konstitusi.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan 
tersendiri dalam sistem pemerintahan presidensial. Keunggulan dalam 
sistem presidensial yaitu: dapat menciptakan pemerintahan yang lebih 
stabil (executive stability), dapat mewujudkan demokrasi yang lebih 
baik (greater democracy), dan pemerintahan yang terbatas (limited 
government). Sedangkan kekurangan dari sistem presidensial yaitu: dapat 

120  Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

121  Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
122  Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
123  Op.Cit., Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial 

dan Multipartai di Indonesia, hal. 74.
124  Ibid., hal. 78. 
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terjadi kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif (executive-
legislative deadlock), kekakuan dari segi waktu (temporal rigidity), dan 
prinsip pemenang yang berkuasa (winner take all).125

125  Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulfikar, Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial 
dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran 
Sebab dan Konsekuensi, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, (2016), hal. 289.
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BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, SOSIOLOGIS,  
POLITIS DAN HISTORIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
Membentuk PPHN

Filosofi dibentuknya MPR beserta kewenangan yang melekat padanya 
dalam UUD 1945 didasarkan pada teori kedaulatan rakyat. Para founding 
fathers memproyeksikan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang 
anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil 
golongan. Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, MPR memiliki kewenangan 
yang besar, dimana salah satunya adalah menetapkan haluan negara yang 
waktu itu disebut garis-garis besar haluan negara.126 

Maksud para founding fathers membuat haluan negara adalah untuk 
dijadikan sebagai kaidah penuntun yang berisi arahan dasar dari hasil 
penerjemahan nilai-nilai filosofis Pancasila yang bersifat abstrak dan 
pasal-pasal konstitusi yang hanya berisi norma-norma besar, haluan 
negara juga merupakan tiga konsensus dasar yang disepakati para 
founding fathers untuk mewujudkan tujuan negara yaitu Pancasila, UUD 
1945 dan haluan negara.127 Sehingga haluan negara dibuat dengan maksud 
untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara (rechtside) 
yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.128 Hal tersebut 
membuat haluan negara berfungsi sebagai tafsir resmi negara terhadap 
Pancasila dan UUD 1945.129 Kewenangan tersebut dimiliki oleh MPR 
karena haluan negara yang waktu itu disebut GBHN merupakan penyertaan 
kehendak rakyat yang ditetapkan melalui Tap MPR.130 MPR sebagai satu-
126  Widayati, Rekonstruksi Kelembagaan MPR, Prosiding Seminar Nasional, hal. 199-200.
127  I Wayan Sudirta, Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Yuridis, Volume 7, Nomor 2, (Desember 2020). hal. 265-266.
128  Kajian Akademik Kerjasama antara MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 

Urgensi Bentuk Hukum Dan Penegakkannya, Serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara,  hal. 
47.

129  I Wayan Sudirta, Op. Cit., hal. 270.
130 Rizki Rahayu Putri dan Eka N.A.M. Sihombing, Kajian Yuridis Kewenangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional, 
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satunya lembaga yang dapat merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia 
karena di dalamnya terdapat unsur DPR dan DPD, yang masing-masing 
mencerminkan keterwakilan politik dan teritorial yang hendak dirangkul 
dan diberikan tempat pada suatu lembaga perwakilan.131

2. Impeachment Presiden

Impeachment adalah kata yang selalu merujuk kepada tuduhan terhadap 
seorang kepala negara dalam hal ini Presiden yang dalam bahasa Indonesia 
di artikan sebagai  pemakzulan, dan dalam teori hukum tata negara 
pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya disebut Impeachment 
(pemakzulan). Secara etimologis impeachtment berarti pendakwaan, atau 
tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggungjawaban.132

Dalam konstruksi konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) 
menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensil, yang mana 
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.133 Dalam 
sistem presidensil, merupakan konsekuensi logis apabila kita menemukan 
adanya mekanisme impeachment Presiden karena ciri sistem presidensil 
yaitu: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term); 
(2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) 
adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and 
balances); dan (4) adanya mekanisme impeachment.134 Menurut Saldi Isra 
walaupun dalam sistem presidensil masa jabatan Presiden bersifat tetap 
akan tetapi tindakan memberhentikan Presiden di tengah masa jabatan 
dapat dikatakan sebagai upaya luar biasa (extra-ordinary).135

Hal tersebut dilakukan untuk mengontrol jabatan Presiden yang secara 
alamiah dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga 

Restitusi, Volume l, Nomor 1, (Januari-Juli 2019), hal. 42.
131  Mei Susanto, Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensil Indonesia, 

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, (September 2017). hal. 429.
132  I Gusti Ngurah Santika, Presidensialisme dan Problemetika Mekanisme Impeachment Presiden 

Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan 
Hukum Dan Politik), Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2019). hal. 25.

133  Pasa 4 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
134  Kajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad Adenauer 

Stiftung, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2005). 
hal. 2.

135  Rizky Putra Zulkarnain, Pemberhentian Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Disertasi, hal. 1.
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untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya mekanisme koreksi dan 
bukan tidak mungkin koreksi tersebut akan berakhir pada impeachment 
apabila kesalahan tersebut telah memenuhi rumusan yuridis berkaitan 
dengan impeachment Presiden.136 Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa 
kesalahan tersebut di kategorikan ke dalam dua alasan yaitu misdeamenor 
dan high crime yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai 
“perbuatan tercela” dan “tindak pidana berat lainnya” yang menjadi dasar 
untuk melakukan impeachment terhadap Presiden.137 

Praktik impeachment pertama kali teridentifikasi pada abad ke-14 
tepatnya dimasa pemerintahan Edward III terhadap Baron Latimer ke 4 
di kerajaan Inggris tahun 1376. Kemudian diadopsi serta diperkenalkan 
pertama kali di dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 yang tidak 
terlepas dari negara asalnya Inggris.138 Dalam kaitannya dengan haluan 
negara Presiden dapat di impeach ketika tidak menjalankan haluan negara 
sebagaimana rumusan struktur Undang-Undang Dasar 1945 sebelum 
amandemen seperti contoh di impeach-nya Presiden Abdurrahman Wahid 
oleh MPR, yang salah satu alasannya dianggap melanggar haluan negara 
yang kala itu disebut GBHN.139 Tergantung kepada rekonstruksi konstitusi 
apakah pelanggaran atau tidak menjalankan PPHN dijadikan salah satu 
alasan dapat meng-impeachment Presiden atau tidak. Dalam konstruksi 
yang dibangun oleh penulis, adanya gagasan PPHN tidak dimaksudkan 
untuk dijadikan pranata dapat di Impeachnya Presiden akibat tidak 
menjalankan PPHN, melainkan PPHN tersebut difungsikan sebagai upaya 
kontrol  terhadap produk hukum pemerintah yang diduga bertentangan 
dengan  PPHN. Selain itu PPHN tersebut tidak akan mencederai sistem 
presidensil karena PPHN ditempatkan sebagai panduan penyelenggaran 
negara yang bersifat persuasif tanpa adanya intervensi sehingga Presiden 
masih dapat secara bebas menjalankan pemerintahan.

136  Fatkhurohman dan Mifta Sjuhad, Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di 
Indonesia (studi perbandingan pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman 
Wahid), Jurnal Kostitusi, Volume 3, Nomor 1, (Juni 2010). hal. 166-167.

137  Jimly Ashhiddiqie dalam kata pengantar, Kajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2005).

138  Rizky Putra Zulkarnain, Pemberhentian Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Op.Cit., hal.1-2.

139  Fatkhurohman dan Mifta Sjuhad, Op.Cit., hal. 168.
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3. Hak Budget Parlemen 

Hak budget parlemen adalah hak konstitusional yang dimiliki 
oleh parlemen untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan negara 
dan perpajakan serta untuk melakukan pengawasan umum terhadap 
pendapatan dan perbelanjaan negara.140 Hak budget terhadap parlemen 
merupakan konsepsi awal dari kedaulatan sebagaimana yang disebutkan 
oleh Rene Stourm, bahwa hak budget parlemen bukan hanya karena rakyat 
berkontribusi membayar pajak, melainkan konsepsi yang lebih mulia 
yaitu kedaulatan.141 Awal mula lahirnya hak budget dimaksudkan untuk 
membatasi pengeluaran anggaran negara oleh Raja yang mempunyai 
kedaulatan. Seperti contoh untuk membatasi anggaran negara yang 
digunakan oleh Napoleon yang diperuntukan untuk membiayai perang.142 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsepsi kedaulatan yang 
menjadi landasan anggaran negara akan berpuncak pada pemegang 
kekuasaan, yaitu Raja atau rakyat. Dalam muatan konstitusi Indonesia 
menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut UUD NRI Tahun 1945.143 Konstitusi mengamanatkan kepada DPR 
(parlemen) sebagai lembaga yang mewakili rakyat untuk mempunyai hak 
budget, merupakan ciri umum sebagaimana pada negara-negara di abad 
ke-20.144 Pasal 23 ayat (1) sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 
merujuk langsung kepada penetapan APBN sebagai wujud pengelolaan 
keuangan negara yang ditetapkan melalui undang-undang. 145 Dalam hal 
ini undang-undang tersebut dibahas oleh Presiden dan DPR bersama-sama 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.146

Rumusan konstitusi tersebut mengamanatkan bahwa fungsi anggaran 
yang di dalamnya terdapat hak budgeting kepada parlemen yaitu DPR.147 

140  Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Di Indonesia, diakses dari laman  https://meisusanto.
com/2014/01/28/hak-budget-parlemen-di-indonesia-sebuah-pengantar/, Rabu, 19 Mei 2021 
Pukul 20:03 WITA.

141  Mei Susanto, Hak Budget DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Jurnal Rechtsvinding 
Volume 5, Nomor 2, (Agustus 2016), hal. 186.

142  Mei Susanto, Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, PJIH, 
Volume 3, Nomor 1, (2016), hal. 68.

143  Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.
144  Arifin P.Soeria Atmadja, Hak Budget DPR-RI, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 14, 

Nomor 1, (1984), hal 19.  
145  Pasal 23 (1) Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945
146  Pasal 23 (2) Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945
147  Op.Cit., Mei Susanto, Hak Budget DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, hal. 184.
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Bahkan rumusan para founding fathers terhadap UUD 1945 sebelum 
amandemen di dalam penjelasan pasal 23 (1) UUD 1945 juga menyebutkan 
secara tegas berkaitan dengan hak budgeting atau hak begrooting.148 
Dalam hal ini DPR yang  membuat undang-undang merupakan sebuah 
lembaga yang mewujudkan konsepsi perwakilan serta dianggap mampu 
menerjemahkan kemauan dan keinginan rakyat dalam suatu Rancangan 
Undang-Undang (RUU) sampai disetujui menjadi undang-undang.149

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap TAP-MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap UUD

Salah satu kekuasaan yang harus ada dalam negara hukum yang 
demokratis, yaitu kekuasaan kehakiman yang independen serta bebas 
dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan 
kehakiman sebagai jaminan tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-
citakan.150 Hadirnya kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memutus 
sengketa hukum dari pergaulan hidup antara masyarakat dengan 
masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah demi mewujudkan 
ketertiban masyarakat melalui putusan yang adil dari institusi kekuasaan 
kehakiman.151

Pasca amandemen ke-3 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan 
oleh  Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.152 Mahkamah Konstitusi memiliki empat 
kewenangan dan satu kewajiban yaitu: 1) Menguji undang-undang terhadap 
Undang Undang Dasar, 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, 3) 
Memutus hasil perselisihan pemilihan umum, 4) Memutus pembubaran 
148  Op.Cit., Mei Susanto, Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hal 

64.
149  Julpikar, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN Di 

Indonesia, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, (Januari-Juli 2016), hal. 167.
150  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2016).  hal. 86.
151  Bahder Johan Nasution, Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume 

7, Nomor 3, (September 2014). hal. 13.
152  Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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partai politik, dan satu kewajiban yaitu memutus pendapat DPR yang berisi 
tuduhan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum atau 
tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.153 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai 
satu-satunya lembaga pengawal konstitusi, dan mempunyai fungsi penafsir 
konstitusi serta pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga 
negara dan pelindung hak asasi manusia. Setelah Mahkamah Konstitusi 
dibentuk barulah kewenangan menguji UU terhadap UUD mendapatkan 
marwahnya untuk menguji secara judicial karena sebelumnya, kewenangan 
menguji UU terhadap UUD hanya melalui pengujian secara legislatif 
atau secara politis yang dimiliki oleh MPR. Semangat pengujian oleh 
Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menjalankan paham/sistem 
“supremasi konstitusi” dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam 
UUD 1945 pasca amandemen.154 Semangat ini pula yang menurut hemat 
penulis dalam rangka untuk mewujudkan penyelanggaraan negara yang 
bersih serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Jauh sebelum itu Mahkamah Konstitusi yang pertama kali dibentuk 
adalah Mahkamah Konstitusi Austria yang berasal dari usulan Hans 
Kelsen ketika ia diangkat menjadi penasihat ahli dalam perancangan 
konstitusi baru Austria pada tahun 1919.155 Ada dua konsep pemikiran 
Hans Kelsen untuk membentuk suatu lembaga negara yang mempunyai 
kewenangan pengujian atau judicial review yaitu: 1) Konstitusi harus 
didudukkan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang 
biasa dan ditegakkan berdasarkan prinsip superioritasnya; 2) Munculnya 
ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap peradilan biasa dalam 
menegakkan konstitusi, sehingga memerlukan suatu badan khusus yang 
terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta 
membatalkannya jika bertentangan dengan UUD.156 Berdasarkan penjelasan 
di atas menurut hemat penulis kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
menegakkan konstitusi yang di dalamnya memuat pengakuan, penjaminan 
dan pemenuhan hak asasi manusia.

153  Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
154  Machmud Azis, Landasan Formil Dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 3, (September 2009). hal. 588-589.
155  Di akses pada laman, http://sekretariatdprd.palangkaraya.go.id/?p=826. Minggu, 23 Mei 

2021 Pukul 07:00 WITA.
156  Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 1, 

Nomor 1, (November 2012), hal. 5.
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Faktor filosofis yang dijelaskan diatas, sangat erat kaitannya dengan 
kewenangan MK untuk menjadikan TAP MPR sebagai batu uji terhadap 
PUU dibawahnya. Hal tersebut dititikberatkan pada muatan TAP MPR itu 
sendiri yang memiliki kaitan erat dengan hak-hak konstitusional warga 
negara, sehingga menjadi penting untuk menambahkan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi agar dapat menjadikan TAP MPR sebagai batu uji 
terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya guna melindungi 
hak-hak konstitusional warga negara.

B.  LANDASAN YURIDIS

Konstitusi sebagai sebuah kesepakatan terbesar yang merupakan 
kontrak sosial antara negara dan warga negara pada hakikatnya senantiasa 
dituntut untuk dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi hanyalah sebuah kesepakatan 
(resultan) para pembentuk konstitusi.157 Dalam konstitusi Indonesia 
terdapat suatu landasan yuridis konstitusional terkait dengan perubahan 
konstitusi sebagaimana diatur dalam bab XVI tentang perubahan UUD, 
yang mana usul perubahan UUD diagendakan dalam sidang MPR dengan 
syarat, prosedur, dan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 
NRI Tahun 1945.158 Adapun yang menjadi landasan yuridis materi muatan 
rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Membentuk 
PPHN

Sebelum amandemen MPR pernah mempunyai kewenangan untuk 
membentuk sebuah haluan negara yang waktu itu disebut dengan GBHN. 
GBHN dibentuk oleh MPR sebagai arahan dasar dalam penyelenggaraan 
negara dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan 
negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, 
berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi 
hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak 
mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun 

157  Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia, hal. 12, Makalah 
yang disampaikan dalam sosialisasi “Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” yang 
diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturahim Keraton seluruh 
Nusantara, pada tanggal 8 Mei 2017. 

158  Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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(1999-2004).159

Kewenangan MPR tersebut diamanatkan langsung di dalam konstitusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen 
yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara”.160 Sehingga ketika terdapat adanya gagasan untuk 
menghadirkan kembali haluan dengan nomenklatur yang berbeda yang 
disebut dengan PPHN, maka merupakan suatu keniscayaan bahwa MPR 
adalah lembaga negara yang tepat untuk membentuk PPHN. Hal ini karena 
secara yuridis MPR sudah pernah mempunyai kewenangan membentuk 
haluan negara yang waktu itu disebut GBHN.

Meskipun pada prinsipnya MPR sudah tidak lagi diposisikan sebagai 
lembaga tertinggi negara dengan adanya perubahan atas pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 yang sebelumnya menempatkan kedaulatan rakyat dijalankan 
sepenuhnya ditangan MPR menjadi dijalankan menurut UUD NRI Tahun 
1945, akan tetapi MPR dirasa masih sangat relevan untuk diberikan 
kewenangan membentuk PPHN karena MPR masih merupakan penjelmaan 
terbesar seluruh rakyat Indonesia yang merepresentasikan perwakilan 
politik dan perwakilan daerah.161 

2. Impeachment Presiden

Sejak agenda amandemen konstitusi yang salah satunya melahirkan 
suatu kekuasaan kehakiman khususnya terkait dengan peradilan konstitusi 
yaitu MK, telah mengubah secara total mekanisme impeachment Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. Perubahan ini secara jelas membedakan antara 
mekanisme sebelum amandemen dan setelah amandemen, yang mana 
pada masa sebelum amandemen Presiden dapat di bubarkan secara sepihak 
oleh MPR sebagaimana yang terjadi pada Presiden Soekarno yang di 
bubarkan melalui TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan Presiden 
Abdurrahman Wahid melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2001.162

159  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara 1999-2004.

160  Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen.
161  Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
162  J. Sahalessy, Telaah Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden 

Dalam Mewujudkan Demokrasi, Jurnal Sasi, Volume 21, Nomor 1, (Januari-Juni 2015), hal. 2-3.
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Berbeda dengan mekanisme impeachment sebelum amandemen, pada 
mekanisme setelah amandemen pemakzulan Presiden harus terlebih 
dahulu ditinjau dari pertimbangan hukum melalui proses peradilan yang 
ada di MK. Berkaitan dengan pemakzulan Presiden, MK hanya dapat 
memeriksa apakah Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau apabila Presiden dan/atau 
Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau wakil Presiden.163 Pranata inilah yang menjadi landasan yuridis dalam 
hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ada di Indonesia.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, mekanisme impeachment yang diatur 
dalam Pasal 7B menjelaskan bahwa DPR akan mengusulkan kepada MK 
untuk memeriksa, memutus, dan mengadili seadil-adilnya terkait dugaan 
pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. Usulan 
impeachment DPR kepada MK dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR 
serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, 
kemudian dari 2/3 anggota yang hadir usulan pengajuan impeachment 
hanya dapat dilakukan jika memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.164

Dalam memeriksa, memutus, dan mengadili pendapat DPR tersebut 
MK diberikan waktu paling lama 90 hari, yang mana jika terbukti 
dalam putusan MK bahwa Presiden telah melakukan suatu pelanggaran 
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR 
akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan pendapat 
DPR kepada MPR. Setelah MPR menerima usulan DPR maka MPR wajib 
menyelenggarakan sidang untuk memutus pendapat DPR paling lambat 30 
hari. Dalam hal memutus pendapat DPR tersebut harus dilaksanakan dalam 
sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah 
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
yang hadir. Sebelum MPR memutuskan hal tersebut terlebih dahulu MPR 
harus mendengar penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden.165

163  Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
164  Pasal 7B Ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
165  Pasal 7B Ayat (4), (5), (6), dan (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
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Gagasan untuk menghadirkan kembali haluan negara dalam bentuk 
PPHN tidak dimaksudkan untuk dijadikan pranata impeachment Presiden 
dan/atau Wakil Presiden layaknya GBHN di masa orde baru. Hal ini 
karena terdapat beberapa perbedaan mendasar antara GBHN dan PPHN, 
yang mana GBHN menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara 
yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, serta dapat memilih 
dan memberhentikan Presiden. Berbeda halnya dengan PPHN yang 
hanya menempatkan MPR sebagai lembaga pembentuk PPHN namun 
tidak sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih Presiden dan/
atau Wakil Presiden. Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat 
sehingga Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat dan bebas 
menjalankan cetak biru pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat

.

3. Hak Budget Parlemen

Hak budget Parlemen di Indonesia dimiliki oleh Presiden bersama-
sama dengan DPR untuk merancang anggaran pembelanjaan tahunan, 
yang dalam penentuannya dapat memperhatikan pertimbangan dari DPD 
sebagai perwakilan daerah. Pembelanjaan tahunan tersebut dalam istilah 
ketatanegaraan dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan APBN 
karena Indonesia menganut adanya sistem presidensial dimana Presiden 
bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang 
bertugas menjalankan arah pembangunan nasional bangsa dan negara.166

Disisi lain DPR mempunyai hak untuk memberikan persetujuan terhadap 
APBN yang akan diajukan oleh Presiden. Hal ini sebagai bentuk check and 
balance dalam penyelenggaraan negara layaknya pembentukan undang-
undang yang menempatkan DPR sebagai sarana kontrol pemerintah agar 
tidak bertindak sewenang-wenang. Untuk dapat mengontrol setiap tindakan 
pemerintah DPR sebagai perwakilan dari rakyat dibekali tiga fungsi yang 
diamanatkan langsung dalam konstitusi, ketiga fungsi tersebut diantaranya 
adalah:167

166  Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan 
bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”.

167  Pasal 20A Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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1) Fungsi legislasi

2) Fungsi anggaran

3) Fungsi pengawasan

Ketiga fungsi inilah yang mendasari DPR untuk mempunyai kewenangan 
yang dapat memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh 
Presiden. Dalam hal ini fungsi tersebut berkaitan erat dengan fungsi 
anggaran, yang dalam menjalankan fungsi anggarannya DPR mempunyai 
hak budgeting untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN 
yang diajukan oleh Presiden. Hal ini termaktub dengan jelas dalam Pasal 
23 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:168 

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD”.

Pasal tersebutlah yang menjadi landasan yuridis bagi DPR dalam hal 
hak budget parlemen. Lebih lanjut dalam Pasal 23 Ayat (3) dijelaskan 
bahwa jika DPR dalam hal ini tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh 
Presiden maka yang berlaku adalah APBN tahun sebelumnya. Pada pasal 
ini sejatinya menimbulkan kelemahan, karena jika terdapat pertentangan 
politik antara pemerintah dan juga DPR dalam menentukan APBN maka 
yang berlaku adalah APBN tahun sebelumnya. Tentunya hal tersebut 
sama sekali tidak mencerminkan adanya progresivitas dalam menjalankan 
pembangunan nasional, dan justru hanya mencerminkan stagnansi dalam 
pembangunan nasional karena APBN yang berlaku adalah APBN tahun 
sebelumnya yang seharusnya dalam menjalankan pembangunan nasional 
dituntut adanya kemajuan.

Dengan dihadirkan kembali gagasan haluan negara yang pada saat 
ini disebut PPHN maka tentu dapat mengubah pola dan pranata Pasal 23 
UUD NRI Tahun 1945, yang mana DPR dalam menilai RAPBN harus 
mengacu pada PPHN sebagai arahan dasar dan panduan dasar dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional. Sehingga jika terdapat RAPBN 
yang diajukan oleh Presiden dinilai tidak sesuai dengan amanat PPHN 
maka DPR dapat menolak RAPBN untuk disesuaikan kembali dengan 
PPHN. Mekanisme inilah yang justru tidak akan menciptakan stagnansi 
dalam pembangunan nasional dan justru akan senantiasa mewujudkan 

168  Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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cita-cita pembangunan karena APBN yang dibentuk setiap tahun harus 
menyesuaikan dengan PPHN sebagai arahan dasar dalam penyelenggaraan 
pembangunan nasional yang dibentuk dengan berlandaskan pada ideologi 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi.169

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang 
Undang terhadap TAP-MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap UUD

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu peradilan konstitusi yang 
mempunyai peran sentral dalam menjaga eksistensi konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi dituntut untuk menjamin adanya kesesuaian antara setiap norma 
hukum dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu 
negara.170 Secara kelembagaan MK dibentuk pada perubahan ketiga guna 
menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dalam menjawab 
kebutuhan hukum tersebut, MK mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam konstalasi ketatanegaraan Indonesia. Setidaknya terdapat 6 enam 
peran MK dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang 
diantaranya adalah:171

1) Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);

2) Pelindung demokrasi (the protector of democracy);

3) Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights);

4) Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution);

5) Pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the 
citizen’s constitutional rights);

6) Pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology).

Dalam menjalankan perannya MK diberikan empat kewenangan 
dan satu kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan 
filosofis, yakni menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa 

169  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999-2004.

170  Ahmad, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar 
Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, UII Press, 
2020, hal. 8.

171  Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Kepaniteraan dan Setjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, hal. 19.
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kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum, dan wajib memberikan putusan atas 
pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut UUD.172 Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 
24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.173

Jika ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, Indonesia 
mengakui TAP MPR sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-
undangan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa jenis hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas:174

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

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

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

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila MPR akan diberikan kewenangan untuk membentuk PPHN, 
maka konsekuensi logisnya adalah Ketetapan MPR sebagai salah satu 
peraturan perundang-undangan akan mempunyai eksistensi lagi dalam 
sistem hukum yang ada di Indonesia. Apabila Ketetapan MPR diakui 
kembali eksistensinya maka perlu adanya mekanisme challenge undang-
undang terhadap TAP MPR guna memastikan bahwa setiap undang-undang 
tidak akan bertentangan dengan TAP MPR yang di dalamnya memuat 
172  Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
173  Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi.

174  Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
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PPHN sebagai arahan dasar penyelenggaraan negara dan pembangunan 
nasional. Hal ini sebagai bentuk pengejawantahan salah satu peran MK 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yakni sebagai pengawal ideologi 
negara (the guardian of state ideology), mengingat haluan negara yang 
dalam hal ini adalah PPHN merupakan penjabaran langsung dari Pancasila 
sebagai ideologi negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar 
tertinggi. Perlu juga ditambahkan pranata terkait pengujian TAP MPR 
terhadap UUD, mengingat bisa saja TAP MPR yang di dalamnya berisi 
PPHN akan bertentangan dengan konstitusi atau jelas-jelas telah melanggar 
hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi.

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 diubah oleh MPR, dan TAP MPR 
juga merupakan produk MPR, akan tetapi terdapat perbedaan posisi yang 
sangat mendasar antara keduanya, yang mana TAP MPR hanya merupakan 
produk internal dari MPR yang lahir atas dasar atribusi UUD, sementara 
berbeda dengan konstitusi yang di dalamnya memuat hak-hak masyarakat 
dan dibentuk atas dasar kontrak sosial dari pada masyarakat.175 Berangkat 
dari hal tersebut, besar kemungkinan untuk terjadi sebuah pertentangan 
antara TAP MPR dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Maka 
dengan adanya gagasan menghidupkan kembali PPHN melalui amandemen 
kelima, perlu kiranya ditambahkan kewenangan MK sebagaimana yang 
telah penulis jelaskan di atas.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membentuk 
Pokok Pokok Haluan Negara

Demokrasi modern disebut juga sebagai bentuk demokrasi korporatif, 
karena menggunakan badan (corporation) yang menyelenggarakan suatu 
forum pertemuan umum dan memiliki kekuasaan untuk mengambil 
keputusan. Badan perwakilan tersebut menggunakan asas mayoritas 
rakyat dalam pengambilan keputusan, sehingga sering disebut sebagai 
representasi rakyat.176 

Dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi sangat perlu untuk 
175  Ina Machla Asafila, Konstitusi Sebagai Kontak Sosial, Kompasiana, diakses dari laman https://

www.kompasiana.com/asafila/5e6b00a9097f3671b06e0573/konstitusi-sebagai-kontrak-
sosial, pada tanggal 29 Mei 2021.

176  Isharyanto, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945,Op. Cit., hal. 22.
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melihat suatu perubahan UUD NRI 1945 dari perspektif sosiologis. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Kan bahwa “Het Recht 
Inackhter de Feiten Aan”, yang mana hukum selalu tertatih-tatih dibelakang 
perkembangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini konstitusi harus bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.177

Ravik Karsidi memberikan pandangannya tentang pentingnya haluan 
negara dari perspektif sosial ekonomi. Menurutnya, setiap pembangunan 
harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala 
nasional. Tidak sering berubah-ubah atau tidak searah, seperti yang terjadi 
pada saat ini ketika sudah tidak adanya GBHN. Akibat adanya liberalisasi 
undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang menyimpang 
dari roh dan jiwa konstitusi, sehingga tidak tercapainya maksud dan tujuan 
dari pembangunan ekonomi.178 

Menurut Tantowi Yahya politisi partai Golkar, salah satu pembangunan 
infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi adalah proyek 
kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan pembangkit listrik 
35.000 MW yang tidak terencana dengan baik. Hal tersebut diakibatkan 
karena tidak ada cetak biru dalam dua mega proyek tersebut. Berbeda 
dengan masa orde baru  yang memiliki cetak biru yang dijabarkan dalam 
GBHN. Tantowi juga menambahkan bahwa era reformasi tidak memiliki 
perencanaan jelas dalam pembangunan masa depan.179

Ketika  suatu  organisasi  (termasuk  negara)  tidak  dilandasi  pada  pola 
dan  konsep perencanaan  yang  matang,  jelas,  terukur  dan  terencana  
sedemikian  rupa,  maka hampir  dapat  dipastikan  bahwa  arah  perjalanan  
maupun  masa  depannya  akan patut  dipertanyakan.  Karena  akan  sulit  
untuk  menentukan  langkah tindak  lanjut  yang  hendak  dilakukan,  
termasuk  kesulitan  dalam  rangka  mengukur berhasil tidaknya misi 
sebuah organisasi. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan 
bahwa adanya dorongan kuat untuk kembali menghadirkan PPHN yang 
disuarakan banyak kalangan antara lain: Lembaga Ilmu Pengetahuan 

177  Hansel Kalama Ng dan Hery Firmansyah, Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community 
Empowerment Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual 
Terhadap Perempuan Di Indonesia, Volume 2, Nomor 2, (Oktober 2017), hal. 234.

178  Fence M. Wantu dkk, Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya Serta 
Substansi Pokok-pokok Haluan Negara, Op. Cit., hal. 59-60.

179  Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN Sebagai Kebijakan 
Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 3, 
Nomor 1, (Mei 2016). hal. 100.
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Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Majelis Tinggi Agama 
Konghucu, Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Ilmu 
Politik Indonesia. Selain itu survey yang dilakukan oleh MPR-RI periode 
2014-2019, sebanyak 81,5% menyatakan perlu adanya reformulasi sistem 
perencanaan pembangunan nasional model GBHN dan hanya 18,5% yang 
menyatakan tidak perlu.180

2. Impeachment Presiden

Mekanisme Impeachment Presiden hadir untuk menjawab persoalan 
fakta empiris yang dilihat oleh para bapak bangsa Amerika Serikat yang 
melihat kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa, 
selain itu para pemimpin juga berusaha untuk selama mungkin berkuasa. 
Sehingga impeachment didesain sebagai instrumen untuk menegur 
perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap 
kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.181 Hal 
tersebut kemudian membenarkan pendapat dari Lord Acton seorang guru 
besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris yang terkenal 
dengan adagiumnya Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely (kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang 
absolut sudah pasti disalahgunakan).182 

Sehingga menurut Richard A. Posner berdasarkan tinjauan historis 
impeachment yang berasal dari Inggris, digunakan sebagai mekanisme 
untuk memproses pejabat-pejabat tinggi yang powerfull, dimana 
terkait dalam kasus korupsi dan hal lain yang dapat dijadikan alasan 
impeachment.183 Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia munculnya 
mekanisme impeachment merupakan konsekuensi logis dari keinginan 
untuk mempertegas sistem presidensil yang merupakan kesepakatan 

180  Alfi Kholisdinuka, Ketua MPR Sebut PPHN Dibutuhkan Untuk Pedoman Pembangunan Negara, 
Artikel ini diakses pada laman https://news.detik.com/berita/d-5248172/ketua-mpr-sebut-
pphn-dibutuhkan-untuk-pedoman-pembangunan-negara. 

181  Kajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad Adenauer 
Stiftung, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal. 5-6.

182  Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan 
Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST), Jurnal Yudisial, Volume 3, Nomor 1, (April-2010). 
hal.2.

183  Jumadi, Pemakzulan Presiden Dan Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Mahkamah 
Konstitusi, Jurnal Al-Daulah, Volume 1, Nomor 1, ( Desember 2012). hal. 105.
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dasar Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, sebagaimana yang telah 
penulis jelaskan pada landasan filosofis tentang sistem presidensil yang 
mengamini adanya mekanisme impeachment.184 Hal tersebut menurut 
penulis impeachment Presiden adalah sarana konstitusional untuk 
mengawasi kontrol dan jabatan Presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan 
serta penyimpangan kekuasaan. 

Sejarah ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan impeachment 
Presiden atau memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya 
berakhir telah terjadi sebanyak dua kali yaitu kepada Presiden Soekarno 
dan Presiden Abdurrahman Wahid. Walaupun pengaturan impeachment 
sebelum amandemen tidak di atur secara eksplisit dalam UUD maupun 
peraturan di bawahnya kedua peristiwa tersebut adalah sebagai 
pemakzulan.185 Adapun alasan di makzulkannya Presiden Soekarno karena 
pertanggung jawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara (MPRS) berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G-30 S/
PKI 1965 yang merupakan tindakan makar.186 

Impeachment berikutnya menimpa Presiden Abdurrahman Wahid  
akibat adanya kasus Yanatare bulog sebesar 35 miliar dan dana Sultan 
Brunei Darussalam sebesar US$ 2 juta yang melibatkan Presiden 
Abdurrahman Wahid. Hal ini membuat 236 anggota DPR mengusulkan agar 
menggunakan hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus 
tersebut. Maka usul tersebut di setujui oleh DPR RI pada rapat paripurna 
tanggal 28 agustus 2000  yang kemudian membentuk panitia khusus pada 
tanggal 5 september 2000 untuk melakukan penyelidikan. Pada tanggal 5 
januari 2001 panitia khusus menyimpulkan bahwa Presiden Abdurrahman 
Wahid dalam kasus Yanatera Bulog berperan dalam pencairan dan 
penggunaan dana Yanatera Bulog dan dalam kasus dana bantuan Sultan 
Brunei Darussalam melihat adanya inkonsistensi dari pernyataan Presiden 
Abdurrahman Wahid bahwa Presiden tidak menyampaikan keterangan 
sebenarnya kepada masyarakat.187 Dari penjelasan di atas, dapat dilihat 
beberapa alasan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden. Hal 
tersebut bergantung pada alasan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 
184  Ibid., hal. 107.
185  Eko Noer Kristianto, Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen, Jurnal 

RechtsVinding, Volume 2, Nomor 3, (Desember 2013), hal. 336.
186  Winarno Adi Gunawan, Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata 

Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3,  (Juli-September 2008), hal. 423.
187  Ibid., hal. 426-427.
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sebelum amandemen, sehingga dalam kaitannya dengan PPHN yang 
akan penulis gagas bahwa PPHN tidak akan di jadikan alasan untuk dapat 
memakzulkan Presiden agar tidak menderogasi sistem presidensil.

3. Hak Budget Parlemen

Dalam pembahasan fungsi, tugas dan kewenangan serta hak daripada 
Dewan Perwakilan Rakyat,  Pasal 20 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara 
jelas telah menyebutkan, bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. Kemudian dalam pasal 20A ayat (1) muncul ketentuan 
mengenai fungsi-fungsi lain di samping fungsi legislasi, yakni fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran baik dalam praktek 
maupun dunia ilmu pengetahuan adalah hak DPR dibidang anggaran 
(hak budget) yaitu hak untuk turut serta dalam menetapkan Anggaran 
Belanja Tahunan Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.188 

APBN yang ditetapkan melalui undang-undang yang dibahas oleh 
Presiden dan DPR sebagaimana amanat Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana 
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, 
perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN, setiap tahun ditetapkan 
dengan undang-undang. Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan 
pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini 
berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang 
APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan 
DPR, Rancangan Undang-Undang APBN ditetapkan menjadi undang-
undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan 
penetapan Keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai lampiran 
undang-undang APBN dimaksud. Dari sini ternyata sangat diperlukan 
badan pemerintah yang menangani masalah pengeluaran anggaran negara 
agar tidak digunakan secara semena-mena oleh eksekutif.189

Pada tahun 2018, Fraksi partai Gerindra menolak pengesahan Rancangan 
188  Diky Pranata Kusuma, Pengawasan terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan, Jurnal Al-Ashlah, Volume 1, Nomor 1, (2017), hal. 9-10.
189  Siti Muyasyaroh, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Skripsi, (2020), hal. 
3-4.
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Anggaran Belanja Negara menjadi undang-undang. Fary Djemy Francis 
selaku Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan di dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, pemerintah mendorong 
pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, Gerindra berpandangan 
pemerintah tidak berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam 
investasi tersebut. Fary Djemy Francis menyebutkan, pemerintah 
melakukan pembiaran masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama 
dari China dalam proyek infrastruktur dan investasi. Pemerintah dalam 
hal ini disebut memaksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena 
ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur, padahal BUMN tidak 
memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Beberapa alasan tersebutlah 
yang membuat DPR khususnya fraksi partai Gerindra menolak RAPBN 
2018 dan mendorong DPR agar menggunakan hak budget parlemen untuk 
menolak RAPBN.190

Prinsip paling mendasar yakni adanya mekanisme checks and balances 
agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.191 Berlandaskan pada 
teori check and balences tersebut, kewenangan memberikan persetujuan 
RAPBN oleh DPR merupakan hal yang tepat dalam menjalankan fungsi 
pengecekan, pengawasan dan penyeimbangan kewenangan Presiden 
dalam bidang anggaran negara sehingga APBN diharapkan hanya untuk 
kepentingan dan kemakmuran rakyat. 

Selaras pula dengan pandangan Montesquie yang menyebutkan bahwa, 
diserahkannya parlemen untuk memberikan persetujuan atas pajak dan 
keuangan negara secara esensial agar keuangan negara tidak menjadi 
suatu alat kegiatan (matchtapparaat), tetapi menjadi suatu alat hukum 
(rechtsapparaat) yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.192

190  Kurnia Sari Aziza, Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya, Artikel ini 
diakses pada laman https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/25/212851326/gerindra-
tolak-pengesahan-apbn-2018-ini-alasanalasannya?page=all

191  Hezky Fernando Pitoy, Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam 
Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor  5, (Juni 
2014), hal. 35.

192  Mei Susanto, Hak Budjet DPR dalam Pengelolaan Negara, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, 
Nomor 2, (Agustus 2016), hal. 187.
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4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap TAP-MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap UUD

Mahkamah Konstitusi (constitutional court) merupakan suatu lembaga 
independen yang terbentuk sebagai wujud implementasi dari gagasan 
negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. 
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga  kekuasaan kehakiman yang 
independen berfungsi menjadi katup penekan atas tindakan pelanggaran 
hukum di bidang ketatanegaraan. Selain itu, keberadaan MK merupakan 
keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis sebagai konsekuensi 
perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.193 

Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan dalam rangka 
mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan 
prinsip checks and balances. Hal ini bertujuan agar setiap cabang kekuasaan 
kehakiman dapat menjalankan dan mengendalikan kekuatan tiap organ 
kekuasaan yang bersifat independen. Selaras dengan ajaran trias politica 
dari Montesquieu yang menekankan kekuasaan negara harus dicegah agar 
tidak terpusat pada satu tangan atau lembaga. Dalam ajaran tersebut juga 
terdapat mekanisme checks and balances yang berarti dalam hubungan 
antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya 
sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur 
dalam konstitusi.194

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan 
secara gamblang bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap UUD…”.195 Pasal tersebut 
mengamanatkan kewenangan MK dalam menilai  undang-undang  yang  
bertentangan  dengan UUD dapat diuji secara  yudisial untuk dinyatakan  
bertentangan  dengan  UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional, 
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Wewenang yang 
dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap 
193  Tanto Lailam, Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang 

yang Mengatur Eksistensinya, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember, (2015), hal. 
796.

194  Ika Kurniawati, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam 
Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945, Jurnal Hukum, Volume 10, 
Nomor 1, Jakarta, hal. 113.

195  Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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UUD, sering disebut dengan istilah judicial review.196

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK harus senantiasa berperan 
menjadi “penjaga keseimbangan” antara konstitusi dengan berbagai 
kepentingan sehingga putusan yang ditetapkan oleh MK akan memberikan 
rasa keadilan dan kebenaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam perkembangannya, MK juga membuat putusan yang mengatur 
(positive legislature), misalnya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dan 
Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam penetapan putusan tersebut, 
MK melaksanakan fungsinya bukan hanya sebagai negative legislature, 
akan tetapi juga sebagai positive legislature yang berisi norma pengaturan. 
Beberapa putusan MK positive legislature tersebut merupakan suatu 
penegakan hukum yang progresif. Para hakim konstitusi, lebih memilih 
keadilan dan kemanfaatan daripada terpaku pada aspek prosedural.197 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa putusan yang dikeluarkan 
oleh MK memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya bagi para pihak 
tetapi juga masyarakat pada umumnya. Selain berdampak luas, putusan 
MK juga dapat mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem 
hukum, sistem bernegara dan bermasyarakat.198 Oleh karena itu, dengan 
adanya PPHN sebagai arahan dasar pembangunan di Indonesia yang 
ditetapkan melalui TAP MPR haruslah diuji oleh lembaga kehakiman 
yang independen yakni Mahkamah Konstitusi.  Hal ini karena TAP MPR 
merupakan penjelmaan langsung daripada Pancasila dan UUD 1945.

Di samping itu, perlu diciptakan suatu mekanisme hukum yang 
memungkinkan dilakukannya pengujian undang-undang terhadap TAP 
MPR, artinya MK diberikan wewenang tambahan untuk menguji undang-
undang terhadap Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. 
Dengan demikian, dapat dipastikan seluruh undang-undang yang telah 
dihasilkan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan Pokok-Pokok Haluan 
Negara. 

196  Ika Kurniawati, Loc.Cit.,
197  Martitah, Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan, MMH, Jilid 41, Nomor 2, 

April (2012), hal. 316.
198  Loc.,Cit.
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D. LANDASAN POLITIS 

Masyarakat yang memiliki tujuan jelas merupakan hasil dari pada pola-
pola hubungan bersifat tetap dan ditentukan oleh setiap masyarakat yang 
teratur.  Bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut 
adalah politik dan yang menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan 
kolektif guna mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol ialah 
struktur politik.199 Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 
termasuk Undang Undang Dasar, akan menjadi hal yang logis ketika banyak 
terdapat intervensi dari kekuatan-kekuatan politik yang mempengaruhi 
proses pembentukannya.

Hal ini relevan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menjelaskan 
bahwa, hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, 
melainkan berada pada kedudukan yang memiliki hubungan koherensi 
dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi 
yang mencirikan keadaan tersebut ialah dengan adanya pernyataan bahwa 
hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan 
yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dengan demikian, sejatinya telah 
merepresentasikan bahwa hukum mempunyai dinamika, dan salah satu 
faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu ialah 
politik hukum, karena diarahkan kepada iure constituendo atau hukum 
yang seharusnya berlaku.200

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum adalah aktivitas 
memilih suatu tujuan sosial tertentu yang menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti: 1) Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem 
hukum yang ada; 2) Cara-cara apakah yang paling baik untuk bisa dipakai 
mencapai tujuan tersebut?; 3) Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah 
dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?; 4) 
Dapatkah dirumuskan suatu pola yang bisa memutuskan kita dalam proses 
pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut?.201 

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah “legal policy atau garis 
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 
pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 
rangka mencapai tujuan negara”.202 Dengan demikian, perubahan UUD 
199  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 397-398.
200  Loc Cit.,
201   Ibid., hal. 399.
202  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, 2019, Cetakan ke-9, hal. 1.
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NRI Tahun 1945 menjadi gerbang pembuka adanya gagasan penerapan 
PPHN yang kewenangnya diberikan pada MPR, yang muatannya harus 
dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan merepresentasikan 
keinginan rakyat selaku pemegang kekuasaan terbesar dalam suatu negara 
guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam alinea 
ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Adapun yang menjadi landasan politis terkait dengan PPHN itu sendiri 
dapat ditinjau melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membentuk 
Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan sejatinya dilaksanakan 
oleh lembaga-lembaga negara menurut Undang Undang Dasar. Secara 
“dejure”, MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi, dimana kekuasaan tersebut dilandaskan pada dua 
prinsip; Pertama, disebut “legal power” yaitu sebagai badan berdaulat yang 
memegang kekuasaan berdasarkan atas hukum untuk menetapkan segala 
sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945; Kedua, disebut “no rival 
authority” artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan 
maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau 
mengenyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR.203 

Hal ini juga selaras dengan rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 
sebelum amandemen, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, yang mana pasal 
tersebut mengamanatkan kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat namun 
tidak di ekspresikan secara langsung, tetapi melalui lembaga perwakilan 
yaitu MPR sebagai representasi dari seluruh rakyat.204

Berdasarkan  penjelasan di atas, sebelum amandemen UUD 1945, MPR 
memiliki kedudukan dan kewenangan tertinggi dibandingkan lembaga 
negara lainnya dimasa itu. Keseluruhan kewenangan ditambah dengan 
kedudukan tertinggi inilah yang menunjukkan betapa besar kekuasaan 
yang melekat pada MPR. Berbeda setelah adanya amandemen UUD 1945, 
dimana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, 
203  Meirina Fajarwati, Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal hukum dan pembangunan, Volume  48, 
Nomor 1, (Januari-Maret 2018), hal. 71.

204  Isharyanto, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Op. Cit., hal. 66-
67.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194572

melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar 
dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 
yang melaksanakan kedaulatan rakyat bukan hanya MPR, akan tetapi 
setiap organ negara yang mengemban tugas-tugas politik negara juga 
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang tunduk dan bertanggung jawab 
kepada rakyat.205

Walaupun demikian, jika melihat realitas politik yang ada saat ini 
secara eksplisit menyatakan bahwa MPR  merupakan lembaga dengan 
kewenangan tertinggi negara dibandingkan lembaga negara lainnya. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya hubungan antara MPR dengan lembaga 
kepresidenan, dimana MPR memiliki kewenangan untuk memakzulkan 
Presiden. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan tersebut 
mengindikasikan bahwa MPR secara “defacto” memiliki kedudukan yang 
lebih tinggi dari pada Presiden. Apalagi MPR yang terdiri dari dua struktur 
kelembagaan yakni DPR (politic representation) dan DPD (territorial 
representation) akan berimplikasi pada legitimasi politik yang cukup kuat 
karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.206 Sehingga, apabila MPR 
ditinjau dari segi kelembagaan yang dilegitimasi oleh konstitusi maka 
sejatinya MPR memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat walaupun 
sifatnya insidentil (hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu).

Menurut Mahfud MD, apabila hukum dikonsepkan sebagai undang-
undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, maka jelas bahwa hukum 
merupakan produk politik yakni sebagai kristalisasi, formalisasi, atau 
legalisasi dari kehendak-kehendak politik, yang saling bersaingan baik 
melalui kompromi politik, maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik 
yang terbesar. Sehingga, hukum dapat dimaknai sebagai konstituante atau 
“kesepakatan dari para pembuat hukum” yang apabila para pembuat hukum 
telah bersepakat maka hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat. Untuk itulah baik perumusan maupun perubahan dari produk 
hukum itu sendiri bergantung pada lembaga yang benar-benar tepat untuk 
merubah dan menetapkannya.207

Koheren dengan penjelasan di atas, sudah tepat apabila kewenangan 
205  Sulardi dan Fitria Esfandiari, Kewenangan MPR dan Wacana Perubahan Terbatas Konstitusi, 

Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 12, (Desember 2019), hal. 167-168.
206  Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji, Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara 

dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 49, 
Nomor 2, (April 2020), hal. 218.

207  Loc Cit.,
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untuk menetapkan PPHN yang nantinya akan menjadi panduan arah 
kebijakan penyelenggaraan negara diberikan pada MPR. Apabila ditinjau 
dari segi kelembagaan, MPR yang terafiliasi dengan DPR dan DPD telah 
menjadikan MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang merupakan 
manifestasi perwakilan seluruh rakyat. Sehingga sangat erat hubungannya 
dengan PPHN yang merupakan manifesto kehendak seluruh rakyat. 
Tidak hanya itu saja, jika ditinjau dari implikasinya terhadap perubahan 
kewenangan organ kelembagaan negara, maka apabila MPR memiliki 
kewenangan untuk menetapkan PPHN, sejatinya dapat memperkuat fungsi, 
peran, dan tugas dari DPD dalam hubungannya dengan DPR dalam sistem 
parlemen di Indonesia. Kedudukan strategis DPD ialah nantinya akan 
menjadi counterpart DPR yang diharapkan mampu menjadi pengimbang 
dan mengurangi arogansi dari DPR dalam parlemen.208 

Jika MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan PPHN maka 
PPHN tersebut akan hadir dalam produk hukum berbentuk Ketetapan 
MPR. Artinya, dengan kewenangan yang dimiliki MPR tersebut, akan 
memberikan kejelasan terhadap eksistensi kedudukan TAP MPR dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya TAP MPR 
tentang PPHN juga akan berpengaruh pada penguatan fungsi Mahkamah 
Konstitusi. Sebab apabila PPHN nantinya akan termaktub dalam Ketetapan 
MPR, maka harus disertai dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap 
peraturan pelaksananya yang dalam hal ini adalah undang-undang tentang 
RPJMN. Dengan kata lain, jika undang-undang tentang RPJMN yang 
merupakan turunan dari TAP MPR tentang PPHN bertentangan, maka 
dibutuhkan mekanisme kontrol yuridis terhadap undang-undang tersebut. 
Mekanisme kontrol yuridis ini tidak lain adalah melalui hak menguji 
(toetsing recht) melalui judicial review yang diberikan kepada Mahkamah 
Konstitusi. 209 Atas dasar itulah, dapat disimpulkan bahwa MPR merupakan 
lembaga negara yang paling tepat untuk memiliki kewenangan dalam 
membentuk PPHN.

208   Ade Kosasih, Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar 
Haluan Negara, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, Nomor 1, 
(2019), hal. 78.

209  Loc Cit.,
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2. Impeachment Presiden

Sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum, berlaku asas “equality 
before the law”, yang menghendaki setiap warga negara berkedudukan 
sama dimata hukum. Maka dari pada itu, bentuk pertanggungjawaban 
selalu dilandasi pada prosedur hukum yang menyasar pada setiap warga 
negara termasuk Pemerintah selaku penyelenggara negara.210 Dalam sistem 
pemerintahan Indonesia, bentuk pertanggungjawaban yang dilandasi pada 
prosedur hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 
Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur tentang syarat dan mekanisme 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.211 
Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks berbangsa dan bernegara, 
sebab sebagai seorang Presiden melekat tanggung jawab yang sangat besar 
yakni untuk sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannnya. Tanggung jawab tersebut, ditegaskan dalam sumpah 
dan janji  yang diucapkan oleh calon Presiden sebelum memangku jabatan 
Presiden, dihadapan MPR atau DPR dengan disaksikan oleh Mahkamah 
Agung.212

Selain itu, berdasarkan status quo saati ini, mekanisme impeachment 
terhadap jabatan politik Presiden sudah tentu tidak terlepas dari unsur-
unsur politis lembaga perwakilan. Apalagi, jika melihat kedudukan MPR 
yang merupakan lembaga politis, diposisikan sebagai lembaga negara 
pengambil keputusan akhir dalam proses impeachment terhadap Presiden. 
Keputusan tersebut, didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
usulan pemakzulan Presiden oleh DPR atas dugaan pelanggaran menurut 
UUD NRI Tahun 1945.213 Namun, mengingat sifat putusan Mahkamah 
Konstitusi yang tidak mengikat kepada MPR dalam pengambilan keputusan, 
menempatkan posisi putusan MK sebagai landasan pemberhentian Presiden 
yang sifatnya rekomendatif semata (dapat diterima atau ditolak MPR). Hal 
ini diperkuat dengan fakta bahwa Presiden yang lahir dari proses politik 
secara konstitusional diberikan hak untuk menyampaikan penjelasan 
dihadapan MPR,  sehingga nantinya akan berpotensi terjadinya kompromi 

210  Putu Eva Ditayani Antari, Penerapan Model Impeachment Dalam Pemberhentian Presiden Dan/
Atau Wakil Presiden Di Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), 
Volume 3, Nomor 1, (2016), hal. 18.

211  Loc Cit.,
212  Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
213  M. Dimyati Hartono, Problematika dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 

Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, (2009), hal. 61.
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politik antara MPR dan Presiden hingga mempengaruhi keputusan MPR 
yang notabennya adalah hasil dari suara terbanyak anggota dalam sidang 
paripurna MPR.214

Berkaitan dengan PPHN, persoalan impeachment Presiden sempat 
menjadi diskursus diantara fraksi-fraksi partai politik di Indonesia. Letak 
persoalannya adalah soal implikasi PPHN ketika diterapkan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Dimana keberaadaan PPHN diindikasikan 
akan berakibat pada perubahan klausul dalam Pasal 7A dan 7B UUD 
NRI Tahun 1945. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, penerapan PPHN 
itu sendiri tidak akan berpengaruh pada mekanisme impeachment 
sebagaimana status quo saat ini. Sebab penerapan PPHN tidak dalam 
tujuan untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak 
pula mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. Atas dasar itulah, 
dengan adanya PPHN sejatinya tidak akan membuka peluang perubahan 
terhadap klausul tentang impeachment Presiden.215 Pendapat ini diperkuat 
dengan pernyataan dari Ahmad Basarah selaku Wakil Ketua MPR dari 
fraksi PDIP  yang menjelaskan bahwa “agenda amandemen tidak akan 
berpengaruh pada proses impeachment terhadap Presiden, karena tidak 
akan ada perubahan terkait dengan pasal yang mengatur tentang klausul 
impeachment tersebut”.216

3. Hak Budget Parlemen

Lembaga legislatif merupakan lembaga politik yang memiliki 
hubungan kemitraan dengan eksekutif dalam membicarakan persoalan-
persoalan politik dan kenegaraan. Hubungan tersebut dapat dilihat melalui 
kewenangan legislatif sebagai perwakilan rakyat yang bertugas untuk 
membentuk undang-undang, dan eksekutif selaku penyelenggara negara 
yang bertugas menjalankan perintah undang-undang serta prinsip-prinsip 

214  Pasal 7B Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
215  Rizqo Dzulqornain, Implikasi Hadirnya PPHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (April 

2021), Implikasi Hadirnya PPHN dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia | Kawan Hukum 
Indonesia diakses pada tanggal 22 Mei 2021.  

216  Pusat Data dan Analisis Tempo, Peluang Amandemen Baru Pada Periode Kedua Pemerintahan 
Joko Widodo, Tempo Publishing, (2020), hal. 57. Ahmad Basarah selaku Wakil Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat  dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan 
bahwa: “Agenda amandemen tidak akan mempengaruhi ketentuan pada Pasal 7A UUD NRI 
Tahun 1945, karena klausul yang terdapat pada pasal tersebut tidak akan diubah sehingga 
tidak ada kaitannya dengan tata cara terhadap pemberhentian Presiden.”  
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yang telah ditetapkan oleh legislatif (parlemen). Hal ini mengindikasikan 
bahwa eksistensi lembaga legislatif memiliki peranan yang sangat penting 
dalam tata kelola pemerintahan. Apalagi jika ditinjau dari perspektif 
legislatif sebagai mitra dari eksekutif, maka jelas bahwa legislatif memiliki 
basis legitimasi yang kuat dibandingkan dengan eksekutif.217

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, tepatnya pada Pasal 23 Ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis verbis melegtimasi kewenangan 
“hak budget atau fungsi anggaran” kepada parlemen dalam hal ini adalah 
DPR yang disebut hak budget (begrooting) DPR. Dimana DPR pada 
pokoknya memiliki kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu setahun sekali sebagai 
pengelola keuangan negara yang didasarkan pada sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dan tertuang dalam bentuk undang-undang.218

Kewenangan tersebut banyak mendapat kritikan dari para intelektual 
kenegaraan di Indonesia. Letak persoalannya terdapat pada frasa “RAPBN 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR..”  sebagaimana 
yang tertuang pada ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Klausul yang termaktub dalam pasal tersebut, sejatinya menunjukan bahwa 
Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU APBN. Oleh 
karena itu, posisi Presidenlah yang aktif dalam menentukan RUU APBN, 
sementara DPR pada posisi yang sifatnya pasif untuk menerima saja. 219 
Tidak hanya itu saja, persoalan ini semakin banyak menjadi diskursus ketika 
Pasal 23 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melegitimasi bahwa DPR dapat 
menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Artinya jika menggunakan 
penafsiran secara sistematis, maka keterkaitan ketentuan pada pasal 23 
ayat (2) dan (3) tersebut secara eksplisit menempatkan kedudukan DPR 
tidak sejajar dengan Presiden. Hal ini dikarenakan DPR yang kemudian 
menjadi faktor penentu apakah RAPBN yang diajukan oleh Presiden dapat 
disahkan atau tidak.220

Jika mengacu pada konteks teori kedaulatan rakyat, maka hak 
budget DPR menempatkan kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan lembaga eksekutif merupakan hal yang tepat.221 Ini 
217  Irma Fitriana Ulfah, Muhtar Haboddin, dan Andi Setiawan, Kajian Tentang Parlemen, Malang,  

UB Press, (2017), Cetakan pertama, hal. 1.
218  Mei Susanto, Hak Budget DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Loc. Cit.,
219  Loc Cit.,
220  Ibid., hal. 185-186.
221  Loc Cit.,
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dikarenakan hak budget DPR merupakan perwujudan dari fungsi otorisasi 
berupa pemberian persetujuan anggaran negara yang diajukan oleh 
pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Rene 
Stourm bahwa esensi hak budget dalam memberikan otorisasi pendapatan 
dan pembelanjaan negara; “bukan hanya karena rakyat membayar pajak 
saja, melainkan merupakan ide yang lebih mulia dari itu yakni berbicara 
mengenai kedaulatan”.222

Berkaitan erat dengan penjelasan di atas, dengan adanya gagasan 
penerapan PPHN yang kewenangan pembentukannya diatur dalam 
konstitusi dan tertuang dalam produk hukum berbentuk TAP MPR, maka 
sudah menjadi konsekuensi logis apabila nantinya akan berimplikasi pada 
pranata hak budget parlemen itu sendiri. Hal ini didasarkan pada persoalan 
mekanisme pertanggungjawaban Presiden ketika melanggar ketentuan 
PPHN yang  berkaitan dengan persetujuan RAPBN yang diajukan oleh 
Presiden kepada DPR. Sehingga, berdasarkan pada konstruksi sistem 
pemerintahan presidensil, pranata hak budget parlemen dimaksudkan 
untuk menjadi salah satu mekanisme sebagai bentuk implikasi pelanggaran 
terhadap PPHN.223 

Menurut  Bagir Manan dalam makalah Himpunan Tulisan Ilmiah 
Tentang Sistem Hukum Di Indonesia, menjelaskan dengan adanya hak 
budget pada lembaga legislatif maka akan memberikan kedudukan strategis 
pada lembaga tersebut. Hal ini dimaknai bahwa lembaga legislatif selaku 
pemegang kuasa anggaran yang dapat menentukan alokasi anggaran 
tahunan dan bahkan bisa menolak rencana anggaran yang diajukan oleh 
pemerintah.224 Sehingga hak budgeting dapat dijadikan salah satu alat 
untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan PPHN. Apabila Presiden 
mengajukan RAPBN yang tidak sesuai dengan PPHN, maka DPR dapat 
menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden, kemudian disesuaikan 
kembali dengan PPHN. Melalui mekanisme inilah, Presiden dituntut untuk 
membuat RAPBN yang sesuai dengan ketentuan di dalam PPHN.225 

222  Mei Susanto, Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Op. Cit., 
hal. 68-69.

223  Mei Susanto, Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensil Indonesia, Op. 
Cit., hal. 439. 

224  Ibid., hal. 439-440.
225  Loc Cit.,
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4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap TAP MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
Terhadap UUD

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas telah tertuang dalam 
Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan dijelaskan lebih lanjut pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi. Seiring 
dengan perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi 
dalam menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan semakin 
terlihat urgensinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan menunjukan bahwa 
adanya kebutuhan masyarakat untuk menguji perundang-undangan, 
“apakah produk undang-undang yang dibentuk sudah selaras dengan UUD 
ataukah tidak ?”. Seperti halnya yang terjadi sekitar tahun 1980-an, dimana 
para Sarjana Hukum terutama pengacara (Ikatan Advokat Indonesia) 
yang mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, namun 
kemudian ditolak dengan alasan tidak tepat berdasarkan UUD 1945.226 

Atas dasar itulah, berkaitan dengan tujuan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi sejatinya dilandasi oleh pemikiran bahwa; Pertama, perubahan 
struktur ketatanegaraan mengisyaratkan adanya transisi yang bermula dari 
“sistem supremasi MPR” ke arah sistem pemisahan kekuasaan yang berdasar 
pada prinsip “check and balances system”, dimana mekanisme demokrasi 
dapat dikontrol dan diimbangi dengan “nomokrasi”; Kedua, adanya 
penegasan dan penguatan prinsip negara hukum dengan mengutamakan 
“rule of the constitution and constitutional democracy”, serta dengan 
keinginan dijalankan secara nyata untuk melakukan pengawalan terhadap 
Undang Undang Dasar melalui Mahkamah Konstitusi.227

Selaras dengan pendapat Ikhsan Rosyada, menyatakan bahwa 
kedudukan dan peranan MK berada pada posisi strategis dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia, dimana MK mempunyai wewenang 
yang terkait langsung dengan kepentingan politik, yakni sangat berkorelasi 
dengan pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara 
Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau melalui politik hukum MK yang 
kemudian dapat meluruskan kekeliruan produk hukum seperti undang-
undang yang bertentangan dengan konstitusi.228

226  Dr.I Gede Yusa, S.H.,M.H. dkk, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Malang, 
Setara Press, (2016), hal. 143.

227  Loc Cit.,
228  Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan 
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Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi merupakan penyeimbang  
terhadap arogansi lembaga-lembaga negara dalam membuat peraturan 
perundang-undangan yang tidak berkesesuaian dengan etika  lembaga, 
sebagaimana batasan didalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga menjadi 
penting Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of constitution” 
untuk tetap ada dalam suatu negara guna menghindari politik lobi diantara 
lembaga-lembaga negara yang pada dasarnya akan selalu beriringan 
dengan adanya unsur kepentingan.229 Sejalan dengan pembentukan MK, 
kehadiran MK pun selaras dengan perjuangan HAM dalam bentang sejarah 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghendaki adanya semangat 
hak asasi berdasarkan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945  sebagai 
hak konstitusional, dimana hak tersebut ditegakkan melalui kekuasaan 
kehakiman sebagai lembaga yudikatif yang diimplementasikan dalam 
setiap putusan hakim MK.230

 Kedudukan MK sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan 
untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum berbentuk undang-
undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang 
sangat berkaitan dengan adanya gagasan penerapan PPHN yang akan hadir 
dalam produk hukum berbentuk TAP MPR. 231 Hubungan tersebut dapat 
dilihat dari implikasi PPHN yang akan berakibat pada penguatan terhadap 
MK dengan merubah klausul dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan 
menambahkan kewenangan MK untuk dapat menguji UU terhadap TAP 
MPR serta menguji TAP MPR terhadap UUD. 

Walaupun gagasan penambahan kewenangan tersebut masih menjadi 
pro dan kontra diantara para akademisi maupun praktisi hukum, namun 
perlu dipahami bahwa PPHN tidak hanya dimaknai sekedar panduan 
dasar arah penyelenggaraan negara, tetapi juga dimaknai sebagai turunan 

Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution, Jurnal Konstitusi, 
Volume 16, Nomor 4, Desember (2019), hal. 797.

229  Loc Cit.,
230  Budiyono., dkk, Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan, Aura Publishing, Januari 

(2019), Yhannu Setyawan, Hukum, HAM Dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit 
HAM ditengah Belenggu Positivisme Hukum), hal. 239.  Ditulis untuk Monograf Hak-Hak 
Konstitusional, sebagai ikhtiar mengenang kepergian Almarhum Armen Yasir, FH Universitas 
Lampung pada tahun 2018.

231  Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Berbunyi : “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pengujiannya dilakukan di 
Mahkamah Konstitusi”.
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dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan bahkan sebagai pernyataan 
kehendak rakyat yang hadir dalam produk hukum berbentuk Ketetapan 
MPR (TAP MPR). Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi logis 
apabila berlaku asas “lex superiori derogat legi inferiori” yang secara 
hierarkis mendudukan posisi peraturan lebih tinggi mengenyampingkan 
peraturan lebih rendah dan juga dapat dimaknai bahwa peraturan 
perundang-undangan yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan 
lebih tinggi.232 Artinya, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa TAP 
MPR tentang PPHN akan menjadi acuan peraturan perundang-undangan 
dibawahnya, sehingga diperlukan adanya lembaga peradilan seperti MK 
untuk menjadikan TAP MPR sebagai batu uji terhadap undang-undang 
apabila tidak berkesesuaian dengan TAP MPR tentang PPHN. Hal yang 
sama pun berlaku pada TAP MPR itu sendiri, dimana TAP MPR perlu 
untuk diuji keabsahannya terhadap UUD. Sebab, menimbang dari faktor 
pembentukan TAP MPR itu sendiri yang berkaitan erat dengan unsur-
unsur politis, serta dengan pertimbangan materi muatan TAP MPR yang 
bersinggungan langsung dengan hak-hak mendasar warga negara yang 
dijamin dalam UUD sebagai hak konstitusional warga negara.

E. LANDASAN HISTORIS

1. Kewenangan MPR dalam Menetapkan PPHN

GBHN menurut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 
adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-
garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan 
terpadu yang diterapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.233 Lebih lanjut menurut Deddy 
Supriady Bratakusumah berpendapat bahwa “GBHN merupakan keinginan 
rakyat yang menjadi acuan utama atas seluruh kiprah kenegaraan dalam 
mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana secara 
eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945”.234 

232  Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, 
Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, 
Volume 16, Nomor 3, September (2020), hal. 311.

233  Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Loc. Cit., hal. 3441.

234  Ibid., hal. 3441-3442.
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Dokumen GBHN pertama kali ditetapkan pada masa orde lama melalui 
Peraturan Presiden  Nomor 1 Tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Presiden 
Soekarno tentang Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara. Salah 
satu pertimbangan ditetapkan GBHN ini adalah perlu adanya arah tujuan 
dan pedoman tertentu dan jelas untuk melancarkan kelanjutan revolusi 
dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Dalam 
Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka manifesto Politik Republik 
Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1959 oleh 
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar 
daripada haluan negara”.235

Pada tanggal 19 November 1960 Peraturan Presiden tersebut diperkuat 
lagi melalui TAP MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik 
Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. 
Kemudian, MPRS membentuk garis-garis besar pola pembangunan 
nasional semesta berencana tahapan pertama melalui TAP MPRS Nomor 
II/MPRS/1960 yang merupakan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana (PNSB) tahun 1961-1969 yang dibuat oleh Dewan 
Perancang Nasional (DEPERNAS).236 Dokumen GBHN terakhir yang 
dihasilkan pada era demokrasi terpimpin atau era orde lama ini ditetapkan 
melalui TAP MPR Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Menurut 
historisnya, pada masa orde lama strategi pembangunan didasarkan atas 
pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada 
usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi pada masa 
perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga 
tidak memungkinkan pelaksanaannya secara efektif. 237

Dalam perjalanan historisnya, khususnya selama tampuk kekuasaan 
berada dalam kendali pemerintahan orde baru, setidaknya MPR telah 
berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang 
penetapan GBHN. Selama kurun waktu orde baru, MPR telah menetapkan 
6 GBHN, mulai dari GBHN Tahun 1973, GBHN Tahun 1978, GBHN 
235  Imam Subkhan, GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Jurnal 

Aspirasi, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2014), hal. 135.
236  Loc.Cit.,
237  I Wayan Anggi Putra Artyana dan Edward Thomas Lamury Hadjon, Urgensi keberadaan GBHN 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum, hal. 6.
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Tahun 1983, GBHN Tahun 1988, GBHN Tahun 1993 dan GBHN Tahun 
1998. Penetapan GBHN ketika itu dilakukan secara berkesinambungan 
dan berkelanjutan dalam setiap periode 5 tahun sekali. Adapun GBHN 
yang ditetapkan dalam bentuk TAP MPR selama orde baru adalah TAP 
MPR Nomor IV/MPR/1973, TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, TAP MPR 
Nomor  II/MPR/1983, TAP MPR Nomor II/MPR/1988, TAP MPR Nomor 
II/MPR/1993, dan TAP MPR Nomor II/MPR/1998.238 

Pada awal reformasi, MPR melalui sidang umum MPR tanggal 
19 Oktober 1999 telah berhasil menetapkan TAP MPR Nomor IV/
MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 
1999-2004. Dalam hal ini tujuan dari GBHN adalah memberikan arah 
penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang 
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan 
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, 
berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu 
lima tahun ke depan.239 Semenjak era reformasi, eksistensi GBHN sudah 
tidak ada lagi, hal ini merupakan konsekuensi adanya amandemen UUD 
1945. Konsekuensi lainnya adalah kedudukan MPR sudah tidak lagi 
menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan diantaranya 
menetapkan GBHN, serta memilih dan mengangkat Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.

2. Impeachment Presiden

Dalam sistem presidensiil kedudukan Presiden lebih kuat dibandingkan 
dengan kedudukan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan 
parlementer. Hal ini karena dalam sistem presidensil diharapkan dapat 
mewujudkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu 
tertentu (fix term office periode). Presiden hanya dapat di makzulkan 
jika terdapat pelanggaran hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam 
konstitusi setiap negara. Hal ini tentu berbeda dengan sistem parlementer, 
yang mana Perdana Menteri dapat dibekukan melalui mosi tidak percaya.240

238  Ibid., hal. 6-7.
239  Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Ketatanegaraan Indonesia, Op.Cit., 

hal. 3444.
240  Muhammad Hubbul Khair Wasahua, Impeachment Presiden Study Perbandingan 

Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam, Skripsi Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017, 
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Presiden dapat di makzulkan di dikarenakan faktor kondisi konstitusi 
dan perundang-undangan, perimbangan kekuasaan, struktur partai 
politik, dan faktor lain seperti media, kondisi ekonomi, serta tekanan 
internasional.241 Di Indonesia impeachment dapat terjadi jika Presiden 
melanggar aturan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A 
yang telah dijelaskan di atas. Dalam sejarah Indonesia pernah terdapat 
kasus pemberhentian Presiden dengan cara di makzulkan, yakni Presiden 
Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Hal ini terjadi karena Presiden telah 
kehilangan legitimasi yang disebabkan atas tindakan dan perbuatan yang 
dapat diamati sebagai perbuatan melawan hukum.242

Setelah adanya momerandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong pada Tahun 1967, Presiden Soekarno akhirnya di makzulkan 
oleh MPRS dengan dikeluarkannya TAP MPRS-RI Nomor XXXIII/
MPRS/1967. Pemakzulan tersebut terjadi dikarenakan pertanggungjawaban 
Presiden Soekarno yang di tolak oleh MPRS berkaitan dengan peristiwa 
pemberontakan G30S/PKI 1965 yang merupakan tindakan makar.243

Kemudian sejarah juga mencatat pada 23 Juli 2001, MPR RI dalam sidang 
istimewanya memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui TAP 
MPR-RI Nomor II/MPR/2001. Alasan pemakzulan Presiden Abdurrahman 
Wahid di karenakan beliau dianggap melanggar GBHN, melanggar Pasal 
9 UUD 1945 terkait dengan jabatan Presiden, serta melanggar TAP MPR 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).244 Dalam konstruksi 
argumentasi penulis, adanya gagasan untuk menghadirkan kembali 
PPHN tidak dimaksudkan sebagai sarana pemakzulan Presiden. Gagasan 
PPHN akan ditempatkan sebagai arahan dasar dalam penyelenggaraan 
pembangunan nasional yang bisa dijadikan acuan bagi Presiden tanpa 
harus terintervensi layaknya mekanisme GBHN sebelum amandemen.

hal. 1. 
241  Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 39.
242  Winarno Adi Gunawan, Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata 

Negara, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 38, Nomor 3, (Juli-September 2008), hal. 
423.

243  Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Meniti 
UUD 1945, Jakarta, Konstitusi Press, 2014, hal. 2.

244  Loc.Cit.,
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3. Hak Budget Parlemen

Berdasarkan pada status quo saat ini, DPR memiliki tiga fungsi pokok 
yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh 
eksekutif. Tiga fungsi pokok tersebut, diantaranya adalah:245

1) Fungsi legislasi 

2) Fungsi pengawasan

3) Fungsi anggaran

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang berkenaan dengan kewenangan 
DPR dalam membahas dan membentuk undang-undang, fungsi pengawasan 
merupakan fungsi yang berkenaan dengan kewenangan DPR dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, dan fungsi 
budgeter (fungsi anggaran) merupakan fungsi yang berkenaan dengan 
kewenangan DPR dalam membahas RAPBN dan menetapkan APBN.246

Sebelum perubahan UUD 1945, pasal 23 ayat (1) merupakan satu-
satunya ketentuan yang melegitimasi hak budget parlemen di Indonesia. 
Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Anggaran pendapatan dan belanja 
ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang”. Apabila DPR tidak 
menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah 
akan menjalankan anggaran tahun sebelumnya.247 Ketentuan pada pasal ini 
sejatinya  menunjukkan adanya bentuk hak budget DPR adalah pemberian 
persetujuan ataupun tidak terhadap anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang setiap tahun di usulkan pemerintah.

Pada masa orde baru, pembahasan APBN sangat didominasi oleh 
eksekutif (executive heavy). Dengan adanya dominasi tersebut, membuat 
DPR tidak pernah menolak RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah, 
sehingga pembahasan RAPBN terkesan hanya merupakan formalitas 
semata yang berakibat pada ketidakefektifan jalannya hak budget 
DPR kala itu. Ditambah lagi, undang-undang  APBN yang diusulkan 
pemerintah sering kali sama persis dengan yang disetujui DPR. Inilah yang 
kemudian menjadi kelemahan dalam sistem hukum keuangan negara yang 
menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan 
245  M. Dimyati Hartono, Problematika & Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 

Gramedia Pustaka, 2009, hal. 65.
246  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/I/2015-2016 

tentang Penetapan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2015-2019.
247  Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
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keuangan negara.248  Konsep hak budget dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 
1945 sebelum amandemen menghendaki segala bentuk anggaran yang 
diusulkan pemerintah menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah, dan 
DPR hanya dapat menyetujui atau menolak RAPBN yang diusulkan oleh 
pemerintah dan bukan pada tataran kewenangan untuk mengubah RAPBN 
yang diusulkan tersebut.249

Pada masa setelah reformasi terdapat perubahan yang cukup fundamental, 
yaitu dengan digantikannya hak budget dengan fungsi anggaran. Fungsi 
anggaran adalah hak untuk turut serta menetapkan anggaran yang telah 
disusun dan diajukan oleh pemerintah. APBN merupakan autorisatie dari 
DPR kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan 
sejumlah maksimal tertentu dari anggaran.250 Fungsi anggaran memperluas 
kewenangan DPR menjadi  membahas dan memberikan atau tidak 
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 
yang diajukan oleh Presiden.251

Di era sebelum amandemen ketentuan hak budget parlemen, selain 
diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 juga dipertegas dalam bagian penjelasan. 
Namun, pasca perubahan UUD 1945, disebutkan dalam Pasal II Aturan 
Tambahan bahwa dengan ditetapkannya perubahan UUD 1945 ini, maka 
UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.252 Dengan demikian 
maka penjelasan UUD 1945 tersebut sudah tidak memiliki kekuatan 
hukum lagi.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-
Undang terhadap TAP-MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap UUD

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang 

248  Erawati, Polemik Dana Aspirasi dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia, 
Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27, Nomor 1, (Juni 2020), hal. 184-185.

249  Ibid, hal. 185
250  Mei Susanto, Eksistensi hak budget parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Jurnal 

PJIH, Volume 3, Nomor 1, (2016), hal. 64.
251  Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

252  Pasal 2 Aturan Tambahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.253 Secara historis, pemikiran 
tentang keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah ada sejak awal 
kemerdekaan, hal tersebut terbukti pada saat pembahasan rancangan UUD 
oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). Moh. Yamin sebagai salah satu anggota, telah mengusulkan 
tentang perlunya dibentuk lembaga yang melakukan pengujian judicial 
review konstitusionalitas undang-undang dan diatur dalam UUD. Namun, 
pemikiran tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan keberadaan 
lembaga Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD 
yang disusun dengan prinsip supremasi parlemen yang menempatkan 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara.254

Awal orde baru pernah dibentuk panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) 
yang merekomendasikan diberikannya hak menguji materil undang-
undang terhadap Mahkamah Agung. Namun, rekomendasi tersebut ditolak 
oleh pemerintah karena pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR 
yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi. Hal itu sudah pernah 
dilakukan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1967 
juncto Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan 
kembali produk hukum legislatif di luar produk hukum MPRS yang tidak 
sesuai dengan UUD 1945.255

Sebelum terjadinya perubahan ketiga UUD 1945 yang menjadi awal 
terbentuknya Mahkamah Konstitusi, MPR memiliki kewenangan untuk 
menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu diatur dalam 
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada pasal 5 ayat 
(1) ketetapan tersebut menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
253  Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, pada tanggal 9 November 2001.
254  Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 

1, Nomor 1, (November 2012), hal. 12.
255  Di dalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk 

hukum lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan 
Presiden. Sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1968 tentang 
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden dan UU 
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden 
Sebagai Undang-Undang. Penetapan dan Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan 
menjadi tiga, yaitu (1) menjadi Undang-Undang dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 
1969; (2) menjadi Undang-Undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden atau Peraturan 
Presiden tersebut ditampung dan dijadikan bahan penyusunan Undang-Undang yang baru; dan 
(3) diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan 
dengan materi masing-masing.
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berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, 
dan Ketetapan MPR”. Namun berkaitan dengan pengujian yang dilakukan 
oleh MPR tidak dapat dimaknai sebagai judicial review, karena ditinjau 
dari segi kelembagaan MPR bukan sebagai lembaga peradilan.256 Dari sisi 
hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari 
supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, 
prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.257

Sebelum MK dibentuk, apabila ada undang-undang yang diduga  
bertentangan dengan UUD maka yang memiliki kewenangan untuk 
menguji adalah MPR. sedangkan apabila peraturan dibawah undang-
undang bertentangan dengan undang-undang maka yang memiliki 
kewenangan untuk menguji adalah Mahkamah Agung.258 Lalu apabila 
ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR, tentunya itu 
tidak akan diadakan judicial review, tapi dengan political review di MPR 
sebagaimana Pasal 5 TAP MPR Nomor 3/MPR/2000.259

Sebagaimana yang ditentukan dalam aturan peralihan Pasal III 
perubahan keempat UUD 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah 
Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003”. 
Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, segala kewenangannya di 
lakukan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dimaksudkan semata-
mata untuk mengatasi kekosongan hukum dari segi kelembagaan MK 
itu sendiri. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003, maka 
secara langsung Mahkamah Agung tidak lagi memiliki kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah tanggal disahkannya undang-
undang tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.260

Berkaca pada pendapat Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa 
TAP MPR/S yang tersisa saat ini harus dianggap setara kedudukannya 
dengan undang-undang, karena dalam sistem hukum Indonesia memang 
tidak lagi dikenal adanya produk hukum diatas undang-undang selain 
Undang Undang Dasar. Meskipun bentuk formilnya bukan undang-
undang, tetapi secara materil TAP MPR tersebut adalah undang-undang. 
256  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan bekerja sama 

dengan Asosiasi pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2010), hal. 6-7.
257  Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Dasar tahun 1945. 
258  Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No 3/MPR/2001
259  Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hal. 9.
260  Ibid.,
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Ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak 
konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat diujikan oleh Mahkamah 
Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional melalui mekanisme 
judicial review sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.261

Dengan adanya gagasan menghidupkan kembali GBHN dalam hal ini 
PPHN, tentunya akan berimplikasi terhadap lahirnya wewenang Mahkamah 
Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap TAP MPR. Hal ini 
dimaksudkan untuk menguji kesesuaian antara undang-undang terhadap 
TAP MPR tentang PPHN. Selain itu, implikasi penerapan PPHN juga akan 
menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat  menguji TAP 
MPR terhadap UUD. Ini sejatinya diperlukan dengan pertimbangan politik 
hukum dalam menyelesaikan masalah pengujian TAP MPR ini, agar 
dikemudian hari tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

261  M. Sholihuddin, Judicial Review TAP MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie, 
volume 4, nomor 1 (April 2014), hal. 216.,
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BAB IV

MATERI MUATAN

A. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembentukan Pokok-Pokok 
Haluan Negara ialah terciptanya suatu sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dan terpadu serta menitikberatkan pada 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat guna terwujudnya tujuan negara 
sebagaimana amanat alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai hal tersebut, 
dibutuhkan suatu produk hukum berbasis haluan negara sebagai panduan 
atau arahan dasar (directive) penyelenggaraan negara yang mampu 
menjamin konsistensi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan 
nasional tanpa bergantung pada momen elektoral. Oleh karena itu, 
kewenangan dalam membentuk PPHN harus diberikan kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagai manifestasi perwakilan rakyat yang 
terbesar diantara lembaga negara lainnya dengan mengubah ketentuan 
Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.

B.  JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Kewenangan MPR dalam membentuk Pokok-Pokok Haluan 
Negara

Jangkauan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara diantaranya adalah: Pertama, 
mempertegas kedudukan serta eksistensi TAP MPR dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan; Kedua, menetapkan PPHN sebagai haluan 
penyelenggaraan negara dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 
Indonesia; Ketiga, mempertegas kedudukan MPR sebagai lembaga yang 
mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah dan menetapkan UUD. 
Arah pengaturan kewenangan MPR dalam membentuk PPHN adalah 
mengubah ketentuan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 dengan menambahkan 
kewenangan MPR untuk dapat membentuk dan menetapkan PPHN. 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194590

2. Pranata Hak Budget Parlemen

Jangkauan dari pranata hak budget parlemen adalah memperkuat 
fungsi anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN, dimana DPR dapat 
memerintahkan kepada Presiden untuk menyusun kembali RAPBN yang 
disesuaikan dengan PPHN. Arah pengaturan pranata hak budget parlemen 
ialah  mengubah ketentuan pada Pasal 23 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 
dimana DPR dapat menolak usulan RAPBN dari Presiden apabila tidak 
sesuai dengan PPHN dan diminta untuk disesuaikan kembali dengan 
PPHN. 

3. Impeachment Presiden

Jangkauan dari impeachment Presiden adalah memberikan penguatan 
terhadap sistem presidensial, dimana dengan adanya penerapan PPHN 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya bukan hadir sebagai 
upaya untuk memakzulkan Presiden. Namun justru sebagai salah satu 
upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia. Arah pengaturan 
impeachment Presiden adalah mengubah ketentuan Pasal 7A UUD NRI 
Tahun 1945 dengan menambahkan frasa yang mempertegas bahwa dengan 
tidak dilaksanakannya PPHN oleh Presiden, maka tidak dapat dijadikan 
sebagai pranata impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap TAP MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap Undang Undang Dasar

Jangkauan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap 
TAP MPR serta dalam pengujian TAP MPR terhadap Undang Undang 
Dasar diantaranya adalah: Pertama, memperkuat kewenangan MK sebagai 
lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara 
yang terlanggar; Kedua, menjamin kesesuaian antara PPHN dengan UUD 
serta peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya (undang-
undang). Arah pengaturan kewenangan MK dalam pengujian undang-
undang terhadap TAP MPR dan pengujian TAP MPR terhadap Undang 
Undang Dasar adalah mengubah ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 
1945 dengan menambahkan kewenangan pengujian undang-undang 
terhadap TAP MPR dan pengujian TAP MPR terhadap UUD.
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C. MATERI MUATAN

1. Pengertian Pokok-Pokok Haluan Negara

Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan wacana daripada 
reformulasi GBHN era orde baru, dimana MPR akan diberikan wewenang 
untuk menghasilkan dokumen PPHN sebagai acuan dan arah bagi 
penyelenggaraan negara. Secara terminologi, haluan negara memiliki 
pengertian arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara. 
Oleh karena itu, haluan negara sebagai sebuah arah kebijakan suatu negara 
harus diorientasikan untuk mencapai tujuan negara tersebut.262

Dalam catatan sejarah sebelum amandemen, Indonesia pernah 
mempunyai haluan negara yang pada waktu disebut dengan nomenklatur 
GBHN. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara 
dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara 
menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR guna mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.263 Pada saat ini adanya gagasan 
terkait dengan haluan negara akan dihidupkan kembali namun dengan 
nomenklatur yang berbeda yaitu PPHN.

PPHN adalah nomenklatur yang terdapat dalam keputusan MPR 
Nomor 8 Tahun 2019 yang akan memuat kebijakan strategis yang 
dilandasi oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pilihan nomenklatur 
PPHN tidak hanya dimaksudkan untuk membedakan dengan nomenklatur 
GBHN dahulu, namun secara teknis dan prosedural PPHN mempunyai 
karakteristik tersendiri yang membedakan secara mendasar dengan GBHN, 
seperti posisi MPR yang tidak akan ditempatkan sebagai lembaga tertinggi 
negara layaknya pada GBHN, serta Presiden dalam hal ini tidak akan 
terdikte oleh MPR dalam menjalankan program pembangunan nasional. 
Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PPHN 
adalah panduan dasar yang menjadi rujukan dan arahan (direction) bagi 
perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan 
pembangunan pemerintah.264 

262  Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad, Konstitusionalisasi Haluan Negara pada 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah Amandemen, Badan 
Pengkajian MPR RI, Cetakan pertama, 2020, hal. 6.,

263  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

264  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 
Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019.
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Sebagai sebuah arahan dasar, PPHN akan menjadi panduan bagi 
pemerintah untuk menjalankan cetak biru pembangunan nasional yang 
berkelanjutan dan terpadu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
PPHN yang di konsepsikan sebagai haluan negara merupakan salah satu 
dari tiga konsensus dasar yakni Pancasila sebagai ideologi dan falsafah 
bangsa, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar tertinggi), 
dan haluan negara sebagai pernyataan kehendak rakyat yang merupakan 
penjabaran langsung dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta tujuan 
negara.265

2. Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara

Penghapusan GBHN dalam perubahan UUD 1945 melahirkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang sebagai pedoman pembangunan nasional  yang sebelumnya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 
(3) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, pedoman pemerintah 
dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dibentuk dalam 3 (tiga) 
pedoman, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan 
Tahunan (RPT).266

Dari penjelasan tersebut, RPJPN diimplementasikan ke dalam RPJMN, 
yang mana RPJMN sebagai wujud pelaksanaan dari RPJPN yang dibentuk 
berdasarkan visi, misi dan program Presiden dalam masa jabatan 5 tahun. 
Artinya ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden berganti, maka besar 
kemungkinan berganti pula visi, misi, program dan fokus utama arah 
pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden terpilih. Berbeda dengan 
GBHN, sebagai pedoman rencana pembangunan yang tidak terpengaruh 
dengan visi dan misi Presiden pada era tertentu sehingga GBHN dianggap 
lebih konsisten daripada RPJPN dan RPJMN.267

265  Loc. Cit., I Wayan Sudirta, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

266  Nasrul Suhuf Salehan, Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan 
Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Permusyawaratan Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hal. 37.

267  Ibid.,
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Dalam perencanaan pembangunan yang diimplementasikan 
dalam bentuk RPJPN dan RPJMN, tidak terdapat kesinergisan antara 
perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik 
dari perencanaan pembangunan (RPJMD terhadap RPJMN, atau RKPD 
terhadap RKP) maupun dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Pada 
akhir Desember tahun 2015, terdapat banyak dana Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersimpan di lembaga perbankan, 
jumlah anggaran tersebut mencapai 90 triliun rupiah. Kemudian, pada 
akhir April tahun 2016, dana yang tersimpan meningkat hingga 220 triliun 
rupiah. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergitas perencanaan dan 
penganggaran antara pusat dan daerah.268

Selain adanya diskoneksi perencanaan dan penganggaran, terdapat 
penyimpangan yang terjadi karena lobi politik dalam penyusunan anggaran 
yang melibatkan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR (khususnya 
badan anggaran atau komisi). Contoh konkrit seperti proyek Hambalang 
yang tidak pernah diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) dan tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 
2012. Proyek tersebut muncul karena adanya permintaan dari DPR untuk 
memasukkannya ke dalam tambahan anggaran Kementerian Pemuda dan 
Olahraga. Dalam proyek Hambalang banyak memunculkan problematika 
bahkan memakan banyak kerugian anggaran negara sebesar 2,5 triliun 
rupiah.269

Permasalahan lain yang berkaitan dengan sinergi perencanaan dan 
penganggaran antara pusat dan daerah, ialah belum sinkronnya rencana 
pembangunan, baik vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah) maupun horisontal (antar sektor). Pada tahun 2018, terdapat 171 
daerah yang menyusun RPJMD periode 2018-2022, sedangkan RPJMN 
yang disusun pemerintah pusat akan berakhir pada tahun 2019. Dengan 
demikian, urgensi untuk menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN tidak lagi 
relevan karena RPJMN akan berubah pada tahun 2019 atau hanya terpaut 
satu tahun dari penyusunan RPJMD di 171 daerah tersebut.270 

Adanya gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan 
reformulasi konsep haluan negara sebagai upaya mewujudkan 

268  Agung Wasono dan Muhammad Maulana, Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan di Indonesia,  Working Paper 27, Kementrian PPN/Bappenas, hal 17.

269  Loc. Cit.,
270  Op. Cit., hal. 21-22.
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pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Reformulasi ini sangat 
penting untuk dilakukan, mengingat konsistensi dan kontinuitas tampak 
tidak berjalan karena perencanaan pembangunan diwadahi dalam undang-
undang dengan segala problematika yang ada. SPPN yang dituangkan 
dalam bentuk undang-undang beserta peraturan yang berada di bawahnya 
yang merupakan landasan pembangunan saat ini dianggap tidak dapat 
menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional.271 

Wacana untuk melakukan reformulasi dengan “menghidupkan” 
kembali GBHN yang nantinya disebut PPHN, akan memberikan pengaruh 
yang sangat berarti bagi kesinambungan pembangunan nasional. Maka 
reformulasi terhadap konsep haluan negara ini harus dimaknai sebagai 
upaya untuk mewujudkan haluan negara yang dapat memberikan sense of 
response yang baik bagi para penyelenggara negara, bukan untuk kembali 
pada desain ketatanegaraan pada masa orde lama maupun orde baru.272

Permasalahan ketidaksinambungan pembangunan nasional merupakan 
salah satu urgensi mengapa reformulasi terhadap konsep haluan negara 
harus segera direalisasikan. Selain permasalahan kesinambungan, 
terjadinya disorientasi program-program pembangunan yang dilaksanakan 
merupakan potensi permasalahan akibat ketiadaan haluan negara sebagai 
arah pembangunan.273 Melalui PPHN, cita-cita untuk memiliki arah 
pembangunan terpadu dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bertahap 
dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila.

3. Praktik Pokok-Pokok Haluan Negara di Negara lain

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Haluan Negara telah banyak 
dipraktikkan di negara-negara lain dengan sebutan Directive Principles 
State Policy, namun dalam pengaturan dan pelaksanaan yang berbeda-
beda.274  Pada umumnya pengaturan Directive Principles State Policy terbagi 
ke dalam dua cara yaitu: Pertama, dituangkan dalam pembukaan konstitusi 
lalu diturunkan ke dalam rumusan pasal-pasal di dalam konstitusi, seperti: 
271  Orin Sabrina Pane, Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan 

Pembangunan Yang Berkelanjutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021, hal. 81.

272  Op. Cit., hal. 82.
273  Orin Sabrina Pane, Loc. Cit., 
274  I Wayan Sudirta, Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Haluan Negara Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia, Op. Cit. hal.271.
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Irlandia, India, Brazil dan Filipina. Dalam bentuk pengaturan ini terdapat 
dua variasi yang Pertama; Memasukkan semua ke dalam konstitusi dalam 
bab khusus. Contoh: Irlandia, India dan Filipina. Kemudian, dimasukkan 
secara sektoral atau tema-tema spesifik di dalam konstitusi, seperti Brazil; 
275 Kedua, dituangkan dalam peraturan di bawah Konstitusi. Seperti: 
Korea Selatan, Afrika Selatan.276 Namun menurut hemat penulis terdapat 
variasi yang lain dalam pengaturan DPSP, yaitu memberikan kewenangan 
langsung di dalam konstitusi kepada satu lembaga perwakilan rakyat 
yang merepresentasikan seluruh rakyat negara tersebut untuk menetapkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara seperti halnya di Indonesia. Pengaturan 
semacam ini hanya terdapat di Indonesia pada saat sebelum amandemen 
UUD 1945, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai 
kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan 
produk hukum berbentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Jimly Asshiddiqie bahwa dalam 
konstitusi Indonesia hanya menyebutkan “MPR menetapkan UUD dan 
garis-garis besar haluan daripada negara” sehingga kelak nantinya akan 
ada produk hukum MPR (TAP MPR) yang akan memuat haluan-haluan 
negara di luar UUD. 277 Adapun berkaitan dengan beberapa pelaksanaan 
DPSP di beberapa negara antara lain adalah sebagai berikut:

1) Filipina

Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berada 
dilingkar pasifik barat,  secara astronomis Filipina terletak di antara 4° 
40’ LU – 21° 10’ LU dan 116°40’ BT -126°34’BT. Secara geografis 
Filipina berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu pada sebelah Barat 
Filipina adalah Laut Cina Selatan, Sebelah Timur adalah Laut Filipina 
sedangkan di sebelah Selatan adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi, 
tidak ada satu pun negara  yang berbatasan darat dengan Filipina.278   
Filipina juga merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki 

275  Badan Pengkajian MPR-RI, Kajian Akademik: Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD 
NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, Op. Cit., hal.23.

276  Mei Susanto, Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensil Indonesia, Op. 
Cit., hal. 436.

277  Jimly Asshiddiqie, Konstitusionalisme Haluan Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara 
Berdasarkan Pancasila, ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), diakses dari laman 
https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/konstitusionalisme-haluan-negara-untuk-
mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila pada tanggal  02 Juni 2021.

278  Rahadian Sunna Bahaduri, Kebijakan War On Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo 
Duterte, Skripsi. hal. 21-22.
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pulau sebanyak 7.107 bentuk negara Filipina adalah kesatuan dan 
menggunakan sistem pemerintahan presidensil.279

Dari bentuk pemerintahan presidensil kekuasaan juga terbagi rata ke 
dalam tiga cabang kekuasaan: Pertama, eksekutif yang dipimpin oleh 
Presiden dan Wakil Presiden; Kedua, legislatif dipegang oleh Kongres 
Filipina yang terbagi menjadi senat dan DPR; Ketiga, yudikatif terdiri 
dari Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah untuk 
menyelesaikan serta menentukan apakah terjadi atau tidak terjadi 
pelanggaran terhadap undang-undang.280 Berdasarkan hal tersebut 
membuat negara Filipina dapat di jadikan salah satu negara pembanding 
berkaitan dengan praktik PPHN karena mempunyai beberapa kemiripan 
seperti sistem pemerintahan, bentuk negara, negara kepulauan dan 
negara kesatuan seperti Indonesia. DPSP Filipina  dituangkan langsung 
dalam bab khusus konstitusi Filipina Article II Declaration of Principles 
and State Policy.281 Salah satu muatan Konstitusi Filipina Article II 
Section 1: 

“The Philippines is a democratic and republican state. Souvereignty 
resides in the peoplle and all goverment authority emanates from them”. 

Rumusan tersebut yang menjadi pedoman dan petunjuk serta 
semangat pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan di Filipina lewat 
pemilihan umum dan langsung oleh rakyat.

Filipina yang mengatur haluan negara langsung dalam konstitusi di 
bab khusus pada praktiknya ditujukan sebagai aturan yang mengikat 
dan harus dipatuhi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara serta 
petunjuk untuk mencapai seluruh tujuan negara.  Dalam Konstitusi 1987 
Filipina tidak mengatur secara spesifik pelaksanaan DPSP, sehingga 
dapat diasumsikan secara sederhana bahwa kaidah pelaksanaan akan 
dibuat oleh Congress sebagai badan yang berwenang membuat undang-
undang atau dibuat oleh eksekutif baik dalam peraturan, tindakan, 
maupun kebijakan.282

279  Ibid., hal. 22-24.
280  Ratnawaty, Hindira Widiastri, Anggun Anita Sari dan Mahirsya Pradana, Luder’s Contingency 

Model Dalam Kebijakn Utang Luar Negeri Indonesia Dan Filipina.Simposium Nasional 
Akuntansi Lampung XIX (2016) hal. 10.

281  THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 1987.
282  Badan Pengkajian MPR-RI, Kajian Akademik: Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD 

NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, hal. 85.
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2) Brazil

Brazil adalah negara yang mempunyai sistem hukum cilvil law, 
sebagai akibat dari sejarah Brazil yang mendapatkan kemerdekaan 
setelah dijajah oleh Portugal, sehingga sistem hukum yang dianut 
adalah eropa kontinental. Dengan sistem hukum tersebut pasti Brazil 
memiliki sebuah konstitusi yang dijadikan sumber hukum tertulis utama 
di Brazil. 283 Menurut konstitusi yang disahkan pada 5 Oktober 1988 
silam Brazil merupakan negara berbentuk Republik Federal dengan 
sistem pemerintahan Presidensil.284 Di samping itu sistem Presidensil 
yang ada di Brazil dipadukan dengan sistem multi partai sama halnya 
seperti Indonesia.285 

Brazil juga mempunyai haluan negara atau terminologi yang dalam 
tulisan  Gerard Hogan  disebut sebagai directive principles of states 
policy.286  Salah satu arahan DPSP Brazil untuk mewujudkan semacam 
demokrasi ekonomi agar terjadi keseimbangan karena itulah negara 
melakukan Intervensi melalui DPSP sebagai arahan guna mencegah 
ketimpangan akibat aktifitas ekonomi dengan kebebasan kompetisi. 
Arahan atau pedoman yang diberikan oleh haluan negara berkaitan 
dengan hal tersebut termuat dalam artikel 2 konstitusi Brazil yang 
menyebutkan: “As the normative and regulatory  agent of economic 
activity, the State, as Provided by law shall perform the functions of 
supervision, incentive-promotion and planning, the latter being binding 
for the public sector and advisory for the private sector”. Dalam 
pelaksanaannya harus di atur lebih lanjut melalui undang-undang. 287

Dari penjelasan tersebut Brazil patut untuk dijadikan salah satu 
negara pembanding berkaitan dengan praktik PPHN karena memiliki 
sistem pemerintahan presidensil yang dipadukan dengan multipartai 
yang sama dengan Indonesia. Sehingga, dari kedua negara pembanding 
tersebut dapat kita tarik beberapa kesimpulan yaitu:  Pertama, 
penerapan DPSP adalah untuk menghindari terjadinya multitafsir  yang 

283  Ibid.,hal. 59.
284  Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2008-2009 ke 

Brazil, (Juni 2009). hal. 3.
285  Direktorat Jendral Amerop (AmerikaEropa), Pasar Amerika Dan Eropa, di akses dari laman 

https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/amerika/brasilia/sekilas Pada tanggal 05 Juni 2021.
286  Badan Pengkajian MPR-RI, Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 

Pasca Amandemen, Loc.cit., 
287  Ibid., hal. 60.
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berujung kepada disorientasi tujuan negara;288  Kedua, bahwa PPHN 
telah bisa dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensil bahkan 
dengan sistem multipartai sekalipun; Ketiga, pelaksanaan PPHN dapat 
diaplikasikan melalui pembuatan undang-undang pelaksana, kebijakan 
dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan PPHN itu sendiri

.

4. Implementasi PPHN di Indonesia (Pengaturan, Pembentukan, 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban)

Jika PPHN ini akan diterapkan di Indonesia maka perlu juga di 
konstruksikan terkait dengan pengaturan, pembentukan, pelaksanaan, serta 
pertanggungjawaban PPHN itu sendiri. Penjabaran tersebut akan berkaitan 
erat dengan implikasi pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang akan 
menjadi tawaran sekaligus gagasan dari tim penulis. Pasal-pasal tersebut 
diantaranya adalah berkaitan dengan kewenangan MPR dalam membentuk 
PPHN, pranata impeachment Presiden dan/atau wakil Presiden, hak budget 
parlemen, bahkan sampai pada penambahan kewenangan MK. Adapun 
penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Pengaturan PPHN

Gagasan untuk memasukkan PPHN akan di awali dengan terlebih 
dahulu mengubah ketentuan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, yang dalam 
hal ini akan menambah kewenangan MPR untuk membentuk PPHN, 
sehingga selain kewenangan impeachment, mengubah dan menetapkan 
UUD, serta melantik Presiden, MPR juga akan diamanatkan suatu 
kewenangan membentuk PPHN. Kewenangan semacam ini sudah 
pernah dimiliki oleh MPR pada waktu era sebelum amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, yang kala itu MPR mempunyai kewenangan 
membentuk GBHN.289 Hal ini dapat dilihat dalam catatan sejarah 
dimana MPR pernah membentuk GBHN melalui (i) TAP MPR Nomor 
IV/MPR/1973; (ii) TAP MPR Nomor II/MPR/ 1978; (iii) TAP MPR 
Nomor IV/MPR/1983; (iv) TAP MPR Nomor II/MPR/1988; (v) TAP 

288  Aditya Nurahmani, M Robi Rismansyah, Puspita Nur Suciati, Reorientasi Perekonomian 
Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles Of State Policies 
(Reorientation Of National Economic System Based On Pancasila By Amending  Article 33 
Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia), Majalah Hukum Nasional nomor 2, 
(2018). hal.154.

289  Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen.
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MPR Nomor II/MPR/1993; dan (vi) TAP MPR Nomor II/MPR/1998. 
Semua TAP MPR tersebut dibentuk dalam rentang waktu 1969-1998.290 
Dengan demikian perubahan pada Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 akan 
menjadi suatu landasan konstitusional dalam hal pembentukan PPHN. 
Pasal 3 tersebut akan menjadi pintu masuk pembentukan PPHN.

Kemudian pengaturan lebih lanjut dari PPHN akan diatur dalam 
TAP MPR sebagai produk dari pada MPR itu sendiri. Dalam TAP 
MPR tersebut akan memuat secara komprehensif muatan dari pada 
PPHN yang merupakan arah penyelenggaraan pembangunan nasional, 
dimana visi misi Presiden harus disesuaikan dengan PPHN sebagai 
arahan dasar dan panduan dasar (direction). PPHN yang diatur dalam 
TAP MPR tersebut sekurang-kurangnya harus memuat pendahuluan, 
kondisi umum, visi dan misi, arah kebijaksanaan, kaidah pelaksanaan, 
dan penutup.

Pengaturan melalui TAP MPR ini diyakini paling sesuai dibandingkan 
harus diatur secara terperinci melalui UUD ataupun undang-undang. 
Jika diatur langsung dalam UUD maka tentu akan merusak sistem 
perubahan adendum dalam UUD, hal ini karena pengaturan dari PPHN 
akan memuat pranata yang cukup banyak. Selain itu, jika diatur dalam 
UUD maka akan semakin mudah untuk diubah apabila terdapat kehendak 
untuk mengubah PPHN. Disisi lain jika diatur melalui undang-undang 
maka tentu akan menimbulkan permasalahan baru, yang mana PPHN 
yang diatur dalam undang-undang akan lebih rentan untuk dijadikan 
sarana pengujian di MK. Sehingga sewaktu-waktu PPHN yang diatur 
dalam undang-undang mempunyai kemungkinan akan dibatalkan oleh 
MK.

Oleh karena itu bentuk hukum yang paling tepat untuk mengatur 
PPHN adalah TAP MPR, hal ini karena jika diatur dalam TAP MPR 
maka secara tidak langsung akan melibatkan DPD yang merupakan 
bagian daripada MPR. Sehingga aspirasi masyarakat daerah dapat 
terakomodir melalui keterlibatan DPD dalam pembentukan PPHN, dan 
secara tidak langsung dengan adanya keterlibatan DPD maka peluang 
terjadinya politik pragmatis akan lebih sempit karena jumlah anggota 
menjadi lebih banyak dalam pembahasan PPHN yang secara dinamika 
politik sangat sulit untuk terjadinya jual beli kepentingan layaknya 

290  Imam Subkhan, GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Op. Cit., hal. 
136.
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mekanisme pembentukan undang-undang yang hanya melibatkan DPR 
dan Presiden yang secara politik lebih berpotensi terjadinya politik 
pragmatis.

2) Pembentukan PPHN

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kewenangan 
pembentukan PPHN akan berada pada MPR, yang dibentuk melalui 
TAP MPR sebagai produk dari MPR. Hal ini karena MPR merupakan 
representasi terbesar dari pada seluruh rakyat Indonesia yang 
beranggotakan DPR sebagai perwakilan politik dan DPD sebagai 
perwakilan daerah.291

Pembentukan PPHN oleh MPR dirasa sangat tepat karena secara 
historis MPR sudah pernah memiliki kewenangan membentuk haluan 
negara yang kala itu disebut GBHN.292 Namun yang membedakan 
antara mekanisme sebelum amandemen dengan mekanisme PPHN 
saat ini adalah MPR sudah tidak diposisikan sebagai lembaga tertinggi 
negara yang pada waktu itu memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya 
sehingga bisa mengangkat dan memberhentikan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden harus bertanggungjawab mutlak kepada MPR. Atas 
perbedaan tersebut, pembentukan PPHN oleh MPR diyakini tidak akan 
merusak sistem presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan yang secara mandiri dapat menjalankan 
pemerintahannya.

3) Pelaksanaan PPHN

Ketika PPHN ini akan diterapkan maka perlu adanya kaidah 
pelaksanaan dari pada PPHN itu sendiri, diantaranya adalah: Pertama, 
Presiden sebagai kepala pemerintahan negara dalam menjalankan 
visi dan misinya harus di dasarkan pada PPHN sebagai arahan dasar 
penyelenggaraan negara; Kedua, tidak dijalankannya PPHN bukan 
merupakan dasar tuduhan untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau 
wakil Presiden; Ketiga, DPR dalam pembahasan RAPBN dapat menolak 
RAPBN yang diajukan oleh Presiden jika tidak sesuai dengan PPHN, 

291  Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
292  Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen.



101Universitas SAM Ratulangi

dan DPR dapat meminta RAPBN yang diajukan oleh Presiden untuk 
disesuaikan kembali dengan PPHN; Keempat, MK perlu memeriksa, 
memutus, dan mengadili terkait dengan undang-undang yang sekiranya 
bertentangan dengan PPHN atau tidak sesuai dengan amanat PPHN, 
serta memeriksa, memutus, dan mengadili terkait dengan TAP MPR 
terhadap UUD guna menjaga marwah PPHN agar sesuai dengan 
kehendak dan amanat konstitusi.

4) Pertanggungjawaban PPHN

Mekanisme pertanggungjawaban PPHN dapat dilakukan 
layaknya mekanisme pertanggungjawaban tahunan Presiden yang 
disampaikan di depan MPR. Presiden dapat menyampaikan laporan 
pertanggungjawabannya kepada MPR sehingga MPR bisa mengevaluasi 
setiap tahun apakah visi, misi, dan program pembangunan Presiden 
telah sesuai dengan PPHN ataupun tidak.

a. Kewenangan membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

a) Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Montesque, di setiap negara  terdapat tiga cabang 
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan 
kekuasaan yudikatif. Di Indonesia cabang kekuasaan tercermin 
dalam lembaga negara yakni, Majelis Permusyawaratan Rakyar, 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah 
sebagai lembaga legislatif.  Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 
Agung, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif, dan 
Presiden sebagai lembaga eksekutif. Lembaga-lembaga negara 
tersebut  dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.293

Salah satu lembaga negara yang sejak awal kemerdekaan 
tetap dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan hingga kini 
adalah salah satu dari pada kekuasaan legislatif yakni, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Sebelum adanya perubahan UUD NRI 
1945 terdapat enam lembaga negara, yakni MPR, DPR, Presiden, 
Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan 

293  Cokorda Istri Anom Pemayun, Kewenangan MPR untuk Melakukan Perubahan UUD, Denpasar, 
2015, hal. 1.
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Mahkamah Agung.294

Dari enam lembaga negara tersebut, MPR dapat dikatakan 
sebagai satu-satunya lembaga negara hasil kreasi bangsa 
Indonesia sendiri, karena lima lembaga negara yang lainnya 
diadopsi dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di 
zaman Hindia Belanda. Lembaga KePresidenan merupakan 
penjelmaan dari lembaga pemerintahan Hindia Belanda yang 
pada waktu itu disebut gouvenuur generaal. Dewan Perwakilan 
Rakyat merupakan penjelmaan dari volksraad, Mahkamah 
Agung  merupakan penjelmaan dari hogeraad. Badan Pemeriksa 
Keuangan yang merupakan penjelmaan dari raad van rekenkame, 
sementara Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga 
pemerintahan di zaman Hindia Belanda yang disebut raad van 
nederlandsche indie yang ada di Batavia atau raad van state yang 
ada di negeri Belanda.295

Sebelum UUD 1945 diubah, MPR adalah lembaga negara 
super power yang  memegang kedaulatan rakyat Indonesia. 
Secara historis Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan 
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 
Hal tersebut diperkuat dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) UUD 
1945. Dengan berpedoman pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945  
bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara, yang secara 
tidak langsung menempatkan lembaga negara lain berada di 
bawahnya.296 Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mendelegasikan kekuasaan yang dimilikinya tersebut kepada 
lembaga-lembaga negara lainnya (distribution of power), antara 
lain :

a. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden;297 

b. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR; 

294  Galang Asmara, Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik 
Indonesia, Hasanuddin Law Review, Volume 1, Nomor 3, (Desember 2015), hal. 358.

295  Loc.Cit
296  I Wayan Eka Santika dan I Gede Sujana, MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (studi 

komparatif antara Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945), Volume 16, Nomor 1, (Maret, 
2021), hal. 93.

297  Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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298 

c. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA;299 

d. Kekuasaan inspektif didelegasikan kepada DPR dan BPK; dan 
300

e. Kekuasaan konsultatif didelegasikan kepada DPA.301

Namun, pada awal era reformasi (1999-2002), yakni 
amandemen UUD 1945 menyebabkan perubahan yang 
fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk 
kedudukan dan kewenangan MPR. Jika kondisi sebelum 
amandemen UUD, MPR merupakan lembaga tertinggi negara 
dengan kekuasaan yang sangat besar, maka setelah amandemen 
bertransisi menjadi lembaga tinggi negara yang berkedudukan  
sejajar dengan  lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, 
dan MA. Sehingga kewenangan MPR sangat berkurang, hal ini 
ditunjukan dengan MPR yang tidak lagi berwenang memilih 
Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya secara mudah, dan 
menyusun garis-garis besar haluan negara.302

Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 
“Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan  Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang”.303 Wewenang MPR juga mengalami perubahan 
pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, yakni sesuai dengan 
Pasal 3 UUD 1945 yakni: 304

a. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang 
Dasar;

b. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
298  Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
299  Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
300  Pasal 23 Ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
301  Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
302  Ah. Mujib Rohmat, Kedudukan dan Kewenangan MPR dalam Era Reformasi, Jurnal 

Pembaharuan Hukum, Volume 3, Nomor 2, (Mei-Agustus 2016), hal. 181.
303  Dr. I Gusti Bagus Suryawan, Kajian terhadap Rancangan Undang Undang Dasar tentang MPR, 

(Maret 2019), hal. 1. 
304  Pasal 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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c. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang 
Dasar.

Lalu berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR tersebut, 
telah  dijabarkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3).305

Penurunan kedudukan dan pengurangan kewenangan MPR 
tersebut, membawa dampak positif bagi sistem ketatanegaraan 
dan demokrasi Indonesia. Kedudukan MPR yang sejajar dengan 
lembaga-lembaga negara lainnya akan mewujudkan checks and 
balances antar cabang kekuasaan negara sehingga dapat mencegah 
dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang, pelanggaran 
konstitusi, dan kebijakan yang represif dan otoritarianisme 
sebuah lembaga negara, serta dapat  mencegah terjadinya potensi 
pelanggaran konstitusi atau HAM guna mewujudkan kehidupan 
demokrasi yang lebih berkualitas.

b) Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.306 
Lebih spesifiknya lagi Indonesia merupakan negara hukum 
dengan sistem civil law, hal ini dapat di lihat dari ciri khas negara 
Indonesia yang mengedepankan sistem kodifikasi hukum tertulis 
yang juga merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara 
hukum civil law.307 Setidaknya terdapat tiga sumber hukum pada 
negara civil law sebagaimana yang disampaikan oleh John Henry 
Merryman, yaitu: undang-undang (statute), peraturan turunan 
(regulation), dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan 

305  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.

306  Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

307  Choky R. Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan 
dan Pembentukan Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 2, (Juni 2018), hal. 214.
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dengan hukum (custom).308

Konsekuensi dari negara hukum civil law yang 
mengedepankan sumber hukum tertulis dapat dilihat dengan 
banyaknya peraturan perundang-undangan baik secara vertikal 
maupun secara horizontal. Indonesia sendiri berdasarkan data 
dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sampai dengan 
tahun 2020 tercatat telah memiliki lebih dari 1700 peraturan 
perundangan dalam tingkatan undang-undang.309

Akibat dari banyaknya peraturan perundang-undangan baik 
secara vertikal maupun horizontal, dapat menyebabkan terjadinya 
tumpang tindih regulasi, sehingga untuk menentukan kekuatan 
dari masing-masing regulasi tersebut, salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan meninjaunya dari segi hierarki peraturan 
perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan 
yang ada di Indonesia di atur dalam undang-undang pembentukan 
peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-
undangan di Indonesia terdiri dari:310

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

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

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

308  Loc.Cit., Lihat lebih lanjut John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction To 
The Legal System Of Western Europe And Latin America 2nd Ed, California, Stanford University 
Press, 1985, hal. 23.

309  Kementerian Hukum dan HAM,  Jumlah Undang-Undang sampai dengan Tahun 2020, 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, di akses dari laman https://peraturan.
go.id/uu.html?page=18, pada tanggal 7 Juni 2021.

310  Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
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Setiap peraturan perundang-undangan tersebut, memiliki 
daya ikat dan harus mempunyai mekanisme challenge peradilan. 
Namun ternyata terdapat suatu peraturan perundang-undangan 
yang di atur dalam hierarki perundang-undangan yang tidak 
mempunyai mekanisme challenge peradilan, yaitu TAP MPR. Hal 
ini tentu membedakan TAP MPR dengan peraturan perundang-
undangan lain yang mempunyai mekanisme challenge peradilan 
seperti undang-undang yang dapat di uji di MK dengan batu 
ujinya adalah UUD, kemudian peraturan perundang-undangan 
yang berada di bawah undang-undang yang dapat di uji di MA 
dengan batu ujinya adalah undang-undang itu sendiri.311

Dengan tidak adanya mekanisme challenge peradilan dalam 
pengujian TAP MPR tentu dapat menciptakan kekosongan 
hukum (tetra incognita).  Padahal Jimly Asshiddiqie menyatakan 
bahwa MK seharusnya dapat memiliki kewenangan untuk 
menguji TAP MPR, hal ini karena di dasarkan pada Pasal 4 
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang menentukan bahwa ke 
sebelas TAP MPR dan TAP MPRS sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 4 masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya 
undang-undang.312 Artinya berdasarkan logika hukum sederhana 
jika undang-undang yang akan mencabut kesebelas TAP MPR 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum ada maka TAP MPR 
tersebut masih mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. 
Konsekuensi logisnya adalah jika TAP MPR mempunyai daya 
ikat kepada masyarakat maka perlu adanya mekanisme challenge 
peradilan guna melindungi hak-hak masyarakat yang bisa saja 
dilanggar lewat TAP MPR.

b. Penegasan Pranata Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden

a) Prosedur dan Mekanisme Impeachment di Indonesia

Syarat pemberhentian Presiden (Impeachment) diatur dalam 
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut. 

311  Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
312  Loc.Cit.,
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“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 
masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas 
usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan 
pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.313  

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa alasan 
dimakzulkannya Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila 
melakukan pelanggaran hukum, di antaranya:314

1) Penghianatan terhadap negara 

Penghianatan terhadap negara dalam Pasal 7A UUD NRI 
Tahun 1945 di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penghianatan 
terhadap negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 
undang-undang tersebut merupakan tindak pidana terhadap 
keamanan negara.

2) Korupsi dan penyuapan

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa 
korupsi dikelompokkan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis 
tindak pidana korupsi. Dari ke tiga puluh jenis tersebut  dapat 
dikelompokkan menjadi delapan yaitu: (1) tindak pidana 
korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara; (2) suap 
menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) 
perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; 
(7) gratifikasi dan tindakan perbuatan curang; (8) pidana lain 
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 

3) Tindak pidana berat lainnya

Pasal 10 Ayat (3) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
313  Pasal 7A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
314  Dewi Mulyanti, Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial 

Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan), 
Volume 6, Nomor 2, (September 2018). hal. 202-203.
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2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud 
tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang 
diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal tersebut berarti 
mencakup semua tidak pidana sepanjang ancaman penjaranya 
5 (lima) tahun atau lebih.

4) Melakukan perbuatan tercela

Pasal 10 Ayat (3) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud 
perbuatan tercela tidak hanya terbatas pada pelanggaran 
hukum, akan tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan 
dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.

5) Tidak memenuhi syarat sebagai Presiden

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden yaitu: 
(1) pindah kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; 
(2) menghianati negara; (3) tidak mampu secara rohani dan 
jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden.

Adapun mekanisme impeachment Presiden terdapat dalam 
Pasal 7B Ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 yang mana usul DPR 
terkait impeachment terlebih dahulu dimintakan pendapat kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus. 
Usul DPR terkait impeachment tersebut adalah dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Kemudian pengajuan 
permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat 
dilakukan apabila disetujui dan dihadiri oleh 2/3 anggota 
DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan 
memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR tersebut paling 
lama sembilan puluh hari setelah permintaan itu di terima oleh 
Mahkamah Konstitusi. 

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 
pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR akan menyelenggarakan 
sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut 
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kepada MPR. Kemudian MPR wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutus usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR 
menerima usul tersebut. Keputusan MPR terkait pemberhentian 
Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas usul DPR harus di hadiri 
3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

Dari rumusan konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme impeachment akan melalui tiga tahapan: Pertama, 
apabila DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat 
lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat 
meminta pendapat MK; Kedua, berdasarkan Pasal 7B Ayat (4) 
UUD NRI Tahun 1945 MK wajib memeriksa, mengadil, memutus 
pendapat DPR. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah 
sebagai pemohon. Apabila dalam persidangan Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melanggar ketentuan dari Pasal 7A 
UUD NRI Tahun 1945, maka DPR akan meneruskan keputusan 
tersebut kepada MPR; Ketiga, MPR mengambil keputusan akhir 
terkait dengan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.315

b) Penguatan Sistem Presidensil

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait dengan 
alasan-alasan dimakzulkannya Presiden, bergantung kepada apa 
yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Hal tersebut bertujuan 
guna mewujudkan supremasi hukum, dimana hukum dijadikan 
aturan main dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Hal yang sama juga berlaku pada penyelenggara 
negara dalam rumpun executive yang harus tunduk dan patuh 
pada kehendak hukum, sehingga apabila tidak dimasukkannya 
PPHN menjadi salah satu alasan dapat dimakzulkannya Presiden 
maka PPHN tidak akan menjadi alat untuk dapat memakzulkan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.316 

Maka daripada itu, dengan adanya penerapan PPHN sejatinya 
bukan sebagai alasan untuk dapat dimakzulkannya Presiden. 

315  Abdul Rahman, Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen( Analisis Terhadap Proses 
Hukum Vis-a-Vis Proses Politik), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, (Juli 2016), hal. 
97-98.

316  Eti Mul Erowati, Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan 
Hukum Dan Keadilan, Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial ke-2, (2018), hal. 53.
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Hal tersebut, dalam rangka untuk menjaga sistem pemerintahan 
Presidensil yang telah dibangun. Berkaitan dengan daya 
mengikatnya, PPHN akan dijadikan pedoman serta penunjuk 
arah dalam mengambil kebijakan maupun membuat peraturan 
perundang-undangan. Jika ditemukan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan yang bertentangan dengan PPHN, maka 
akan dibatalkan melalui lembaga peradilan yaitu Mahkamah 
Konstitusi.

Oleh karena itu, berangkat dari penjalasan diatas maka dapat 
disimpulkan tiga poin utama terkait dengan adanya penerapan 
PPHN yang diantaranya adalah: Pertama, kehadiran PPHN dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia tidak akan mencederai sistem 
Presidensial; Kedua, PPHN akan mempunyai daya mengikat 
terhadap penyelenggaraan negara, dimana semua kebijakan dan 
peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau 
tidak sesuai dengan PPHN.

c. Penguatan Hak Budget Parlemen

a) Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan 
RAPBN

Berdasarkan amanat Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 
DPR mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi yang 
berkaitan dengan kewenangan pembentukan undang-undang, 
fungsi pengawasan yang berkaitan dengan tugas DPR untuk 
mengawasi setiap tindakan dan kebijakan pemerintah, dan 
fungsi anggaran yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN.317 
Secara konstitusional APBN di konsepsikan sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun 
dengan undang-undang, yang pelaksanaannya dilakukan secara 
terbuka dan bertanggungjawab dengan maksud menjamin 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.318

Terkait dengan fungsi anggaran, secara spesifik DPR akan 
membahas RAPBN bersama dengan Presiden dan dapat 

317  Pasal 20A Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
318  Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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memperhatikan pertimbangan dari DPD.319 Hal tersebut diatur 
dalam pasal 23 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang 
berulang kali telah dijelaskan oleh tim penulis pada pembahasan-
pembahasan sebelumnya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 
“RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama 
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”. Dari pasal 
tersebut dapat ditinjau bahwa terdapat tiga lembaga negara yang 
berperan penting dalam lahirnya suatu APBN yang merupakan 
wujud pengelolaan keuangan negara tahunan. Ketiga lembaga 
negara tersebut adalah Presiden, DPR, dan DPD.

Dari segi kelembagaan, Presiden mempunyai kewenangan 
untuk mengajukan RAPBN, yang mana kewenangan tersebut 
merupakan kewenangan yang terbesar dan terkuat dalam hal 
pembahasan APBN. Hal ini karena Presiden merupakan kepala 
pemerintahan negara (cief executif) yang bertanggungjawab 
sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan.320 Sehingga dalam 
menjalankan pemerintahannya Presiden mempunyai hak dan 
kehendak untuk menentukan strategi yang akan digunakan untuk 
berjalannya pemerintahan, termasuk dalam hal ini mengenai 
penetapan anggaran tahunan melalui APBN.

Sementara terkait dengan DPD hanya dapat memberikan 
pertimbangan-pertimbangan dalam hal pembahasan APBN, hal 
ini karena DPD dalam menjalankan setiap kewenangannya hanya 
bersifat bottom-up, hal ini dapat dilihat dalam setiap kewenangan 
DPD yang diatur dalam pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang 
hanya di fokuskan pada unsur-unsur kedaerahan seperti otonomi 
daerah.321

Di sisi lain, DPR yang sejatinya memiliki kewenangan yang 
di posisikan secara top-down justru tidak memiliki kewenangan 
penuh layaknya Presiden. Dalam pembahasan APBN. DPR hanya 
secara pasif untuk menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN yang 
diajukan oleh Presiden, tanpa dapat menentukan secara aktif arah 
APBN yang akan digunakan untuk satu tahun anggaran.322 Hal ini 

319  Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
320  Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
321  Pasal 22D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
322  Pasal 23 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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tentu menggambarkan betapa lemahnya kewenangan DPR dalam 
pembahasan APBN.

b) Penguatan Fungsi Anggaran DPR dalam membahas RAPBN

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa fungsi 
anggaran DPR yang dalam hal ini terkait dengan kewenangan 
untuk membahas RAPBN menjadi APBN masih terbilang sangat 
lemah, yang mana DPR hanya bisa secara pasif untuk menentukan 
apakah akan menerima atau menolak RAPBN yang di ajukan oleh 
Presiden, berbeda halnya dengan Presiden yang secara aktif dapat 
menentukan arah serta besaran APBN untuk satu tahun anggaran. 
Padahal di sisi lain begitu pentingnya peran dari pada DPR untuk 
turut serta secara aktif menentukan arah penggunaan APBN untuk 
satu tahun anggaran, karena DPR membawa kepentingan setiap 
rakyat yang menjadi konstituennya yang bisa saja perlu untuk 
diperhatikan melalui pelaksanaan APBN.

Berdasarkan hemat penulis terdapat beberapa pertimbangan 
mengapa sangat perlu adanya penguatan fungsi anggaran DPR 
dalam hal pembahasan RAPBN menjadi APBN. Beberapa 
pertimbangan tersebut misalnya dapat dilihat dari segi kewenangan 
dan hubungan antara Presiden dan DPR, kemudian persoalan 
luasnya lingkup dari pada APBN, bahkan sampai kepada peran 
dan hakikat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang 
sejatinya harus senantiasa mengontrol pelaksanaan negara agar 
sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat.

Perlu adanya penguatan fungsi anggaran DPR dalam hal 
pembahasan RAPBN menjadi APBN, yang mana DPR tidak hanya 
secara pasif menentukan setuju atau tidak setuju dengan RAPBN 
yang diajukan oleh Presiden, namun dalam hal ini DPR juga harus 
bisa secara aktif dapat mengarahkan arah kebijakan serta prioritas 
anggaran layaknya Presiden yang dapat secara bebas menyusun 
RAPBN.323 Hal ini diperkuat jika ditinjau dari fungsi DPR yang 
lain, seperti fungsi legislasi. Secara yuridis, dalam hal fungsi 
legislasi DPR yakni terkait kewenangan pembentukan undang-
undang, DPR mempunyai derajat kedudukan yang sama dengan 

323  Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Presiden dimana RUU dapat berasal dari Presiden maupun DPR.324 
Namun berbeda halnya dengan fungsi anggaran DPR yang dalam 
hal ini terkait dengan kewenangan pembahasan APBN, dimana 
RAPBN hanya dapat berasal dari Presiden sedangkan DPR hanya 
sebatas menyetujui ataupun menolak tanpa punya hak untuk 
mengusulkan atau paling tidak dapat mengarahkan suatu APBN.

Ditambah lagi terkait dengan luasnya lingkup atau cakupan dari 
pada APBN, sehingga dibutuhkan keseriusan dan kehati-hatian 
dalam pembahasan APBN, oleh karena itu tidak cukup hanya 
Presiden saja yang mempunyai peran aktif dalam perumusan 
PPHN, akan tetapi diperlukan juga peran aktif dari DPR. Cakupan 
dari APBN itu sendiri dapat dilihat dalam ketentuan undang-
undang keuangan negara yang menentukan bahwa APBN terdiri 
atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 
Tidak hanya itu, pendapatan negara juga terdiri atas penerimaan 
pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kemudian belanja 
negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.325 
Dari penjabaran cakupan tersebut dapat dilihat betapa luasnya 
ruang lingkup dari APBN, sehingga diperlukan adanya peran 
strategis dari DPR sebagai salah satu lembaga negara yang dapat 
menciptakan mekanisme check & balance dalam pembahasan 
RAPBN.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini karena 
Indonesia menganut adanya paham demokrasi dimana kedaulatan 
ditempatkan di tangan rakyat yang akan dijalankan berdasarkan 
paham konstitusionalisme.326 Perwujudan demokrasi di Indonesia 
dilaksanakan dalam bentuk demokrasi perwakilan (deliberative 
democracy), yang mana demokrasi dijalankan atas dasar prinsip 
permusyawaratan perwakilan sesuai dengan amanat sila ke-4 

324  Pasal 20 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juntco Pasal 
43 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Adapun pasal 43 Ayat (1) berbunyi “Rancangan undang-undang dapat berasal dari 
DPR atau Presiden”.

325  Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara.

326  Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pancasila.327 Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh masyarakat 
Indonesia telah mewakilkan kepentingannya kepada wakil-
wakilnya termasuk dalam hal ini DPR.

Atas dasar hal tersebut, perlu kiranya untuk memperkuat 
fungsi DPR untuk merefleksikan paham demokrasi perwakilan 
secara murni dan konsekuen. Hal tersebut juga adalah amanat 
konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 Ayat 1 
UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa 
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan”.328 Asas kekeluargaan tersebut, dapat terefleksikan 
dalam kelembagaan DPR dimana terdiri dari banyak partai politik 
yang berbeda-beda dan tiap-tiap konstituennya mempunyai 
aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda pula. Sehingga DPR 
perlu mempunyai peran yang lebih dalam pembahasan RAPBN 
menjadi APBN guna mengakomodir banyaknya kepentingan 
masyarakat Indonesia yang beragam.

Berangkat dari penjabaran di atas dapat diketahui begitu 
pentingnya penguatan fungsi anggaran DPR dalam hal 
pembahasan RAPBN menjadi APBN, dan penguatan fungsi 
anggaran tersebut, dapat termanifestasi dengan hadirnya PPHN 
sebagai haluan negara. Dengan hadirnya PPHN maka tentu 
akan bermuara pada perubahan suatu pranata yang ada di 
dalam konstitusi yang dalam hal ini adalah pranata hak budget 
parlemen. Kaitannya PPHN dengan fungsi anggaran DPR adalah 
apabila Presiden dalam mengajukan RAPBN tidak sesuai dengan 
PPHN sebagai haluan negara maka DPR dapat menolak RAPBN 
tersebut, serta memerintahkan kepada Presiden untuk menyusun 
RAPBN kembali agar disesuaikan dengan PPHN.

Maka daripada itu, hal tersebut perlu dilakukan oleh DPR 
karena APBN merupakan salah satu tugas Presiden yang menjadi 
sarana dalam menjalankan program pembangunan, sementara 
ketika PPHN telah dibentuk maka setiap visi, misi, dan program 
pembangunan Presiden harus disesuaikan dengan PPHN termasuk 
dalam hal ini adalah APBN yang merupakan sarana penentuan 

327  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 114.

328  Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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anggaran tahunan yang di gunakan Presiden dalam menjalankan 
program pembangunannya.

d. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
Undang terhadap TAP MPR serta dalam Pengujian TAP MPR 
terhadap Undang Undang Dasar.

a) Kedudukan serta problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Perundang-
Undangan

Salah satu bentuk penegasan dari prinsip negara hukum yang 
dianut oleh negara Indonesia yaitu adanya perlindungan maupun 
pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia (fundamental 
rights). Implikasi dari hal tersebut adalah dengan terbentuknya 
lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang baru dibentuk 
pasca amandemen UUD pada tahun 1999-2002. Pembentukan 
Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi gagasan tentang 
negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. Melalui kewenangannya 
untuk mengadili masalah-masalah yang berkaitan dengan 
konstitusi sekaligus kewenangan untuk “memaksakan” penataan 
terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi 
telah menjadikan konstitusi sebagai a living document yang 
memberi bentuk dan arahan kekuasaan politik dalam suatu 
negara, bukan sekedar sekumpulan kalimat-kalimat simbolik atau 
aspirasional.329

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan 
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang 
merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, 
seperti pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan 
perwakilan (legislature). Kedua mahkamah ini sama-sama 
berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara 
Republik Indonesia. Namun, berkaitan dengan struktur kedua 
organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan sama sekali 

329  Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers”, Journal of 
Democracy, Volume 17, Number 14, (October 2006), hal. 126.
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berbeda satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur 
organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak 
sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan 
secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan 
militer. Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan 
fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, 
baik secara struktural maupun fungsional.330 Dalam menjalankan 
fungsinya, berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, 
Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu 
kewajiban diantaranya adalah: 331

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;

3. Memutus pembubaran terhadap Partai Politik;

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan

5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil 
Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Berangkat dari kewenangan MK yang secara limitatif 
termaktub dalam konstitusi tersebut, sejatinya terdapat suatu 
problematika yang sampai saat ini masih menjadi diskursus 
diantara para pemerhati hukum dan konstitusi. Pasalnya, menilik 
dari ketentuan dalam konstitusi maka MK tidak memiliki 
kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang 
terhadap TAP MPR serta konstitusionalitas TAP MPR terhadap 
Undang Undang Dasar. Sedangkan jika mengacu pada ketentuan 
Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, legal standing kedudukan TAP 
MPR merupakan salah satu jenis peraturan dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan yang berkedudukan dibawah 

330  Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945, Volume 17, Nomor 2., (Mei 2019), hal. 94.

331   Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
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UUD dan diatas undang-undang.332 

Atas dasar itulah, implikasi dari tidak adanya kewenangan 
pengujian MK tersebut,  justru menciptakan ketidakpastian 
hukum pengujian TAP MPR dan terjadinya kekosongan hukum 
yang disebabkan tidak ada satupun lembaga negara yang memiliki 
kewenangan dalam menguji Konstitusionalitas TAP MPR, inilah 
yang disebut dengan “tetraa incognita”.333 Hal ini jelas tidak 
berkesesuaian dengan prinsip negara hukum itu sendiri, sebab 
prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus dapat diuji keabsahan 
hukumnya (legal validity), melalui lembaga peradilan yang dalam 
konteks pembahasan kali ini adalah Mahkamah Konstitusi.334

Sepanjang sejarah perjalanan berdirinya Mahkamah 
Konstitusi diketahui bahwa permohonan judicial review TAP 
MPR telah beberapa kali di ajukan ke Mahkamah Konstitusi, 
namun permohonan para pemohon justru tidak dapat diterima 
dalam sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. 335 Seperti contoh 
yang pertama, atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/
PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011. Dalam materi yang diujikan Pasal 7 Ayat (1) hurup 
b memposisikan TAP MPR dalam susunan hierarki perundang-
undangan yang tidak ada lembaga negara yang berwenang 
mengujinya.  Maka dari pada itulah yang kemudian menimbulkan 
ketidakpastian hukum pengujian TAP MPR, sehingga Mahkamah 
Konstitusi mengadili dan dan memutuskan tidak menerima 
permohonan yang diajukan oleh Viktor dan kawan-kawan.336

Contoh yang kedua, atas Putusan Nomor 75/PUU- XII/2014 
tentang Pengujian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2013 tentang 

332  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

333  Tomi Agustian, Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014, Jurnal Lex Reinassance, 
Volume 1, Nomor 1, (Januari 2016), hal. 14. 

334  Demas Brian Wicaksono, Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap 
Undang Undang Dasar 1945, Jurnal Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2018), hal. 169.

335  Tomi Agustian, Implikasi Terhadap Pengujian Ketetapan Mpr/Mprs Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Negara, Jurnal UBELAJ, volume 2, 
nomor 2, (October 2017), hal. 106.

336   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013.
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Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR 1960 
sampai 2002 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dengan materi yang diujikan Pasal 6 angka 
(30) Pengujian TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang 
Pencabutan Kekuasan Pemerintahan dari Presiden Soekarno.337 
Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan 
yang diajukan oleh Murnanda Utama dan kawan-kawan dari 
Yayasan Maharya Pati, karena permohonan pemohon dianggap 
kabur. 

Kemudian contoh yang ketiga, atas Pengujian mengenai Tap 
MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi 
dan Status Hukum TAP MPR 1960 sampai 2002 terhadap 
Undang Undang Dasar NRI 1945, dengan materi yang diujikan 
Pasal 6 angka (30) Pengujian TAP MPRS Nomor XXXIII/
MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasan Pemerintahan dari 
Presiden Soekarno. Ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan 
permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, dimana 
Sebelumnya pernah diajukan judicial review oleh Rahmawati 
Soekarno Putri - putri dari mantan Presiden Ir. Soekarno bersama 
Yayasan Universitas Bung Karno dengan risalah Sidang Nomor 
24/PUU-XI/2013 dengan putusan yang sama yaitu Mahkamah 
Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan tersebut.338

Berdasar pada putusan perkara tersebut, dapat disimpulkan 
secara sederhana bahwa yang menjadi alasan pokok kenapa 
Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan judicial 
review para pemohon sejatinya dilandaskan pada tidak 
adanya kewenangan MK dalam menguji TAP MPR itu sendiri 
sebagaimana yang telah jelas dalam konstitusi. Oleh karena 
itulah, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada 
setiap hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar 
maka urgensi adanya penambahan kewenangan MK untuk dapat 
menguji konstitusionalitas TAP MPR menjadi sangat penting 
untuk dimaktubkan dalam UUD sebagai sumber kewenangan 
MK yang nantinya akan berimplikasi lebih lanjut pada penguatan 
kewenangan MK itu sendiri.

337   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/MPRS/2014.
338  Risalah Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XI/2013.
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b) Memperkuat Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai “the 
guardian of constitution” melalui penambahan kewenangan 
dalam Pengujian TAP MPR terhadap UUD serta Undang-Undang 
terhadap TAP MPR.

Pada dasarnya MK dapat dikonstruksikan dalam tiga hal:  
Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi 
yang berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional di 
tengah kehidupan masyarakat; Kedua, Mahkamah Konstitusi 
bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati 
dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten 
dan bertanggungjawab; Dan Ketiga, Mahkamah Konstitusi yang 
berperan sebagai penafsir guna spirit konstitusi selalu hidup dan 
mewarnai keberlangsungan berbangsa dan bernegara.339 

Dari ketiga hal tersebut, sejatinya telah merepresentasikan 
fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi 
agar dapat dijalankan dengan konsisten “the guardian of 
constitution” serta dalam menafsirkan konstitusi “the interpreter 
of constitutions” yang mencerminkan fungsi peradilan dalam 
menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas 
yang diberikan konstitusi.340

Perlu dipahami bersama bahwa keberadaan Ketetapan 
MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasar 
pada status quo saat  ini,  sejatinya telah mencedirai keadilan 
dan hak konstitusional warga sebagaimana amanat pasal 28D 
Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya 
memberikan penjaminan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia.341 Letak permasalahannya bukan semata-
mata pada keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, namun berkaitan erat dengan implikasi 
yang ditimbulkan dari ketetapan MPR tersebut, jika berpotensi 
bertentangan dengan Undang Undang Dasar serta jika peraturan 
dibawahnya bertentangan dengan TAP MPR. Tambah lagi apabila 

339  Syakban Solihin Rambe, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan 
Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi, Medan, (2018), hal. 1.

340  Loc. Cit.,
341  Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945,
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mengacu pada regulasi saat ini, tidak ada satupun lembaga negara 
yang memiliki kewenangan pengujian terhadap TAP MPR. 
Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadinya 
kekosongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.342

Menilik dari aspek dasolen, penempatan ketetapan MPR 
yang berada setingkat dibawah UUD NRI Tahun 1945 dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan, maka menjadi 
konsekuensi logis jika TAP MPR tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Berlaku sebaliknya, 
apabila TAP MPR yang menjadi sumber dasar bagi pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya pun tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan TAP MPR.343 Untuk itulah, 
dalam rangka menjaga kesatuan sistem tata hukum Indonesia, 
maka perlu adanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian 
terhadap TAP MPR.

Atas dasar hal tersebut, dengan adanya penambahan 
kewenangan MK dalam pengujian terhadap TAP MPR secara 
hierarki peraturan perundang-undangan, maka secara langsung 
akan memperkuat kewenangan MK dalam menjalankan fungsi 
peradilan sekaligus menyelesaikan problematika terkait dengan 
TAP MPR. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penambahan 
kewenangan MK tersebut juga dapat berimplikasi pada: Pertama, 
memberikan kepastian hukum terhadap legal standing status 
hukum TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan; 
Kedua, memperkuat fungsi MK sebagai “the guardian of 
constitution” dalam melindungi sekaligus memberikan jaminan 
terhadap hak-hak konstitusional yang terlanggar; Ketiga, secara 
langsung akan mendukung adanya gagasan penerapan PPHN 
melalui TAP MPR sehingga dapat menjamin kesesuaian antara 
TAP MPR dengan Undang Undang Dasar maupun undang-
undang terhadap TAP MPR. 

Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa esensi dari 
penjelasan poin ketiga yang dijelaskan diatas, sejatinya merupakan 
suatu keniscayaan bagi MK. Sebab, dengan adanya gagasan 

342  Tomi Agustian, Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XII/2014, Op. Cit., hal. 12.

343  Ibid., hal. 13.
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penerapan PPHN yang hadir dalam produk hukum berbentuk 
Ketetapan MPR maka secara otomatis akan mengaktifkan kembali 
eksistensi TAP MPR itu sendiri. Maka dari pada itu, perlu adanya 
penambahan kewenangan MK tersebut, sebagai bentuk implikasi 
dari penerapan PPHN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 
guna menjamin keserasian antara TAP MPR tentang PPHN 
dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang dengan 
TAP MPR tentang PPHN.
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D. MATERI MUATAN YANG AKAN DIUBAH

Materi Muatan yang akan diubah dalam Rancangan Perubahan Ke-5 
UUD NRI 1945

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-undang Dasar,  serta menetapkan Pokok-
Pokok Haluan Negara. *****)

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

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

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 7A

(1) 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-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***)

(2) Pokok-pokok Haluan Negara Tidak dapat menjadi dasar 
pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden*****)
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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) Jika Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diusulkan oleh presiden tidak sesuai dengan Pokok-
Pokok Haluan Negara, maka DPR dapat menolak Rancangan 
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tersebut agar disesuaikan kembali dengan Pokok-Pokok Haluan 
Negara.

(4) Apabila Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang kedua kalinya tetap tidak disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

BAB IX 

KEKUASAAN KEHAKIMAN

  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  MPR, menguji ketetapan MPR terhadap 
UUD,  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.***/*****)
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar***)

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

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

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

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur 
dengan Undang-Undang***)
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Naskah Akademik Perubahan ke-V UUD NRI Tahun 1945 terkait 
Pokok-Pokok Haluan Negara telah menggambarkan  berbagai pemikiran 
dan argumentasi ilmiah terkait gagasan pokok-pokok haluan negara. 
Gagasan pokok-pokok haluan negara tersebut diyakini dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat serta dapat menciptakan suatu sistem pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dan terpadu. Maka daripada itu dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori yang melandasi Rancangan Perubahan ke-V UUD NRI tahun 
1945 terkait dengan pokok-pokok haluan negara antara lain adalah teori 
negara hukum, teori konstitusi, teori kedaulatan, teori pembagian kamar 
parlemen, dan teori pembagian serta pemisahan kekuasaan. Dalam teori 
Negara Hukum, pada umumnya terdapat dua pemikiran besar terkait 
dengan negara hukum itu sendiri, yaitu pandangan negara hukum 
rechtstaat dan pandangan negara hukum the rule of law. Pandangan 
negara hukum rechtstaat dipelopori oleh F. J Stahl, yang mengemukakan 
4 (empat) unsur yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian dan 
pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 
peradilan tata usaha negara. Sedangkan dalam pandangan negara hukum 
the rule of law yang dipelopori oleh A. V. Dicey, mengembangkan 3 (tiga) 
unsur yaitu supremasi hukum (Supremacy of law), kesetaraan di hadapan 
hukum (Equality before the law), dan penegakkan hukum dengan cara 
yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam 
konsepsi negara hukum Indonesia, hukum dijadikan sebagai panglima 
tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Oleh karenanya kedaulatan hukum tersebut harus berdasarkan pada 
prinsip-prinsip moralitas hukum sebagai panduan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam teori konstitusi, 
konsepsi suatu konstitusi tidak bisa hanya dipahami sebagai produk 
hukum saja, melainkan harus dipahami sebagai produk dari gejala sosial 
yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa 
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diubah untuk memenuhi dan menjawab tantangan dan perkembangan 
zaman serta untuk menjaga agar konstitusi tetap menjadi the living 
and working constitution. Dalam teori kedaulatan, pada umumnya 
dikenal lima teori ajaran mengenai siapa yang berdaulat, antara lain 
yaitu; teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Raja, teori kedaulatan 
negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Indonesia 
sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3), menganut teori kedaulatan 
rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dalam teori    pembagian kamar 
parlemen, secara umum terdapat tiga bentuk perwakilan yang dikenal 
di berbagai negara, yaitu perwakilan politik (political representation), 
perwakilan daerah (teritorial representation), dan perwakilan fungsional 
(functional representation). Hal ini didasarkan pada sistem pembagian 
kamar parlemen yang sering dikenal di dunia yaitu unicameral 
parliament system dan bicameral parliament system. Indonesia sendiri 
lebih mendekati pada sistem bicameral yang dicirikan dengan hadirnya 
DPR dan DPD, namun sistem bicameral yang ada di Indonesia masih 
bersifat lemah, dimana DPD tidak mempunyai kewenangan layaknya 
DPR. Dalam teori pembagian kekuasaan (Distribution of power atau 
difision of power) dan teori pemisahan kekuaasaan (Separation of 
power), sejatinya dilandaskan pada konsep dasar yang sama, yaitu 
kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur 
kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga 
negara yang berbeda. Perkembangan prinsip pemisahan kekuasaan 
tidak terlepas dari tokoh besar yang terkenal dengan gagasan tentang 
konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan teori 
Trias Politica, yakni John Locke (Inggris) dan Montesque (Prancis). 
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga negara yang berbeda 
tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak tumpang 
tindih, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan 
akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi dan 
saling mengimbangi).

2. Landasan daripada Rancangan Perubahan ke-V UUD NRI Tahun 
1945 terkait pokok-pokok haluan negara antara lain adalah seperti, 
landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan 
politis, dan landasan historis. Landasan filosofis perubahan ke-V UUD 
NRI Tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara adalah Pancasila 
sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan 
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sebagai kaidah penuntun, maka perlu adanya pembentukan PPHN guna 
penjabaran lebih lanjut daripada Pancasila. Landasan yuridis perubahan 
ke-V UUD NRI Tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara yaitu 
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan adanya perubahan 
konstitusi jika diperlukan dengan prosedur dan mekanisme yang telah 
ditentukan. Kebutuhan perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait 
PPHN juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional tahun 2005-2025, dan Peraturan Presiden tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dibentuk berdasarkan 
visi dan misi Presiden terpilih. Landasan sosiologis perubahan ke-V 
UUD NRI Tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara adalah 
adanya perubahan kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia yang 
mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukan perubahan UUD 
NRI Tahun 1945 terkait PPHN, yang mana para ahli hukum hingga 
masyarakat luas telah banyak yang menyuarakan untuk menggagas 
kembali haluan negara. Landasan politis perubahan ke-V UUD NRI 
Tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara adalah dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada alinea keempat yang 
menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut perlu adanya 
suatu sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terpadu. 
Landasan historis perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait pokok-
pokok haluan negara didasarkan pada konsep haluan negara pada era 
sebelum amandemen (pada waktu itu disebut dengan GBHN) yang 
pernah diterapkan negara Indonesia. Terdapat perbedaan mendasar 
antara GBHN dan PPHN, dimana PPHN tidak akan merusak sistem 
Presidensial serta MPR tidak akan lagi menempatkan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara.

3. Sasaran yang ingin dicapai dari Perubahan ke-V UUD NRI Tahun 
1945 adalah terciptanya suatu sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dan terpadu yang menitikberatkan pada 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat guna terwujudnya tujuan 
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negara sebagaimana amanat alinea ke IV pembukaan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai hal 
tersebut, dibutuhkan produk hukum berbasis haluan negara sebagai 
panduan dasar atau arahan dasar (directive) penyelenggaraan negara 
yang mampu menjamin konsistensi pemerintah dalam menjalankan 
roda pembangunan nasional tanpa bergantung pada momen elektoral. 
Oleh karena itulah, kewenangan dalam membentuk PPHN harus 
diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai manifestasi 
perwakilan rakyat yang terbesar diantara lembaga negara lainnya dengan 
mengubah ketentuan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Adapun yang 
menjadi jangkauan dan arah pengaturan dalam perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara adalah penambahan 
kewenangan MPR dalam membentuk PPHN dengan mengubah Pasal 
3 UUD NRI Tahun 1945, pranata impeachment Presiden dan/atau 
Wakil Presiden dengan mengubah Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, hak 
budget parlemen dengan mengubah Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, 
dan penambahan kewenangan MK dalam menguji undang-undang 
terhadap TAP MPR dan TAP MPR terhadap UUD dengan mengubah 
Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan perubahan ke-V UUD 
NRI Tahun 1945 adalah penegasan kedudukan MPR dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, penegasan kedudukan TAP  MPR dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan, penegasan PPHN sebagai 
haluan penyelenggaraan negara, memperkuat sistem presidensil, 
memperkuat fungsi anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN menjadi 
APBN, memperkuat kewenangan MK sebagai peradilan konstitusi, 
dan menjamin kesesuaian antara undang-undang dengan PPHN yang 
dimuat dalam TAP MPR serta kesesuaian antara TAP MPR yang berisi 
PPHN dengan UUD NRI Tahun 1945.

B.  SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka langkah konkret yang 
disarankan untuk diambil adalah:

1. Perlu adanya amandemen kelima secara adendum terhadap UUD NRI 
Tahun 1945 agar dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan negara 
Indonesia, yaitu untuk mewujudkan pembangunan nasional yang 
berkelanjutan dan terpadu melalui pranata pokok-pokok haluan negara;
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2. Menambahkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
menetapkan pokok-pokok haluan negara dengan mengubah ketentuan 
Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945;

3. Memperkuat sistem Presidensil melalui penegasan bahwa pokok-pokok 
haluan negara tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memakzulkan 
Presiden dengan mengubah ketentuan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945;

4. Memperkuat fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
pembahasan RAPBN menjadi APBN, dimana Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat menolak RAPBN yang tidak sesuai dengan pokok-pokok 
haluan negara untuk disesuaikan kembali dengan mengubah ketentuan 
Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945;

5. Menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 
undang-undang terhadap TAP MPR dan TAP MPR terhadap UUD 
dengan mengubah ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.
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Rancangan 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 perikemanusiaan dan perikeadilan.

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

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

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

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

3) Negara Indonesia adalah negara hukum***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

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

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 
dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

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

Pasal 3
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 

Undang-Undang Dasar,  serta menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. 
***/*****)

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

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Un-
dang Dasar.***/****)
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BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.

2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden.

Pasal 5

1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat*)

2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya. 

Pasal 6

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

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

Pasal 6A

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

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

3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan 
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suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan 
umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi 
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, 
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden***)

4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat 
secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat 
terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden****)

5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang-undang***) 

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 
untuk satu kali masa jabatan.*) 

Pasal 7A

(1) 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***)

(2) Pokok-pokok Haluan Negara Tidak dapat menjadi dasar 
pemberhentian 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 
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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 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 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***)
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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 ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah 
Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat***) 

Pasal 7C

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

Pasal 8

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

2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden***)

3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 
secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah 
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 
calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 
jabatannya****)
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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 dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa 
dan Bangsa.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

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

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

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 
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Pasal 11

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

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

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

Pasal 12

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

Pasal 13

1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*)

Pasal 14

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah agung*)

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*)
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Pasal 15

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

Pasal l6

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

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*)

3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*)

4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang-undang***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**)
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2) Pemerintah 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 Pemerintahan Pusat**)

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

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

Pasal 18A

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau 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 
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang**)

Pasal 18B

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang**)
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2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan 
Umum**)

2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-
undang**)

3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun**)

Pasal 20

1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang*)

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*)

3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu*)

4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*)

5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan**)
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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 Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat**)

3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak 
imunitas**)

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

Pasal 21

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

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.**) 
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Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.

BAB VII(A)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH***)

Pasal 22C

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 
melalui pemilihan umum***)

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya 
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu 
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat***)

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun***)

4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang-undang***)

Pasal 22D

1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah***)

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945156

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama.***)

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti***)

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang***)

BAB VII(B)

PEMILIHAN UMUM ***)

Pasal 22E

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

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

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

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

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

6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang***)
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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) Jika Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diusulkan oleh presiden tidak sesuai 
dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, maka DPR dapat menolak 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tersebut agar disesuaikan kembali dengan Pokok-Pokok 
Haluan Negara. *****)

4) Apabila Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang kedua kalinya tetap tidak disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. *****)

Pasal 23A

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

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang.***)
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Pasal 23C

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

Pasal 23D

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

BAB VIII(A) ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

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

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

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

Pasal 23F

1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden***)

2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota***)

Pasal 23G

1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi***)
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2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 
diatur dengan undang-undang***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 

1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan***)

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi***)

3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang****)

Pasal 24A

1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang***)

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

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

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

5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-
undang***)
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Pasal 24B

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

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

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

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

Pasal 24C ***)

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat per-
tama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menguji un-
dang-undang terhadap ketetapan  MPR, menguji ketetapan MPR 
terhadap UUD,  memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.***/*****)

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

3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konsti-
tusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden***)

4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh hakim konstitusi***)
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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 den-
gan Undang-Undang***)

Pasal 25

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

BAB IX(A) **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

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

BAB X

WARGA NEGARA DAN 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**)
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Pasal 27

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

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

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

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. **) 

Pasal 28B

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

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

Pasal 28C

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

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

Pasal 28D

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

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

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

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

Pasal 28E

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

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

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

Pasal 28F

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

Pasal 28G

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

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

Pasal 28H

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

2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. **)

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat. **) 

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun. **)

Pasal 28I

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 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 
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manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

2) Setiap orang 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 
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**)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

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

PERTAHANAN NEGARA 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**)

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

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

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

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

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

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

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia****)

Pasal 32

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

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

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
****)

Pasal 33

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

2) abang-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****)
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5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang****)

Pasal 34

1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara****)

2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan****)

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak****)

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

BAB XV

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

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhineka Tunggal Ika.** )

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 
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Pasal 36C

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

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

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

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

3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri 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****)

5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 
ini.****)
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Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan 
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal III

Dihapus.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Dihapus.*****)

Pasal II

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

Keterangan:

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

*****) : Perubahan Kelima
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