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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Reformulasi Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR 

RI dengan Universitas Muhammadiyah Aceh dapat kita selesaikan 

tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan 
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan 

MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas 

Muhammadiyah Aceh yang dilaksanakan pada 26 Mei 2016. Buku ini 

memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di 

provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam 

bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Aceh diikuti 

oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Syamsul 

Bahri; Ahmad Farhan Hamid; Ulla Nuchrawaty; Margarito Kamis; 

Muspani; dan Harun Kamil.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Aceh ini adalah satu 

rangkaian dari kegiatan serupa di tujuh provinsi lain yaitu Provinsi 

Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, 

Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Hasil Diskusi 

Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi 

lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 
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PENGANTAR 

 

Focus Group Discussion tentang model perencanaan 

pembangunan nasional dilaksanakan mengacu pada Terms of 

Reference yang disiapkan Lembaga Pengkajian MPR. TOR tersebut 

merupakan kristalisasi pemikiran dari hasil pengkajian yang 

dilaksanakan di dalam serangkaian rapat-rapat pleno dan rapat-rapat 

kelompok Lemkaji. Pada saat bersamaan, berkembang wacana di 

dalam masyarakat untuk menggunakan kembali perencanaan 

pembangunan nasional model GBHN yang ditetapkan oleh MPR 

sebagai acuan dalam proses pembangunan nasional. 

Sejak diterapkannya sistem perencanaan pembangunan nasional 

dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan UU No. 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005 – 2025, menggantikan model GBHN, banyak masalah yang 

timbul dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional. Masalah-masalah itu antara lain; 

a. Adanya ketidaksinkronan arah dan substansi antara program 

Presiden (pemerintah pusat) dengan kepala daerahnya, tidak 

adanya pranata pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukannya, tidak ada mekanisme 

pengawasan yang berimplikasi pada sistem pertanggungjawaban 

Presiden dan kepala daerah dalam menjalankan tugas 

pemerintahan negara yang dapat dijadikan blueprint bersama, baik 

pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan 

pemerintah dan pembangunannya.  

b. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang 

nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan 

program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling 

mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain. 

Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah, 

berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan 

nasional. 
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c. Proses perumusan perencanaan pembangunan nasional melalui 

mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 

yang dilaksanakan secara berjenjang sejak di tingkat Desa hingga 

di tingkat Nasional, pada praktiknya juga memunculkan kritik 

bahwa ia hanya menghasilkan rumusan rencana yang tidak faktual 

dan tidak aktual. Di satu sisi, pada praktiknya ia tidak 

mencerminkan proses partisipasi atau kegotong-royongan publik 

secara optimal, dan di sisi lain pun pada kenyataannya antara 

Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak ada kesamaan 

dalam rancangan pembangunan nasional. Hal tersebut pada 

gilirannya telah mendorong masyarakat merasakan perlu adanya 

kembali arah dan strategi pembangunan nasional berupa garis-

garis besar daripada haluan negara (model GBHN). 

d. Akibat dari ketidakpaduan dari aturan-aturan yang menjadi dasar 

pelaksanaan pembangunan nasional, maka perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional, selain semakin kolutif dan 

koruptif yang ditandai antara lain, intervensi pemilik modal, juga 

tidak mencerminkan aspek-aspek ideologis dan kedaulatan di 

segala bidang. 

Sejalan dengan munculnya beragam permasalahan itu, muncul 

aspirasi masyarakat untuk menggunakan kembali system perencanaan 

pembangunan nasional model GBHN. Peran dan tugas MPR juga 

dituntut untuk ditinjau kembali agar lembaga yang merepresentasikan 

seluruh rakyat Indonesia secara politik maupun teritorial ini kembali 

menjalankan tugas menetapkan GBHN sebagaimana yang diatur di 

dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan telah diterapkan dalam 

kehidupan bernegara  pada masa yang lalu. 

Hasil-hasil pengkajian yang dilakukan Lemkaji MPR dalam 

rapat-rapat pleno dan rapat-rapat kelompok menunjukkan adanya 

pandangan berbeda di antara anggota Lemkaji. Sebagian anggota 

Lemkaji berpandangan model perencanaan pembangunan dengan 

sejumlah UU sudah cukup memadai sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Di 

sisi lain, akibat munculnya berbagai persoalan dalam implementasi 

kebijakan pembangunan nasional, sebagian berpandangan perlunya 

pemberlakuan kembali model GBHN dalam perencanaan 
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pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana diamanatkan para 

pendiri bangsa dalam UUD 1945 sebelum perubahan. 

 Sebagai implikasi dari perbedaan itu, terdapat juga pendapat 

yang berbeda mengenai peran dan tugas MPR. Ada sebagian anggota 

Lemkaji yang ingin tetap mempertahankan kedudukan dan tugas MPR 

setelah perubahan UUD 1945, namun sebagian lain menginginkan 

dikembalikannya kedudukan dan tugas MPR sebagaimana diatur di 

dalam UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya kewenangan MPR 

untuk menetapkan GBHN sebagai model perencanaan pembangunan 

nasional. 
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RANGKUMAN 

Dari berbagai pendapat yang berkembang dalam forum Focus 

Group Discussion (FGD) hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI 

bersama dengan Universitas Muhammadiyah Aceh, di Hermes Palace 

Hotel, Banda Aceh, Kamis, 26 Mei 2016 terindentifikasi beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pandangan pro dan kontra terhadap didudukkannya 

kembali GBHN sebagai produk hukum MPR RI. 

2) Pendapat yang pro berpandangan, penetapan GHBN sebagai 

perencanaan pembangunan nasional tidak perlu menggunakan 

dasar hukum ketetapan MPR RI, tetapi cukup diatur dengan 

Undang-Undang Pokok yang menjadi kewenangan DPR RI. 

3) Pendapat yang kontra beralasan, apabila GBHN dikembalikan 

menjadi kewenangan MPR RI dalam mengaturnya, hal itu akan 

berakibat pada perlu dilakukannya amandemen terhadap UUD 

1945, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi 

mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. 

4) Untuk itu direkomendasikan beberapa hal yaitu; 

a. Perlu adanya kajian secara filosofi, sosiologis, yuridis dan 

politis yang mendalam untuk menetapkan kembali GBHN 

sebagai perencanaan pembangunan nasional, baik dengan 

menggunakan dasar hukum ketetapan MPR RI maupun 

dengan Undang-Undang Pokok.  

b. Perlu adanya FGD lanjutan dalam rangka penyamaan persepsi 

yang dapat melahirkan kesepakatan terhadap pentingnya 

GBHN menjadi perencanaan pembangunan nasional. 
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NOTULENSI 

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber 

dalam Diskusi Kelompok Terfokus hasil kerja Lembaga Pengkajian 

MPR RI bersama dengan Universitas Muhammadiyah Aceh, di 

Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis, 26 Mei 2016. 

 

Narasumber I: Prof. Dr. Al yasa’ Abubakar 

- Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 MPR adalah 

Lembaga tertinggi Negara dan merupakan penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia. MPR mempunyai kewenangan yang sangat 

penting dan strategis dengan tertuang di dalam Pasal 3 UUD 

tahun 1945 (sebelum perubahan) ialah MPR menetapkan 

Undang-Undang Dasar dan garis garis besar haluan Negara. 

Kewenangan yang lain ialah MPR memilih Presiden dan 

Wakil Presiden, juga mempunyai kekuasaan Negara yang 

tertinggi dan Presiden sebagai Mandataris MPR. Dengan 

kekuasaan yang sangat kuat dan strategis selain memberikan 

mandat kepada Presiden, Lembaga lembaga Tinggi Negara 

lain seperti DPR, BPK, DPA, Mahkamah Agung, ada dibawah 

kordinasi MPR dalam sistem ketata negaraan di Indonesia. 

- Dengan posisi kekuasaan MPR seperti inilah, Presiden 

sebagai Mandataris menjalankan haluan negara menurut garis-

garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR, dikarenakan 

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dan diangkat serta 

dilantik oleh MPR, maka Presiden dalam menjalankan 

kekuasaannya tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. 

- Setelah dilakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, kekuasaan dan kewenangan MPR yang 

selama ini begitu tinggi, pasca perubahan Undang-Undang 

Dasar menjadi hilang, MPR bukan lagi Lembaga Tertinggi 

Negara dan sudah tidak memiliki kewenangan memilih 

Presiden. Walaupun MPR masih mempunyai kewenangan 

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar namun 

Pasal 3 Undang-Undang Dasar sudah tidak memberikan 

kewenangan dalam menetapkan garis-garis besar haluan 

negara. 
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- Undang-Undang N0 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Penjelasan 

(Umum) menyatakan ada tiga perubahan antara UUD 1945 

sebelum dan sesudah perubahan yaitu; 

a. Penguatan kedudukan Lembaga Legislatif dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Ditiadakannya GBHN sbagai pedoman penyusunan 

rencana pembangunan nasional. 

c. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi 

pemerintahan dalam NKRI. 

- Dalam mengisi kekosongan dalam Undang-Undang Dasar 

bahwa GBHN sudah tidak ada lahirlah Undang-Undang No 

25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

 

Narasumber II: Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. 

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di susun oleh The 

Founding Father Negara kita, hasil dari penyusunan berbagai 

pemikiran, latar belakang, dan suasana pada waktu itu, juga 

menjangkau pemikiran untuk kebutuhan Bangsa Indonesia 

yang di sesuaikan dengan latar belakang budaya, termasuk 

didalamnya pasal 3 UUD 1945 (sebelum Perubahan),bahwa 

MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis 

besar daripada haluan negara. 

- MPR telah mengeluarkan TAP MPR yang berisi GBHN yaitu 

TAP nomor 1/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik sebagai 

Garis-Garis Besar Haluan Negara dan TAP MPR nomor 

ll/MPRS/1960 Tentang Garis Besar Pola Pembangunan 

Semesta Berencana Tahap Pertama (1960-1969). 

- Sejak Perubahan UUD NRI Tahun 1945 kewenangan MPR 

untuk menetapkan GBHN dihilangkan. Sejak itu Perencanaan 

Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-Undang No 25 

tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembanghunan 

Nasional dan Undang Undang no 17 tahun 2007 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

- Setelah GBHN dihilangkan dari kewenangan MPR dan 

digantikan oleh berbagai Undang Undang  termasuk UU 
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SPPN dan UU RPJPN terdapat kesan bahwa Pembangunan 

tidak terintegrasi dan dipatuhi dengan baik oleh 

penyelenggara baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. 

- Yang penting substansinya pembangunan nasional dijalankan 

dengan terintegrasi dan dipatuhi apakah namanya GBHN atau 

Sisten Perencanaan Pembangunan Nasionnal dan dipayungi 

oleh tingkatan ketetapan MPR yang diatur dalam pasal 7 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang hirarchi 

peraturan perundang-undangan. 

 

Narasumber III; Dr. Husnan Harun 

- Di Aceh, baik pada tingkatan pemerintahan provinsi maupun 

Kabupaten/Kota perencanaan pembangunan disusun secara 

komprehensif  dengan  sistem perencanaaan pembangunan 

nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RI dengan 

memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan dan 

kebutuhan. 

- Secara aturan Visi/Misi kepala daerah harus berdasarkan 

LPJM Nasional dan LPJM Daerah, dalam kenyataannya hal 

itu tidak dilakukan, Pada saat ditetapkan visi/misi kepala 

daerah menjadi rencana pembangunan selalu menemui 

kendala, Misalnya dalam Misi diperlukan dana sekitar 20 

Triliyun setahun, sedangkan kenyataannya APBD hanya 

mampu menyediakan 10 Triliyun. Untuk mengatasi hal ini 

maka diperlukan perencanaan pembangunan apakah namanya 

GBHN atau nama lain. 

- Pada hakekatnya dalam proses perencanaan pembangunan 

Indonesia ke depan, harus komprehensif. Untuk meraih hasil 

pembangunan yang baik, perlu memposisikan secara 

seimbang antara penduduk sebagai aktor dan penduduk 

sebagai penerima manfaat. 

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh dalam Pasal 141, bahwa penyusunan perencanaan 

daerah secara komprehensif sebagai bagian dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai nilai perencanaan 
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pembangunan daerah yang menjadi pijakan dalam 

pelaksanaannya ialah nilai-nilai Islam, Sosial budaya, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan 

pemerataan dan kebutuhan. 

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

- Perencanaan yang dilakukan selama ini terlalu teknokratis, 

padahal dalam perencanaan harus didasarkan pada idiologi. 

Hal ini terlihat dari kekuasaan suatu lembaga lebih dominan 

dari lembaga-lembaga lain. 

- Dalam Undang-Undang Lembaga Negara sekarang sudah 

berbagi dan berfungsi, tetapi dalam kenyataannya komisi 

Yudisial hanya mengawasi hakim, bukan pada sistem 

peradilan. 

- Anggaran dan perencanaan harus komprehensif. Untuk itu 

perlu adanya arah sebagai bentuk kesepakatan dalam 

perencanaan pembangunan nasional. 

- Undang-Undang apa saja dapat dipakai dalam menyususn 

visi, misi pemerintah, yang penting tidak melanggar 

Pancasila, UUD 1945, dan bingkai negara kesatuan RI. 

 

Dr. dr. Hj. Ulla Nuchrawaty, MM 

- Dimana negara dan bangsa saat rakyat membutuhkan 

komando atau keputusan saat pelaksanaan pembangunan itu 

sudah menyimpang ? 

- Perlu ada kaedah-kaedah agama untuk mengembalikan arah 

dari pembangunan nasional dengan menggunakan GBHN  

atau nama lain yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 

1945. 

- Tokoh perempuan, Akademisi dan lembaga terkait tidak 

meninggalkan Idelogi Pancasila dan harus berbasispada 

agama dengan melihat tingkat pertahanan ditingkat keluarga. 
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Harun Kamil, S.H. 

- GBHN harus ada, hanya saja tempatnya mesti berada dimana, 

oleh karena itu diperlukan adanya payung hukum. 

- Penyelenggaraa negara yang tidak mampu menterjemahkan 

terhadap perencanaan pembangunan, supaya pembangunan 

dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada Undang-Undang 

Pokok yang harus ditaati oleh setiap tingkatan pemerintahan. 

 

Muspani, S.H 

- Lembaga MPR RI akan dievaluasi dan dikembalikan sebagai 

lembaga Tertinggi negara. 

 

Dr. Ali Amin 

- GBHN tidak dipakai sebagai acuan dalam perencanaan 

pembangunan. 

- Visi, misi yang disampaikan presiden  merupakan sesuatu 

yang pribadi dan untuk kepentingan partai politik, ini menjadi 

masalah dalam perencanaan pembangunan. Karena GBHN 

merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat kolektif, 

maka ini  akan lebih baik. 

- Perlu adanya sebuah perencanaan induk yang mengacu pada 

GBHN atau nama lain. 

- Jika tercipta GBHN/nama lain diperlukan adanya tolak ukur 

dalam bentuk masukan , keluaran, fungsi dan manfaat. 

 

Dr. Taufik 

- Persoalan pusat dan daerah sama, ada agen resmi (legislatif 

dan eksekutif) dan tidak resmi (individu-individu yang 

mempunyai berbagai kepentingan). Untuk itu diperlukan 

adanya koordinasi terhadap proses pembangunan jangka 

panjang. 

- Terhadap perencanaan pembangunan diperlukan adanya 

reformasi kebijakan, yaitu kebijakan top down. 

- Adanya kekuatan politik dan ekonomi dalam perencanaan 

pembangunan, maka diperlukan adanya reformasi kebijakan 

dan itikat baik dari penyelenggara negara. 
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Dr. Husna 

- Pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan 

fisik tetapi tidak kalah pentingnya  adalah pada pembangunan 

sumber daya manusianya. 

- Apapun lembaga dan alat yang digunakan dalam perencanaan 

pembangunan, roh dari perencanaaan pembangunan nasional 

dimaksud haruslah bersandarkan pada  kesejahteraan bangsa. 

- Mentalitas aparat negara saat ini hidup seperti raja dan ratu, 

ini harus menjadi perhatian. 

 

Nursiti, S.H., M.Hum. 

- Kondisi saat ini dengan sistem partai yang banyak perlu 

dipertanyakan apakah GBHN, masih tepat untuk digunakan, 

karena harmonisasi dari berbagai kepentingan dari partai 

dimaksud tidak mudah untuk diwujudkan. 

- Dalam pelaksanaan rencana pembangunan bukan sistem yang 

keliru, tetapi kebijakan yang perlu dievaluasi. 

 

Asep 

- Dalam konteks penegakan HAM, pembangunan selalu 

berkenaan dengan kesejahteraan dan keadilan, wacana 

mengaktifkan kembali GBHN perlu hati-hati dan berproses. 

 

Prof. Dr. Syafie. 

- Landasan arah pembangunan nasional  belum jelas, dan masih 

lemah karena masih dominannya eksekutif. 

- Dalam pelaksanaan RPJM tidak konsisten,  siapa yang akan 

melanjutkan dari RPJM dimaksud, karena setiap penguasa 

mempunyai ego sendiri untuk membuat rencana 

pembangunan dalam menjalankan pemerintahannya. 

- Tanpa GBHN sebagai pengarah pembangunan menyebabkan 

kekuasaan ada di mana-mana yang mudah diselewengkan 

untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. 
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Daud Yoesoef, S.H., M.H. 

- Renstra yang berjalan saat ini sudah baik, dengan sistem 

Musrenbang dari daerah sampai ke pusat. Jika MPR RI mau 

mengembalikan ke GBHN, ini kembali ke masa lalu. Biarkan 

sistem yang sudah dijalankan hanya saja perlu payung hukum 

yang kuat. 

- Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, mengapa rakyat belum 

sejahtera dimana masalahnya,  ini pada ketidakmerataan peran 

dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 

- MPR perlu mengkaji secara serius tentang berbagai masalah 

negara, termasuk bentuk negara. 

 

Dr. Nursyakalad 

- Pembangunan nasional perlu perubahan dikarenakan 

menghadapi berbagai tantangan. Dalam menghadapi 

tantangan dimaksud perlu memilih pimpinan-pimpinan yang 

pro rakyat, jika tidak kesejahteraan rakyat sulit dicapai. 

- Tidak ada sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan dari 

daerah sampai ke pusat. 

 

Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H. 

- Apakah dengan adanya payung hukum dalam pelaksanaan 

pembangunan akan menjamin terlaksana dengan baik, oleh 

karena itu perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sebagai 

bagian dari fungsi manajemen perlu direalisakian secara utuh. 
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar  

 

 

Makalah ini akan membahas apakah “merumuskan garis-garis 

besar haluan negara” sebagai salah satu tugas MPR dalam UUD 45 

(asal), yang dalam UUD 45 (perubahan) sudah dihapus perlu (dapat) 

dihidupkan kembali.  

Dalam UUD 45 (perubahan), MPR tidka terlibat lagi dalam 

penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

seluruhnya menjadi tugas DPR dan Presiden (melalui undang-

undang).  

Untuk itu makalah ini akan berupaya membandingkan isi UUD 

45 (asal) dengan UUD 45 (perubahan) mengenai masalah tersebut. 

UUD 1945 (asal) terdiri atas :  

 Pembukaan;  

 Batang tubuh; dan  

 Penjelasan.  

Dalam batang tubuh, MPR diatur dalam dua pasal (Pasal 2 dan 

3) sedang Presiden diatur dalam 12 pasal (pasal 4-15). Mengenai tugas 

MPR diatur alam Pasal 3 : “Majelis Permusyawartan Rakyat 

menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar haluan 

negara.” Penjelasan lain mengenai MPR dan haluan negara ditemukan 

dalam Penjelasan.   

 

PENJELASAN UUD 

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa:  

 Umum  

 Angka IV, Undang Undang Dasar bersifat singkat dan supel);  

Sistem Pemerintahan Negara  

 Angka III, Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis 

Permusyawaraan Rakyat;  
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 Angka IV, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara 

yang tertinggi di bawah Majelis;  

 Angka V, Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 

 

Mengenai “Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis 

Permusyawaraan Rakyat” dijelaskan:  

a. MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia; 

b. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan 

garis-gais besar haluan negara; 

c. MPR mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;  

d. MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi; 

 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 1 

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan: MPR 

merupakan penjelmaan rakyat Indonesia, wakil dari perorangan dan 

golongan; Kekuasaan MPR tidak terbatas; MPR bersidang sekurang-

kurangnya sekali dalam lima tahun, untuk melihat dinamika 

masyarakat, yang akan dirumuskan dalam haluan negara 

 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 2 

 Presiden menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar 

yang telah ditetapkan oleh MPR 

 Presiden yang diangkat oleh MPR bertunduk dan bertanggung 

jawab kepada Majelis;  

 Presiden adalah “mandataris” dari Majelis;  

 Presiden wajib menjalankan putusan-putusan MPR;  

 Presiden tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet” kepada 

Majelis.   

 

PENJELASAN UMUM TENTANG PRESIDEN 

 Untuk angka IV, “Presiden ialah penyelenggara pemerintah 

negara yang tertinggi di bawah Majelis”, dijelaskan: 

 Di bawah MPR, Presiden ialah (merupakan) penyelenggara 

pemerintah negara yang tertinggi.  
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 Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, dalam UUD 45 (asal), 

MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan Presiden lebih 

tinggi dari lembaga tinggi lainnya 

 

MPR DALAM UUD 45 (PERUBAHAN) 

Dalam UUD 1945 (perubahan) diatur dalam dua pasal, yang 

dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: MPR berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang Undang Dasar; MPR melantik Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang 

Dasar.  

 

PRESIDEN DALAM UUD (PERUBAHAN) 

 Mengenai Presiden, UUD 45 (perubahan) menyatakan (Pasal 4): 

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 

 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat.  

 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 

sebelum pelaksanaan pemilihan umum.  

 Dalam UUD (perubahan) tidak disebut lagi istilah-istilah, lembaga 

tertinggi negara, penjelmaan rakyat dan haluan negara.   

 

BEDA UUD 45 ASAL DENGAN PERUBAHAN  

Dalam hubungan dengan pengelolaan pembangunan, UU 25/04 

tentang SPPN, dalam Penjelasan (Umum) menyatakan ada tiga 

perubahan antara UUD 1945 yang asal dengan yang perubahan.  

 Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

 Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana 

pembangunan nasional;  

 Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan 

dalam NKRI.  

Untuk mengatasi kekososnan dala UUD itu perlu dibuat undang-

undang; dan itulah UU No. 25/04, tentang SPPN.   
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PERBEDAAN LAIN UUD 1945 ASAL DENGAN PERUBAHAN 

1. UUD 45 (asal) relatif sangat ringkas, sehingga memerlukan 

banyak penjelasan  dan tambahan; sedangkan UUD 45 

(perubahan) relatif telah rinci sehingga relatif tidka 

memerlukan penjelasan tambahan; Mungkin karena itu perlu 

semacam haluan negara;  

2. MPR dalam UUD 45 (asal) mempunyai kedudukan sangat 

kuat, merupakan penjelmaan rakyat, karena itu mempunyai 

kekuasan tidak terbatas. Dalam UUD 45 (perubahan) MPR 

hanyalah lembaga tinggi negara dengan tugas mengubah dan 

mengesahkan UUD, serta melantik Presidan dan Wakil 

Presiden terpilih. Haluan negara cukup diatur dengan undang-

undang.  

3. Dalam UUD 45 (asal) Presiden dipilih dan bertanggung jawab 

kepada MPR, sedang dalam UUD 45 (perubahan) Presiden 

dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jadi 

program dan janji presiden yang akan menjadi haluan negara. 

 

PERTANYAAN 1 

 Sekiranya dibandingkan, kelihatannya asumsi ketika 

penyusunan UUD 45 (asal) berbeda dengan asumsi UUD 

(perubahan).  

 Dalam UUD 45 asal, suara rakyat masih perlu diwakilkan, dan 

itu diserahkan kepada MPR. 

 Karena itu MPR memilih Presiden dan meminta 

pertanggungjawabannya. 

 Dalam UUD 45 perubahan, suara rakyat tidka perlu lagi 

diwakilkan. 

 Rakyat memilih langsung kepala negara dan meminta 

pertanggungjawabannya, dengan cara tidak dipilih lagi (kalau 

dianggap salah), pada masa yang akan datang.  

 Peran MPR tidak lagi sekuat dan sebesar masa sebelumnya.  

 

PERTANYAAN 2-5 

 Dalam UUD 45 perubahan hanya pemilihan presiden dan 

wakil presiden yang dilakukan melalui demokasi langsung.  
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 Adapun yang lainnya masih melalui demokrasi perwakilan, 

tidak ada yang melalui referendum.  

 Karena tidak ada referendum, maka demokrasi dalam UUD 45 

perubahan masih dapat disebut sebagai demokrasi melalui 

perwakilan. 

 Mungkin demokrasi perwakilan dalam UUD asal lebih kuat 

(banyak) dari demokrasi perwakilan dalam UUD perubahan 

 

PERTANYAAN 6 

 Dalam paragraf akhir Penjelasan Umum UUD 45 asal, 

disebutkan:  

 … Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam 

hidupnya negara adalah semangat, semanagat para 

penyelenggara negara, semangat para pemimpin 

pemerintahan. Meskipun dibikin Undang Undang Dasar yang 

menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat 

para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu 

bersifat perorangan, Undang Undang  Dasar tadi tentu tidak 

ada artinya di dalam praktek ….  

 Menurut penulis semangat para penyelenggara inilah yang 

belum cukup baik. Masalah utama kita sekarang tidka pada 

sistemnya, tetapi pada semangat para  penyelenggara negara. 

 

PERTANYAAN 7-8 

 Perubahan UUD tidak mungkin dihindari. Hal ini sudah 

ditulis oleh para perumus UUD sejak tahun 1945.  

 Masalahnya apakah dilakukan secara formal,  langsung 

melalui perubahan UUD atau cukup melalui penafsirannya 

melalui undang-undang, atau secara tidak formal melalui 

konvensi.  

 Menurut penulis, tiga kedaulatan (rakyat, hukum dan Tuhan) 

dapat dilakukan secara sekali gus, dan harus kita jaga agar 

ketiganya diterapkan secara bersamaan dan dengan 

keseimbangan.  

 Demokrasi yang tidak dibatasi, tidak pernah ada, karena tidak 

mungkin.  
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PERTANYAAN 9 

 Menurut penulis apa yang diatur dalam UUD masih merupakan 

kedaulatan rakyat, yang sebagiannya dilakukan secara langsung  

(pemilihan presiden dan wakil) dan sebagiannya lagi melalui 

perwakilan (tidak ada referendum).  

 Alternatif lain dari demokrasi, adalah menetapkan referendum 

untuk melakukan atau mengesahkan berbagai pemilihan atau 

perubahan.  

 Perubahan UUD, pembuatan UU, pemilihan Presiden, pemilihan 

Ketua DPR, MA, dsb.  dilakukan melalui referendum, tidak cukup 

melalui Putusan/Ketetapan MPR dan atau Presiden bersama DPR. 

 

PERTANYAAN 10 

 MPR terdiri atas DPR dan DPD (UUD perubahan); atau DPR dan 

utusan golongan dalam UUD asal.  

 Kalau susunan ini diubah tentu harus melalui amandemen UUD.  

 Menurut penulis, pilihan satu atau dua kamar, semuanya 

mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

 Dalam keadaan sekarang kewenangan DPD relatif terlalu kecil 

sehingga tidak memuaskan.  

 Memperbaiki dan menata ulang kewenangan dan tugas DPD dan 

DPR, menurut penulis lebih mudah dan lebih bijak dari 

melakukan amandemen UUD.  

 

PERTANYAAN 11 

 Di atas sudah disebutkan bahwa dalam sistem pemilihan langsung, 

rakyat diasumsikan akan melakukan pemilihan dengan 

pertimbangan yang rasional (memilih orang/partai yang akan 

menaati peraturan dan mensejahterakan rakyat).  

 Karena itu rakyat dapat melakukan pengawasan dengan cara tidka 

memilih mereka pada pemilu berikutnya, dan pengawasan ini 

diasumsikan akan efektif.  

 Dalam kenyataan sekarang, rakyat belum melakukan pemilihan 

secara rasional atau belum dapat melakukan pemilihan secara 

rasional.   
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 Menurut penulis, partai politik tidak menawarkan calon yang 

dapat dipilih secara rasional 

 

PERTANYAAN 13 

 Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, menurut penulis 

tidak dapat dianggap sebagai melanggar kedaulatan rakyat.  

 MPR berwenang menetapkan UUD karena itu lebih tinggi dari 

Presiden. Tetapi MPR tidka dapat mengintervensi Presiden.  

 Presiden relatif setingkat dengan DPR. DPR mengawasi Presiden. 

Presiden tidka dapat membubarkan DPR.  

 Presiden musti mematuhi UU. Pelanggaran berat dapat berujung 

pada pemakzulannya sebagai presiden.  

 Presiden (pemerintah) dapat menolak untuk mengesahkan 

rancangan UU yang sedang dibahas bersama DPR. 

 

PERTANYAAN 14 

 Partai politik adalah pelaku dan ujung tombak demokrasi.  

 Menurut penulis, partai politik di Indonesia belum berfungsi 

dengan baik.  

 Partai belum melakukan pendidikan politik yang mencerdaskan 

(mensejahterakan, berpihak kepada) rakyat.  

 Berbagai peraturan tentang kepartaian dan pemilihan umum 

(DPR, DPRD, kepala daerah)  masih perlu diperbaiki. 

 Partai harus mampu dan harus secara sungguh-sungguh membawa 

dan mencerminkan suara (aspirasi) rakyat, bukan ambisi pribadi 

atau kelompok.  

 Partai misalnya harus mempunyai program kerja yang resmi (sah).  

Calon (wakil) suatu partai tidka boleh secara tiba-tiba pindah ke 

partai lain.  

 Sistem pemilihan sekarang, partai dan sekaligus orang, menurut 

penulis  cenderung tidak mendidik, menjadikan orang-orang 

dalam satu partai pun saling bersaing secara tidak sehat; dalam 

pengamatan penulis ada yang sampai ke tingkat saling fitnah dan 

menjatuhkan.  

 Sistem proporsional atau distrik ini mungkin perlu diperjelas dan 

dipertegas.  
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 Hal lain yang mungkin perlu dihidupkan, rakyat perlu mengetahui 

siapa yang menjadi partai pemerintah dan siapa yang menjadi 

oposisi, secara sungguh-sungguh dan kenapa mereka menjadi 

oposisi.  

 Hal ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat 

provinsi dan kabupaten.  

 

PERTANYAAN 15 

 Seperti di atas dudah disebutkan, yang terasa kurang pada 

penyelenggara negara dan wakil rakyat adalah kepedulian dan 

keberpihakan kepada rakyat.  

 Beberapa UU terlihat tidka memihak kepada rakyat bahkan 

merugikan rakyat.  

 Musyawarah dan mufakat adalah hal yang baik dan mungkin 

ideal. Tetapi pada ujungnya tetap harus ada jalan keluar ketika 

musyawarah tidak sampai kepada mufakat. 
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BEBERAPA CATATAN TENTANG SISTIM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL
1
 

 

Oleh : Mawardi Ismail
2
 

 

 

Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945, yang sering 

disebut sebagai The Founding Fathers negara kita, sangat menyadari 

akan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan negara. Oleh karena 

itu, dalam Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan), secara tegas diatur 

bahwa Majlis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang Undang 

Dasar dan Garis Garis Besar dari pada Haluan Negara.  Atas dasar 

inilah kemudian lahir produk hukum berupa Ketetapan Majlis 

Permusyawaratan Rakyat ( Tap.MPR ). 

Salah satu Ketetapan MPR/S yang sangat terkenal adalah 

Ketetapan MPR/S Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. Tap 

MPR/S yang berisi GBHN yang pertama adalah Tap MPRS Nomor 

I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik sebagai Garis Garis Besar 

Haluan Negara, dan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis 

Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan 

Pertama ( 1960-1969 ). Tap MPRS ini, pada masa Orde Baru ditinjau 

ulang dengan keluarnya Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 

Tentang Peninjauan Kembali Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 

Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis 

Besar Haluan negara, sedangkan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 

dicabut dengan Tap MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968. 

Selanjutnya, selama Orde baru ( sejak Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 

1992 dan 1997 ), telah ditetapkan 6 Ketetapan MPR Tentang GBHN, 

yaitu yaitu TAP MPR No. IV / MPR / 1973 ; TAP MPR No. III / MPR 

/ 1978 ; TAP MPR No. II / MPR / 1983 ; TAP MPR No. II / MPR / 

                                                           
1 Makalah, dipresentasikan pada FGD “REFORMULASI SISITIM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)”, dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI 

bekerjasama dengan Univ.Muhammadiyah Aceh, di Banda Aceh, 26 Mei 2016. 
2 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 
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1988 ; TAP MPR No. II / MPR / 1993 ; TAP MPR No. II / MPR / 

1998. 

Tap MPR Tentang GBHN, kemudian dicabut dengan Tap MPR 

Nomor IX/MPR/1998, dan kemudian lahir Tap MPR Nomor 

X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam 

rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai 

Haluan Negara. Selanjutnya dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 

ditetapkan GBHN 1999-2004. Dalam Tap MPR ini, Presiden dan DPR 

ditugaskan untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana 

Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN. Sebagai 

realisasi dari ketetapan ini lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Kemudian 

dengan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, status dari Tap MPRS dan Tap 

MPR yang ada, ditentukan, dimana diantaranya terdapat Tap MPRS 

dan Tap MPR  yang tetap berlaku
3
 

Selanjutnya dengan perubahan ke tiga UUD 1945, kewenangan 

MPR untuk menetapkan GBHN dihilangkan, dan sejak itu 

perencanaan pembangunan nasional diatur dengan undang-undang, 

yaitu Undang2 Nomor 25 Tahun 2004. Sementara itu, dalam UU 

Nomor 10 Tahun 2004, dalam hirarchi perundang-undangan, Tap 

MPR juga tidak dimasukkan lagi. Masa pemberlakuan UU Nomor 10 

Tahun 2004 disebut sebagai era suram bagi Ketetapan MPR
4
. 

Tap MPR kemudian dimasukkan lagi sebagai perundang-

undangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menggantikan UU 

Nomor 10 Tahun 2004. 

Dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011,diatur hirarchi 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :  

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

b) Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat ; 

c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ; 

                                                           
3 Lihat Tap MPR Nomor I/MPR/2003. 
4 Lihat juga, Hajriyanto Y.Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No.12 Tahun 2011. 
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d) Peraturan Pemerintah ; 

e) Peraturan Presiden ; 

f) Peraturan Daerah Provinsi ; dan  

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Keberadaan Tap MPR dalam hirarchi perundang-undangan 

yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang 

merupakan perbaikan dari hirarchi perundang-undangan yang terdapat 

dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, menunjukkan bahwa Tap 

MPR itu statusnya adalah diatas undang-undang. Hanya saja menurut 

penjelasan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa yang 

dimaksud dengan Tap MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan 

MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 4 Tap MPRRI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan 

Terehadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 

1960 sampai dengan Tahun 2002. Ini berarti bahwa dalam hirarchi 

perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 

Nomor 12 Tahun 2011, tidak ada lagi Tap MPR yang baru. Namun 

demikian, ini membuka peluang bahwa apabila suatu saat nanti ada 

Tap MPR, maka kedudukannya tetap diatas Undang-Undang, yang 

berarti bahwa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan 

dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Tap MPR. Tentang 

keberadaan Tap MPR sebagai perundang-undangan, Mahfud MD  

Keberadaan dan pentingnya sistim perencanaan (apapun 

namanya) dalam pengelolaan Negara, khususnya dalam pelaksanaan 

pembangunan tetap merupakan hal yang penting. Keberhasilan 

pengelolaan Negara dan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas 

perencanaan. Masalahnya adalah, setelah perencanaan pengelolaan 

Negara yang dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) dikenal sebagai 

Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara atau yang lebih dikenal 

dengan GBHN, yang ditetapkan dengan Tap MPR diganti dengan 

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dengan 

Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

terdapat kesan bahwa kepatuhan terhadap sistim perencanaan itu tidak 

dipatuhi secara baik. Dokumen perencanaan yang berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM), seolah-olah tidak lagi mengikat dan dapat 
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disimpangi dengan produk hokum yang sama, misalnya dengan UU 

APBN dan juga Perda Tentang APBD, demikian juga kurangnya 

gaung RPJP dan RPJM dalam visi misi Presiden dan Kepala Daerah, 

yang diajukan pada saat pemilihan umum. Padahal inti dari dokumen 

perencanaan tersebut ( baik nasional maupun daerah ) meliputi : (1) 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) dengan periode 20 

(dua puluh tahun), (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3). Rencana 

Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

untuk periode 1 (satu) tahun. Pertanyaannya adalah sejauh mana 

dokumen perencanaan itu dipedomani dalam penyusunan UU APBN 

dan Perda Tentang APBD.  

Jujur harus diakui bahwa sejak reformasi, masalah perencanaan 

pembangunan, baik nasional maupun daerah, tidak lagi sepenting pada 

masa orde baru. Ini juga terlihat dari semakin kurang berwibawanya 

lembaga pemerintah yang menangani masalah perencanaan 

pembangunan ini, baik pada timngkat nasional (BAPPENAS) maupun 

pada tingkat daerah (BAPPEDA).  

Berkurangnya efektifitas dan wibawa perencanaan 

pembangunan ini, sebenarnya tidak terletak pada substansi dan nama, 

apakah itu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tetapi lebih pada 

payung hokum yang mewadahi dokumen perencanaan tersebut. Ketika 

payung hukumnya adalah Tap MPR, wibawa payung hokum itu jelas 

karena statusnya berada diatas undang-undang, sehingga APBN dan 

APBD yang ditetapkan dengan undang-undang/ Peraturan Daerah, 

wajib mengikuti Tap MPR, dan berpotensi dibatalkan apabila 

bertentangan dengan Tap MPR tersebut (ingat hirarchi perundang-

undangan). Sementara ketika Sistim Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) yang dimuat dalam Undang-Undang, terdapat kesan 

bahwa payung hokum ini tidak memiliki wibawa yang cukup untuk 

tidak disimpangi, mengingat statusnya sama dengan undang-undang 

yang lain, termasuk UU-APBN. 
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Dari apa yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

apakah GBHN masih diperlukan, atau cukup dengan SPPN seperti 

yang ada sekarang, tidak menjadi masalah utama. Yang penting 

adalah bahwa sistim perencanaan, apapun namanya harus diwadahi 

dalam payung hokum yang cukum berwibawa. Salah satu 

alternatifnya adalah kembali menempatkan sistim perencanaan atau 

apapun namanya dalam Tap MPR yang statusnya berada diatas 

undang-undang. Apabila untuk ini perlu perubahan kembali UUD 

1945, maka ini perlu dipertimbangkan.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Hajriyanto Y.Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU Nomor 

12 Tahun 2011. 

Tap MPRRI Nomor I/MPR/2003. 

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

1945 (sebelum dan sesudah perubahan ). 
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GBHN, SATU VISI BERBASIS SISTEM 

 

Oleh : Dr Aliamin, SE.MSi, Ak.CA 

 

 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Republik Indonesia mengalami pergantian pemerintahan pada 

tahun 1998  setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 

tahun. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru tiga kali mengalami 

perubahan fundamental masa pemerintahan tersebut sejak 

kemerdekaan 1945 yang lalu sampai sekarang. Perubahan pertama 

masa pemerintahan Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden 

Sukarno, kedua pemerintahan Orde Baru masa pemerinthan Presiden 

Suharto, dan seterusnya pemerintahan Reformasi mulai masa Presiden 

Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono 

dan sekarang ini Presiden Joko Widodo. 

Sesuai dengan namanya, masa pemerintahan Reformasi tentu 

lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Era reformasi memang 

juga banyak mengalami perubahan, seperti tatanan demokrasi, 

otonomi daerah dan struktur pemerintahan. Demokrasi 

menggambarkan kebebesan berpendapat, sesuatu yang dulunya sangat 

“mahal”, partai politik tidak dibatasi sesuai dengan konstitusi yang 

dibuat, dan rakyat diberikan berkompetisi secara sehat untuk menjadi 

kepala pemerintahan yang dulu hampir tidak mungkin.  

Sistem pemerintahan yang sentralisitik berubah menjadi 

desentralistik. Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Pemekaran daerah bukan sesuatu yang mustahil. 

Oleh karena itu, bermunculanlah sejumlah pemerintahan baru di 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke desa-desa. 

Struktur pemerintahan juga mengalami perubahan mendasar. 

Bila sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi negara di atas 

lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, pada sekarang ini tinggal 

hanya lembaga tinggi negara yang kedudukan dan kekuasaannya 

sama. Fungsi dan wewenang MPR direduksi dengan terjadi reformasi. 
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Menurut  konstitusi,  UUD 1945, dalam Pasal 3 ayat (1), (2), 

dan (3), Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), fungsi dan wewenang MPR 

adalah: a. Mengubah dan menetapkan UUD; b. Melantik Presiden dan 

Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang 

Paripurna MPR; c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di 

dalam Sidang Paripurna MPR; d. Melantik Wakil Presiden menjadi 

Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih 

Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi 

kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-

lambatnya dalam waktu enam puluh hari; e. Serta memilih Presiden 

dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan 

dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennta meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai 

habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh 

hari. Dasar reduksi fungsi dan wewenang MPR ini adalah UUD 1945 

yang telah dirubah sebanyak empat kali. 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara 

tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai 

pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN 

ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya 

Amandemen UUD 1945 di mana terjadi perubahan peran MPR dan 

presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, dikeluarkan UU 

no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya 

Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, 

dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang). Jangka waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian 

dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), 

yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, 

misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan 

berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah daerah harus 
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menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada 

RPJP Nasional. 

Format baru pengganti GBHN pada era reformasi ini menjadi 

masalah dalam perencanaan pembangunan nasional. Masalah tersebut 

adalah  

a) Presiden menciptakan perencanaan tersendiri sesuai dengan visi 

pada waktu kampanye pemilihan presiden dan diberlakukan untuk 

masa waktu 5 tahun sesuai dengan masa baktinya. Apabila terpilih 

kembali presiden melanjutkan atau merevisi visi yang telah 

ditetapkan untuk masa bakti periode kedua dan itu berarti visi 

presiden paling lama 10 tahun.  

b) Visi yang dijabarkan bersifat individu, subyektif, kurang aspiratif, 

sesuai dengan kehendak personal dan partai atau kelompok partai 

yang mengusungnya. Visi yang dirumuskan tentu sangat berbeda 

bila dilakukan dengan antar individu dalam bentuk kelompok, 

lebih obyektif dan membuka peluang banyak aspirasi di berbagai 

kelompok masyarakat.  

c) Visi presiden yang memerintah dan berkuasa untuk seluruh negara 

tidak sama dengan Gubernur yang juga menciptakan visi sesuai 

dengan kebutuhan daerah di wilayahnya yang juga dikemukakan 

pada waktu kampanye pemilihan kepala daerah provinsi. Hal yang 

sama antara Gubernur berbeda dengan Bupati/Walikota yang visi 

juga dikemukakan pada waktu kampanyenya untuk tingkat 

pemerintahan kabupaten/kota. Akibatnya akan terjadi benturan 

kebijakan antara Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Visi mereka tidak dilakukan secara perencanaan yang integratif  

dan partisipatif dalam pengelolaan negara dan daerah.  

d) Persoalan yang paling besar adalah implementasi visi. Jamak 

terjadi bahwa apa yang dijabarkan dalam visi mengalami kesulitan 

pada saat dilaksanakan saat memerintah. Akan terjadi deviasi dan 

gap yang besar antara harapan dengan kenyataan. 

e)  Kontinuitas program, baik keuangan maupun pisik dipastikan 

tidak akan berlanjut mengingat perbedaan visi, mulai dari kepala 

negara sampai kepada daerah. Visi tidak mempunyai platform 

yang mengarahkan dan membina setiap program nasional dan 

daerah seperti yang ada pada GBHN. 
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f) GBHN merupakan produk MPR yang merupakan representasi 

rakyat seluruh Indonesia yang menghasilkan GBHN. Sekarang 

produk Presiden adalah produk individu sekaligus pengusung 

partai atau partai-partai.  

g) Keberhasilan dan kegagalan seorang kepala negara dan daerah 

tidak lagi tergantung pada kinerja visinya karena visinya dibuat 

oleh Presiden dengan DPR. Sebenarnya visi mereka harus dapat 

diukur dan dijadikan sebagai pertimbangan keberhasilan sebagai 

seorang pemimpin. Presiden BJ.Habibe ditolak 

pertanggungjawabannya yang berakibat tidak diberikan 

kesempatan untuk mencalonkan diri lagi.  

 

DUKUNGAN KEMBALI KEPADA MPR DAN GBHN 

Seperti diketahui bahwa MPR telah melakukan road show 

tentang revitalisasi GBHN dan MPR. Sejak tahun 2014 sampai 

sekarang (2016) MPR telah mensosialisasikan rencana dihidupkannya 

kembali GBHN mengingat apa yang terjadi sekarang visi perencanaan 

melalui RPJP belum terarah sehingga menimbulkan deviasi kebijakan 

yang tentu akan mengakibatkan terganggunya kesejahteraan rakyat 

yang selalui menjadi semboyan setiap kampanye kepala negara 

maupun daerah. Dukungan datang dari  

a) Partai politik. PDIP, Golkasr, dan PKS telah menyatakan 

dukungan terhadap kembalinya GBHN sebagai satu visi 

(Metrotvnews.com. 22/1-16, Liputan6, 31/12-2016) 

b)  Akademisi tidak ragu untuk mendorong terhadap reformulasi 

terhadap GBHN dan MPR di berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia (Inilah.com 18/1-2016), dalam bentuk artikel (Gusti, 

2012, Bratakusuma, 2013, dan Rahmatunnisa, 2013). Forum 

Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (Tempo.co, 22/5-

2014) 

c) Muhammadiyah, salah satu organissi masyarakat yang terbesar di 

Indonesia tidak ragu mendukung program MPR dalam rangka 

merevitaslisasi GBHN mengingat program pembangunan tidak 

lagi terintegrasi (Republika, 18/1-2016; Detikcom, 19/1-2016). 
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Dukungan terhadap rencana mengangkat kemali GBHN dari 

produk MPR sepertinya sangat optimis dalam rangka adanya 

kepastian arah pembangunan nasional. 

 

GBHN,  SATU VISI BERBASIS SISTEM 

Semua orang tahu dalam menjalankan organisasi pemerintahan 

diperlukan visi berbasis sistem. Sistem adalah kegiatan 

mengorganisasika yang mengandung hubungan antar elemen 

independen (elemen-elemen, entitas-entitas, faktor-faktor, anggota-

anggota, bagian-bagian, dan lain-lain) untuk menjaga dan memelihara 

aktivitas sistem, agar supaya tujuan sistem dapat dicapai 

(BusinessDict, 2012). 

Sebagai sebuah negara yang sudah lama merdeka, pengelolaan 

program pembangunan nasional sudah harus ditetapkan untuk jangka 

waktu 20 tahun seperti yang tertera dalam GBHN, atau apa pun 

nomenklaturnya. GBHN seharusnya menjadi tolok ukur untuk setiap 

presiden atau kepala daerah di provinsi maupun kabupaten/kota agar 

supaya cita-cita sebuah negara dapat dicapai, sebagai sebuah sistem.  

Visi dalam satu sistem dipentingkan agar supaya pola 

pembangunan menjadi acuan bagi siapa saja sebagai presiden dan 

kepala daerah dan akan berkompetisi untuk mengimplementasikan 

semua program pembangunan di semua lini. Presiden dan kepala-

kepala daerah boleh saja berganti dengan alasan apapun tetapi arah 

pembangunan tidak akan berubah..Kepala negara dan daerah dapat 

saja menambah program unggulan mereka di samping yang telah 

ditetapkan melaluii GBHN. 

Implementasi visi akan sangat terasa seperti dalam 

pembangunan fisik. Apabila visi Presiden dan Kepala Daerah tidak 

singkron akan menimbulkan diskontinuitas. Dipastikan setiap proyek 

yang sedang dibangun sementara pimpinan tidak menjabat lagi 

pembangunan akan terbengkalai karena perbedaan visi. Oleh karena 

itu diperlukan Visi GBHN yang bisa diukur, terutama dengan ukuran 

kinerja. 
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Seperti yang telah disinggung di atas, visi GBHN harus dapat 

diukur. Salah satu alat pengukur adalah dengan melihar kinerja 

GBHN. Menurut Wilson (2001) ukuran kinerja adalah masukan 

(input), keluaran (output), berfungsinya hasil (outcome), manfaat 

(benefit), dan dampak (impact). Setiap lima tahun, GBHN dapat 

diukut dengan kelima elemen kinerja yang dijalankan oleh Presiden. 

Kinerja GBHN dapat diukur untuk pendekatan satuan kualitatif 

maupun kuantitatif. 

Dasar pikiran di atas berdasarkan kepada akuntabilitas publik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada saat sekarang ini. 

Pendekatan ini penting karena untuk menghindari ketidakseragaman 

alat ukur sehingga diharapkan tidak akan terjadi informasi kinerja 

yang mendua (ambiguity). 

 

KESIMPULAN 

Atas dasar penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan. 

1) Untuk mengarahkan pembangunan nasional GBHN masih relevan 

untuk direvitalisasi untuk sekarang ini. 

2) MPR sebagai representasi permusyawaratan rakyat harus 

dijadikan lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk 

mengontol presiden dengan ketentuan presiden bukan mandataris 

MPR. 

3) Berdasarkan road show yang dilakukan oleh MPR sekarang 

kecendrungan untuk menghidupkan kembali MPR sangat kuat. 

Dukungan berasal dari partai politik, akademisi, dan organisasi 

masyarakat seperti Muhammadiyah. 

4) GBHN adalah Visi yang berbasis sistem. Presiden dan kepala-

kepala daerah boleh berganti tetapi GBHN tetap menjadi arah 

untuk mencapai tujuan nasional. 

5)  GBHN harus dapat diukur pada masa lima tahun. Salah satu alat 

ukur adalah dengan menggunakan kinerja, yaitu masukan, 

keluaran, berfungsinya hasil, manfaat dan dampak.  
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SIGNIFIKANSI REAKTUALISASI PANCASILA 

 

Oleh : Bardan Sahidi 

 

 

Merdeka Untuk Siapa? 

Enam puluh sembilan tahun sudah Indonesia merdeka. Rezim 

dan era pemerintahan pun telah berulang kali berubah. Tetapi, banyak 

rakyat yang belum juga menikmati arti kemerdekaan.
1
 Sekolah 

dirasakan masih belum berpihak kepada orang miskin karena selalu 

saja ada sumbangan wajib. Desa bukan lagi tempat yang bisa 

memberikan penghidupan karena kebanyakan petani tak punya tanah.
2
 

Tetapi, kota juga tak menerima mereka karena kota hanya 

diperuntukkan bagi orang-orang yang berpendidikan. Fakta 

memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi. 

Meskipun data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin 

terus mengalami penurunan, yakni 28,59 juta orang (11,66 persen) per 

September 2012 dibandingkan dengan 11,96% per Maret 2012,
3
 

faktanya jumlah penerima jaminan kesehatan masyarakat 

(Jamkesmas) tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Tahun 2013 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa jumlah 

penerima jamkesmas mencapai 86,4 juta orang.
4
 

 

                                                 
1 Sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni bahwa tujuan 

didirikannya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 
2 Rata-rata kepemilikan tanah petani sekitar 0,3 ha sehingga tak memungkinkannya hidup 
sejahtera (“Mentan: Cuma Punya Lahan 0,3 Hektar, Tak Mungkin Petani RI Kaya”, 8 Mei 2013, 

http://finance.detik.com). 
3 Antara , 2 Januari 2013. 
4 Sebelumnya melalui sebuah konferensi pers Kemenkes menyebutkan jumlah penerima 

Jamkesmas tahun ini direncanakan 96,4 juta jiwa (Sinar Harapan, 19 Maret 2013).  Untuk 

diketahui Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia 237.556.363 
orang (id.wikipedia.org/) 
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Sesungguhnya jumlah APBN cukup besar. Bahkan, dari tahun 

ke tahun jumlahnya meningkat tajam. Bila tahun ini sebesar Rp 1.683 

triliun, tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp 2.000 trilyun. 

Tetapi, struktur APBN masih belum diperuntukkan bagi rakyat. 

Sebab, sebagian besarnya (60%) habis digunakan untuk belanja 

pegawai dan belanja pembangunan.
5
 Lebih dari itu, jumlah kebocoran 

uang negara tidak sedikit karena korupsi dirasakan semakin marak.
6
 

Selama sembilan tahun terakhir jumlah kepala daerah yang terlibat 

kasus korupsi mencapai 70% dari 291 orang yang terlibat kasus 

hukum, sementara jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang 

terseret kasus korupsi lebih besar lagi, yakni 1.050 orang (40,07 

persen) dari 2.545 orang yang terlibat kasus hukum.
7
 

 

REFORMASI TANPA PANCASILA? 

Ketika era reformasi lahir banyak rakyat yang berharap akan 

terwujudnya kesejahteraan hidup yang semakin baik. Secara politik 

era reformasi telah memberikan kebebasan untuk berpendapat dan 

berserikat kepada rakyat. Dengan sistem pemilihan presiden dan 

kepala daerah secara langsung, rakyat bebas untuk memilih 

pemimpinnya. Tak ada lagi pembreidelan media massa. Setiap warga 

negara pun berhak menghimpun diri untuk mendirikan partai politik 

sehingga jumlah parpol pun meningkat tajam. Tetapi, lahirnya era 

demokrasi tersebut membuat rakyat seolah tak memiliki ideologi lagi. 

Sejak jatuhnya Soeharto (21 Mei 1998), Pancasila sebagai dasar dan 

                                                 
5 Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr H Hajrianto Y Tohari, dalam beberapa tahun terakhir, se-

bagian besar APBN dan  APBD habis untuk belanja tukang. Rata-rata sekitar 60 persen dari total 
anggaran APBN dan APBD habis untuk membiayai belanja rutin pegawai, termasuk gaji PNS 

(“Anggaran Pemerintah Habis untuk Belanja Pegawai”, 22 September 2012,  

www.suaramerdeka.com).  
6 Menurut Ketua Panitia Kerja RUU Keuangan Negara, Dimyati Natakusuma Indonesia 

seharusnya bisa mencapai sekitar 3 kali lipat dari APBN saat ini yang sebesar sebesar Rp 1.683 

triliun, yaitu sebesar Rp 5000 triliun kalau saja tidak ada kebocoran-kebocoran di tingkat 
penerimaan keuangan Negara (Indowarta.co., 5 Maret 2013). 
7 Hingga kini aparat kepolisian dan kejaksaan baru memeriksa 994 orang saja. Dari 2.545 

anggota dewan, terdapat 1.050 orang (40,07 persen) teridentifikasi kasusnya adalah korupsi. 
Dengan kata lain, selama delapan tahun terakhir, setidaknya 2.976 anggota dewan terjerat kasus 

hukum yang didominasi kasus korupsi. Sementara itu, dari 291 kepala daerah yang terlibat 

hukum, 70 persen di antaranya akibat terlibat praktik tindak pidana korupsi. (Republika.co.id, 28 
Februari 2013). 
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ideologi negara seolah menjadi barang “haram” dan sangat jarang 

dibicarakan.   

Bahwa  Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) patut dibubarkan 

karena dianggap sebagai bagian dari sejarah rezim Orde Baru kiranya 

bisa dipahami. Demikian juga dengan penghentian program penataran 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tetapi, 

penafian terhadap pentingnya Pancasila jelas tak bisa diterima. Ini 

merupakan euforia politik yang kebablasan. Sebab, tanpa Pancasila, 

eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara menjadi hilang. Ibarat 

tubuh manusia, Pancasila adalah ruh. 

Di era reformasi eksistensi Pancasila justru sangat penting. 

Berbagai persoalan bangsa dan negara, seperti meningkatnya 

fenomena disintegrasi bangsa, konflik horizontal, radikalisme agama, 

terorisme, dan maraknya korupsi menuntut perlunya semua pihak 

untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber referensi utama. Dengan 

Pancasila, persoalan sejumlah warga Syiah di Kabupaten Sampang, 

misalnya, mestinya dapat dicarikan solusinya tanpa kekerasan dan 

pengusiran karena mereka adalah warga negara Indonesia yang harus 

dilindungi negara.
8
 Demikian juga dengan perusakan rumah ibadah 

Ahmadiyah.
9
 Apapun alasannya, tindakan kekerasan dan main hakim 

sendiri tak bisa dibenarkan dalam negara hukum Indonesia.  

Bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk 

dalam arti etnis, budaya, agama, sejarah, dan cara hidup lokal dan 

kaya sumber daya alam adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah 

oleh siapa pun. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat yang 

hidup di nusantara telah memiliki pandangan hidup bersama dalam 

konsep bhineka tunggal ika. Secara konvensi mereka menjadikan 

bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Sebagaimana diakui 

sendiri oleh Soekarno, Pancasila bukanlah pandangan hidup yang 

diciptakannya sendiri, melainkan pandangan hidup bangsa yang telah 

hidup sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Kehebatan Soekarno 

                                                 
8 “Pengusiran Paksa Warga Syiah Sampang Dikecam”  (www.tempo.co/read/news/2012, 13 

Januari 2012). 
9 Perusakan Rumah ibadat Ahmadiyah, misalnya, terjadi di Kabupaten Tulungagung  
(Tempo.co17 Mei 2013). 
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adalah kemampuan memeras nilai-nilai tersebut secara cerdas dalam 

bentuk gagasan yang dinamainya Pancasila.
10

   

 

PARPOL TANPA IDEOLOGI 

Sebagai pilar utama demokrasi partai politik (parpol) memiliki 

peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan 

otoritasnya sebagai representasi kepentingan politik publik, ideologi 

parpol sangat diperlukan untuk menegaskan jati dirinya yang 

membedakannya dari parpol lainnya. Parpol-parpol yang berasaskan 

Pancasila seharusnya dapat menjabarkan lebih rinci dan dalam sila 

manakah yang lebih ditekankannya sehingga ideologi partai yang 

diusungnya tidak sama dengan partai lain yang juga sama-sama 

berasaskan Pancasila. Dengan demikian tiap-tiap parpol memiliki 

segmen dan basis massa utamanya yang khas sesuai dengan ideologi 

yang diperjuangkannya.  

Di bawah ideologi Pancasila parpol yang berasaskan agama 

bukan sebuah masalah yang perlu diperdebatkan selama tidak 

dimaksudkan sebagai penafian atau pensubordinasian atas ideologi 

Pancasila dan sebagai pengelaborasian lebih dalam terhadap sila 

pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, ideologi 

yang diperjuangkannya adalah penumbuhan nilai-nilai Islam dalam 

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
11

 

Berbeda dengan hal tersebut, dalam prakteknya hampir tak ada 

parpol yang mampu menjelaskan perbedaannya dengan parpol lainnya 

secara baik kepada publik. Sulit bagi publik untuk membedakan 

                                                 
10  “... Nationale Staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan 
Majapahit dan yang kini pula harus didirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima 

baik, marilah kita mengambil dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia, Kebangsaan 

Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan 
Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia.” (petikan pidato Pancasila 

Soekarno, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/06/01/lm444c-pidato-pancasila-

1-juni-1945-bung-karno-istilah-pancasila-diusulkan-ahli-bahasa-bagian-4) 
11  Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar 

permusyawaratan. ... Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara 

Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau, misalnya, orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter 
di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar 

supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah 

orang Kristen. Itu adil, fair play. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinsip 
permusyawaratan (Kutipan Pidato Pancasila Soekarno). 
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idelogi partai Demokrat dan partai Golkar. Demikian juga, misalnya, 

perbedaan ideologi antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai 

Keadilan Sosial yang sama-sama berasaskan Islam. Ideologi parpol 

sepertinya hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi dan 

tuntutan kepatutan. 

Kenyataan tersebut tampak jelas bila dilihat dari perilaku parpol 

dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Dalam bekerja sama 

(berkoalisi), baik parpol Islam maupun parpol nasionalis, tak melihat 

ideologi sebagai sebuah pembatas/kendala. Dalam banyak hal, tak ada 

pertimbangan warna ideologi dalam melakukan kerjasama, seperti 

dalam mencalonkan presiden/wakil presiden dan kepala/wakil kepala 

daerah. Yang lebih tampak adalah pertimbangan politik pragmatis dan 

atau oportunistis dalam arti besaran keuntungan politik dan ekonomi. 

Hal ini, juga terlihat dari parpol Islam. Dalam banyak hal parpol Islam 

justru lebih merasa nyaman berkoalisi dengan parpol nasionalis dan 

bukan sesama parpol Islam.  

Lebih jauh lagi, penafian ideologi tersebut juga diperlihatkan 

parpol-parpol terhadap ideologi Pancasila. Sejak era reformasi  

tantangan dan ancaman terbesar yang dihadapi Pancasila bukan datang 

dari Islam dan komunisme, tetapi dari kemunafikan yang sengaja 

ditunjukkan oleh parpol dengan kecenderungan ideologi 

transaksionalnya. Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara 

tenggelam di balik ideologi politik transaksional yang berorientasi 

pada kekuasaan dan kepentingan politik dan ekonomi kelompoknya. 

Pengabaian tersebut terjadi hampir pada semua nilai yang terkandung 

dalam kelima sila Pancasila. Agama yang merupakan 

pengejawantahan sila Ketuhanan Yang Maha Esa cenderung menjadi 

sebuah etalase dan bukan sebagai fondasi dan mesin pendorong bagi 

penguatan pentingnya pewujudan nilai sila-sila lainnya. Meskipun tak 

mudah dibuktikan tiket untuk menjadi calon anggota legislatif dan 

apalagi calon kepala daerah tidak gratis. Umum diketahui, bahwa rata-

rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati/walikota antara Rp 10 

– 100 milyar, sementara calon gubernur/wakil gubernur mencapai 

sekitar Rp 500 milyar.  Dengan politik dagang sapi tersebut, korupsi 

seolah menjadi sebuah keniscayaan. Bila hal tersebut terus dibiarkan, 
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bukan tak mungkin dampaknya bisa berakibat fatal pada eksistensi 

negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).  

Berbagai gejolak sosial dan politik yang terjadi selama ini 

sangat jelas bersumber dari penafian penyelenggara negara dan elit-

elit politik terhadap nilai-nilai Pancasila. Desentralisasi dan otonomi 

daerah cenderung dimaknai sebagai sarana untuk melahirkan raja-raja 

kecil di berbagai daerah dan bukan sarana untuk lebih mendekatkan 

pelayanan publik dan memberikan layanan publik yang lebih baik, 

murah dan cepat. Efek domino dari fenomena tersebut adalah 

maraknya tuntutan pemekaran daerah.        

 

PENTINGNYA PERAN WARGA NEGARA DALAM 

MENGEMBALIKAN PANCASILA 

Lepas dari perdebatan apakah Pancasila merupakan salah satu 

pilar, yang jelas program empat pilar yang digagas Ketua MPR Taufik 

Kiemas patut diapresiasi. Adalah kewajiban semua pihak untuk 

melakukan tidak saja sosialisasi tentang Pancasila, khususnya, tetapi 

juga mengkampanyekan dan meneladaninya dalam perilaku sehari-

hari. Kampanye dan peneladanan ini, terutama, harus dilakukan oleh 

para pimpinan nonformal, seperti pimpinan organisasi sosial 

kemasyarakatan (ormas), Organisasi sosial keagamaan, LSM, media 

massa, intelektual, mahasiswa, profesional dan pendidik. Dengan 

begitu, mereka bisa menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya 

gerakan moral rakyat yang diharapkan dapat memberikan tekanan 

politik pada para penyelenggara negara dan politisi. Pemantapan nilai-

nilai Pancasila pada publik sangat penting karena perubahan harus 

dilakukan dari luar (dari rakyat). Mengharap datangnya perubahan 

dari dalam atau dari penyelenggara negara dan politisi tak ubahnya 

seperti mengharap siput berlari. 

Dalam konteks pemilu legislatif dan kepala daerah, khususnya, 

peran media massa dan pimpinan informal/nonformal sangat penting 

dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat 

menggunakan hak politiknya secara benar. Penumbuhan budaya 

politik malu dan anti money politics pada rakyat sangat krusial karena 

budaya malu telah pudar dan money politics hanya merupakan sebuah 
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pembodohan yang melanggengkan kesengsaraan rakyat dan penistaan 

atas nilai-nilai Pancasila. Rakyat harus dididik untuk memberikan 

pelajaran berharga pada politisi dan calon kepala daerah yang gemar 

melakukan praktek „money politics‟.  

Bagi rakyat pemilu dan pemilukada harus dijadikan sebagai 

momentum untuk memberikan pelajaran penting pada parpol, calon 

anggota legislatif, calon presiden dan calon bupati/walikota. Dengan 

kata lain, rakyat harus dididik untuk menjadi pemilih rasional yang 

menyadari konsekuensi atas pilihannya selama lima tahun ke depan. 

Sebab, di tangan mereka sendirilah rakyat hanya akan menikmati arti 

kemerdekaannya dan mengalami perubahan nasib yang lebih baik. 

Mereka harus bisa mengendalikan pemimpin dan bukan hanya 

pemimpin yang mengendalikan mereka. 
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PENTINGNYA GBHN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL
1
 

 

Oleh : Drs. H. Muharrir Asy’ari, Lc. M.Ag
2
 

 

 

VISI MISI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN HALUAN 

NEGARA 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan  melalui UU No. 25 Tahun 2004
3
 yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat Pusat dan Daerah Sistem ini adalah pengganti dari Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. 

Sejak tahun 2005 pula mulai diterapkannya sistem perencanaan 

pembangunan nasional (SPPN),
4

 yang di dalamnya terdapat tiga 

model rencana pembangunan yang di anut oleh negara Indonesia saat 

ini, yaitu  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

(UU No. 17 Tahun 2007)
5

 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (PRJMN)
6

 serta Rencana Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD).
7
 Yaitu; 

1. Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional 

2. Rencana pembangunan jangka menengah Nasional 

 Rencana Kerja Pemerintah 

 

                                                           
1 Makalah Disampaikan pada FGD Kerjasama Universitas Muhammadiyah Aceh dengan MPR 
RI 
2 Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh 
3 Lihat UU No. 25 Tahun 2004 
4 http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-

perencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn 
5 Lihat UU No. 17 Tahun 2007 
6 Ibid UU No. 17 Tahun 2007 
7 www.scribd.com Rencana-Pembangunan-Jangka-Panjang-dan-Menegah-RPJP-RPJM-
Nasional-dan-Daerah-Serta-Rencana-Pembangunan-Tahunan-RKPD 
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3. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah 

 Rencana pembangunan jangka menengah daerah 

 Referensi 

Dari tiga model rencana pembangunan di atas sebenarnya telah 

pernah kita lakukan dan terapkan pada system yang ada dalam Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Haluan Pembangunan. 

Substansi yang terdapat pada GBHN tersebut sebenarnya adalah hal-

hal yang berkaitan dengan haluan negara Indonesia dalam satu periode 

jangka panjang maupun jangka menengah. GBHN sebagai sistem 

perencanaan nasional, merupakan upaya kesinambungan dalam rangka 

merealisasikan tujuan nasional. Hal itu sejalan dengan alinea keempat 

pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, 

meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Selama beberapa dekade yang lalu arah perjalanan negara yang 

telah ditempuh oleh bangsa Indonesia didasarkan pada UUD 45, arah 

atau keinginan rakyat dalam masa tertentu dituangkan didalam GBHN 

(Garis-garis Besar daripada Haluan Negara). GBHN merupakan 

pernyataan keinginan rakyat yang menjadi acuan utama atas segala 

kiprah penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa 

bernegara, yang secara explisit tersurat didalam pembukaan UUD 

1945.  

Upaya mewujudkan cita-cita bangsa secara sederhana diartikan 

sebagai upaya pembangunan bangsa. GBHN juga adalah bentuk 

catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Berdasarkan UUD 

1945 (pra-perubahan) pembuatan GBHN ini dilakukan oleh MPR. 

Suatu majelis yang merepresentasikan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali.  Dan merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia 

secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai 

perpanjangan tangan rakyat di pemerintahan. Jadi semua yang tertulis 

dalam GBHN adalah rencana haluan pembangunan negara yang 

dibuat oleh MPR, dan dilaksanakan oleh Presiden. 
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Jika dimaksudkan lagi, GBHN ini adalah visi misi tertinggi 

kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional.
8
 Dan 

visi itu dijabarkan dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu 

Presiden dan wakil presiden dalam bentuk REPELITA. Perjalanan 

pembangunan itulah yang dipertanggung jawabkan oleh presiden 

kepada MPR. GBHN ini dibuat oleh MPR melalui ketetapan atau 

keputusan MPR yang meninjau dari kebutuhan dan masalah – masalah 

yang ada di masyarakat. Karena masyarakatlah yang menikmati hasil 

dari pembangunan nasional itu. Maka dari itu, setiap daerah di 

Indonesia harus mengikuti pembangunan dan peraturan yang berasal 

dari pemerintah pusat, agar perencanaan pembangunan itu berjalan 

merata setiap daerah. 

Didalam GBHN juga tertera aturan – aturan jalannya 

pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 

sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita – cita negara Indonesia. 

Jadi, isi perencanaan yang tertulis dalam GBHN tidak boleh 

bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku. Sehingga penjabaran 

GBHN yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden tidak boleh 

bertentangan dari GBHN tadi sebagai landasan pembangunan 

nasional. 

Setelah adanya amandemen UUD 1945 kita melihat adanya 

perubahan mencolok akan tugas MPR dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia. Ketentuan tentang wewenang MPR dalam pembuatan 

GBHN tertuang didalam pasal 3 UUD 1945 (pra-perubahan). MPR 

merupakan maket atau miniatur dari masyarakat Indonesia dalam 

melakukan proses kedaulatan rakyat. Namun setelah adanya 

amandemen kita melihat bahwa fungsi MPR bukan lagi sebagai 

lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

GBHN dan mengontrol sistem atau visi misi yang telah dicanagkan 

oleh presiden melalui RPJP dan RPJM. Bahkan pengukuran kinerja 

pemerintahan, dalam hal ini presiden selaku mandataris MPR, 

didasarkan atas kesungguhan dan keberhasilan presiden dalam 

menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut. 

                                                           
8 https://Sindonews.com 
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Ketiadaan GBHN tentunya akan berpengaruh kepada sistem 

dan alat untuk mewujukan cita-cita bangsa bernegara, atau lebih 

sempit lagi akan merubah sistem perencanaan pembangunan nasional. 

 

PERLUKAH MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN? 

Di era reformasi seperti sekarang ini, apalagi setelah di gantinya 

GBHN dengan SPPN, kita sudah sangat jarang sekali mendengar kata 

– kata GBHN, karena GBHN telah dihapus semenjak zaman reformasi 

bergulir. Setelah zaman reformasi bergulir, MPR bukanlah lagi 

menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga 

lainnya dalam teori trias politica. Sehingga MPR tidak perlu lagi 

membuat GBHN yang akan dilaksanakan dan dipertanggung 

jawabkan oleh Presiden.  

Di zaman reformasi siapapun yang akan menjadi Presiden harus 

dan wajib memiliki visi – misi sendiri untuk merencanakan 

pembangunan nasional. Dan prosesnya pun tidak perlu lagi 

pertanggung jawaban kepada MPR. Sehingga pembangunan nasional 

direncanakan oleh Presiden dan berdasarkan UU dan peraturan 

presiden dan bukan oleh MPR. Dari perspektif politik, ketiadaan 

GBHN ditengarai sebagai penyebab pembangunan bergerak tanpa 

arah yang jelas, di mana para pembantu presiden cenderung bekerja 

demi kepentingan politik dan golongan masing-masing, bukan demi 

kesejahteraan rakyat banyak.
9
 Dari itu juga terdapat kemunduran di 

Indonesia ini.  Karena perti yang telah dipaparkan di atas, terdapat tiga 

sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia, 

perencanan jangka panjang, jangka menengh dan jangka menengah 

yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun ketiga model perencanaan ini 

tidak saling bersinggungan karena adanya benturan logika proses 

pemerintahan. Atas nama nasional, pemerintah pusat ingin rencananya 

dijadikan acuan pemerintah daerah,
10

 sebaliknya pemerintah melalui 

Gubernur atau Walikota serta Bupati atas nama rakyat merasa ada hal 

lain atau aspirasi rakyatlah yang dianggap lebih penting daripada 

agenda nasional, karena benturan itulah pembangunan saat ini terasa 

                                                           
9 http://www.businessnews.co.id/headline/perlukah-gbhn.php 
10 http://radarindonesianews.com 
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kurang memuaskan. Sistem yang digunakan saat ini adalah RPJPN, 

RPJMN dan RPJMD.  

Ketiga model sistem yang di anut ini dirasa kurang dipahami 

masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Serta ketiga sistem tersebut 

mengedepankan visi misi presiden terpilih daripada kepentingan 

rakyat yang sudah tertuang dalam GBHN dan UUD 45.
11

 Menurut 

beberapa kalangan dan salah satunya mantan Presiden Indoneisa, 

merasa GBHN itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Menurut 

Megawati, fungsi MPR untuk mengatur GBHN harus dikembalikan 

sebagai salah satu cara membuat ruh dan spirit pola pembangunan 

nasional semesta berencana. Dengan demikian, arah pembangunan 

nasional tidak hanya berdasarkan visi dan misi presiden terpilih. 

Namun apakah bisa GBHN dihidupkan kembali. 

Sebenarnya bisa. Namun pelaksanaannya harus 

mengamandemen Undang – Undang dulu. Karena seperti tadi, setelah 

zaman reformasi, ada Undang – undang yang diamandemen sehingga 

GBHN tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, jika ingin menghidupkan 

kembali GBHN, MPR harus mengamandemen undang – undang yang 

tidak sesuai dengan GBHN. Dan MPR mengubah dirinya menjadi 

lembaga tertinggi kembali, dan dalam perubahan tersebut maka 

kembalilah fungsi MPR sebagai miniatur rakyat yang mengontrol 

sistem kerja presiden dan berhak memberhentikan presiden jika 

bertindak dan menjalankan visi misi yang tidak sesuai dengan UUD 

1945. 

 

PENUTUP 

Dengan hidupkannya kembali GBHN diharapkan berdampak 

baik pada fungsi MPR dan memperbaiki sistem untuk 

mewujudkan  cita cita bangsa dan negara yang berbhinneka tunggal 

ika. Diharapkan pula, dengan dihidupkannyan kembali GBHN 

menjadi dasar utama dalam pembangunan dan haluan negara, visi misi 

yang dijalankan oleh siapapun yang menjadi presiden akan tetap 

terarah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam UUD dan arah 

                                                           
11 http://www.theindonesianinstitute.com/perlukah-gbhn/ 
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pembangunan bisa berlanjut ke arah yang dicita-citakan oleh 

masyarakat melalui presiden dengan MPR sebagai pengawas dan 

pengontrol kinerja presiden. 
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KEDAULATAN LAUT ACEH BERBASIS SUMBER DAYA 

LOKAL : PERSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL DAN 

BUDAYA 

 

Oleh : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H
1
 

 

 

PENDAHULUAN 

Perairan laut Aceh yang berada di antara Selat Malaka (pesisir 

timur) dan Samudera Hindia (pesisir barat), menempatkan daerah ini 

berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

dan Asia Selatan. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan 

sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan 

makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan 

wilayah pertahanan keamanan.  

Diakui bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap potensi 

wilayah lautnya semakin berkembang. Kecendrungan ini dipengaruhi 

oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan 

semakin terbatasnya potensi sumber daya di darat. Pengaruh lainnya 

adalah perkembangan kemaritiman secara nasional sehingga 

memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber 

daya laut. 

Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut 

masih menghadapi kendala klasik berupa:
2
1) Kendala teknis, meliputi 

tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi, rendahnya produktivitas, 

gejala tangkap lebih dan illegal fishing, pencemaran dan kerusakan 

fisik habitat, konflik penggunaan ruang, minimnya perhatian 

pembangunan pulau-pulai kecil, lemahnya penanganan pasca panen 

                                                      
1  Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh . Makalah 

disampaikan dalam rangka FGD tentang “Sistem Perencenaan Pembangunan Nasional”, 

kerjasama Lembaga Pengkajian MPR-RI dengan UNMUHA pada tanggal 26 Mei 2016 di Banda 
Aceh. 
2Wingyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal IJIL 

FH UI, Edisi Khusus Desember, Jakarta, 2004, Hal. 107. 
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dan pemasaran serta rendahnya semangat bahari; 2) Kendala 

struktural, meliputi kondisi ekonomi makro yang belum kondusif bagi 

kemajuan perikanan serta sistem hukum dan kelembagaan perikanan 

yang masih lemah. 

Berkaca pada permasalahan yang berpotensi muncul dari dua 

kendala di atas, sejatinya kedaulatan Aceh terhadap laut yang dimiliki 

haruslah diwujudkan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan potensi 

sumber daya lokal secara bijak. Untuk alasan tersebut, maka 

pemahaman yang komprehensif dalam kerangka pemenuhan Hak 

Asasi Manusia (HAM) cukup relevan untuk dijadikan tolok ukur, dan 

ini menjadi tanggungjawab negara (state responscibility). Kerangka 

HAM yang dimaksud sebagai bentuk pendekatan dalam mewujudkan 

kedaulatan laut dalam konteks ke-Acehan adalah melalui pemenuhan 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). 

Tulisan ini berusaha menjelaskan perwujudan kedaulatan laut 

Aceh menurut prinsip pemenuhan HAM, terutama hak ekosob. 

Dimana negara melalui Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama 

dengan Pemerintahan Aceh yang seharusnya bertanggungjawab untuk 

memenuhi hak tersebut cenderung belum maksimal dalam memainkan 

fungsinya selama ini, meskipun mempunyai peran yang sangat besar 

di dalamnya. Oleh karena tanggungjawab negara tersebut, pada 

dasarnya tidak dapat dikesampingkan sebagaimana mandat Konvensi 

Internasional Hukum Laut (HUKLA) 1982; Konvensi Hak Ekosob 

1976; serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (UUPA). 

 

KONVENSI HUKLA 1982 SERTA KEWENANGAN 

PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN 

Pada tahun 1982, komunitas internasional telah berhasil 

menyusun suatu perangkat hukum laut guna mengatur segala bentuk 

pemanfaatan laut serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

sebagaimana dituangkan dalam perjanjian internasional Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai United Nations 
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Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau lazim dikenal 

sebagai Konvensi HUKLA 1982. 

Konvensi HUKLA 1982 merupakan produk hak-hak yang 

sangat penting, karena mencerminkan upaya masyarakat internasional 

untuk mengkodifikasikan ketentuan internasional yang telah ada. 

Konvensi HUKLA 1982 juga menggambarkan suatu perkembangan 

yang progresif dalam hukum internasional yang ditandai dengan 

lahirnya konsep-konsep hukum baru yang sebelumnya tidak termuat 

dalam rejim Hukum Laut Internasional.
3
 

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia sebagai 

negara pantai (coastal state) sesuai ketentuan konvensi mempunyai 

kedaulatan wilayah (souvereignity) atas perairan pedalaman, laut 

teritorial dan perairan kepulauan.
4

 Sedangkan di kawasan Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen, Indonesia mempunyai 

hak berdaulat (souvereign right) atau lazim dsebut „kedaulatan atas 

sumber kekayaan alam.
5
 

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi yang satu ini 

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejauh ini follow up 

yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia, berkaitan dengan 

implementasi Konvensi HUKLA 1982 secara nasional telah 

dilaksanakan dengan terbitnya sejumlah produk perundang-undangan 

antara lain:
6
 a) UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen; b) 

UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia; c) UU No. 17 Tahun 

1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982; d) UU No. 6 Tahun 1985 

tentang Perairan Indonesia; e) UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; f) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; g) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 

h) PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan SDA Hayati di ZEEI; 

dan i) PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 

                                                      
3  Mujibussalim, Pemanfaatan Perikanan di ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan 
Implementasinya Dalam Perundang-undangan Indonesia, Jurnal Kanun No. 35, Edisi April, FH 

Unsyiah, Banda Aceh, 2013, Hal. 22. 
4 Ibid., hal. 23. 
5  Bambang Susanto, Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik 

Indonesia, Jurnal IJIL FH UI, Edisi khusus Desember, Jakarta, 2004, Hal. 41. 
6 Wingyo Handoko, Loc-cit., Hal. 117. 
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Kendatipun Pemerintah Republik Indonesia di satu sisi telah 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban 

lainnya, demi pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara 

nasional. Namun di sisi lain penting pula bagi pemerintah untuk 

memperhatikan prinsip otonomi sebagai dasar penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang menekankan adanya pemberian 

kewenangan oleh negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat. 

Otonomi mengandung pengertian pemerintahan sendiri atau 

zelfbestuur, artinya di balik otonomi terdapat makna kemandirian. 

Tentu, kemandirian dimaksud harus sesuai dengan peraturan 

mengenai otonomi itu sendiri. Sama halnya bahwa daerah diberikan 

otonomi yang mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
7
 

Sejalan dengan itu, pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa 

berikut pula pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya.
8

Sebagai implementasi dari 

mandat konstitusional tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia 

mengakui status Aceh sebagai daerah yang bersifat khusus dan 

istimewa dengan diterbitkannya UUPA.  

Fakta tersebut menegaskan sejarah baru ketatanegaraan yang 

menempatkan dan menghargai karakteristik Aceh secara khas. 

Setidaknya republik ini memberikan kewenangan penuh bagi Aceh 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua 

sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat meliputi: urusan pemerintahan yang bersifat 

                                                      
7 Mohd. Daud Yoesoef, Pandangan Bangsa Indonesia Terhadap Otonomi Daerah, Makalah, 

Disampaikan pada Pelatihan „Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dan Al 

Islam/Kemuhammadiyahan dalam Dinamika Perubahan Sosial Menuju Demokrasi yang 
Berkeadaban‟, Dirjen Dikti, Jakarta, 2002, Hal. 3. 
8  Ade Saptono, Otonomi daerah dan Kebangkitan Etnik, Jurnal, FH UMS, Vol. 8 No. 1, 

Surakarta, 2005, Hal. 25. 
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nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, 

fiskal, nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (Pasal 7 

UUPA). 

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan 

kelautan, Pemerintahan Aceh turut berwenang untuk mengelola dan 

memanfaatkannya. Dalam Pasal 162 ayat (1) UUPA disebutkan 

bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang 

untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang hidup di laut 

wilayah Aceh.
9
 Masih dalam pasal yang sama pada ayat (2) diuraikan 

mengenai kewenangan untuk mengelola SDA yang hidup di laut 

sebagaimana dimaksud meliputi;
10

 a) Konservasi dan pengelolaan 

SDA di laut; b) Pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan 

dan/atau pembudidayaan ikan; c) Pengaturan tata ruang wilayah laut, 

pesisir, dan pulau-pulau kecil; d) Penegakan hukum terhadap 

peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi 

kewenangannya; e) Pemeliharaan hukum adat laut dan membantu 

keamanan laut; dan  f)  Keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan 

NRI. 

Selanjutnya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota 

berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan 

sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai dengan 

kewenangannya (Pasal 162 ayat (3) UUPA). Adapun pengelolaan 

SDA di wilayah laut sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

pelestarian lingkungan hidup (Pasal 162 ayat (4) UUPA). 

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa, Aceh memiliki 

potensi besar untuk membangun kedaulatan lautnya. Tidak boleh tidak 

                                                      
9 Lihat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, BAB XXII 

Perekonomian, Bagian Kelima tentang Perikanan dan Kelautan. 
10 Lihat Pasal 162 ayat (2), Ibid. Kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-

tindakan hukum tertentu. Menurut Bagir Manan dalam hukum kewenangan berarti hak dan 

kewajiban sekaligus (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak 
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri 

(zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 

Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 

102. 
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Pemerintahan Aceh wajib menjadikan UUPA sebagai dasar dalam 

melahirkan kebijakan-kebijakan strategis dalam hal pengelolaan 

sumber daya perikanan dan kelautan serta penegakan hukum di 

wilayah lautnya. Konsekwensinya Pemerintahan Aceh dapat 

mengenyampingkan produk peraturan perundang-undangan lain yang 

turut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan 

dan kelautan yang berlaku umum secara nasional. Seperti dalam 

pengelolaan perikanan, Pemerintahan Aceh hanya akan tunduk kepada 

UUPA dan bukan pada UU No. 45 Tahun 2009 atau UU lainnya, 

sepanjang pasal-pasal yang diatur itu bertentangan dengan UUPA, 

karena dalam hal ini berlaku azas hukum lex specialis derogat legi lex 

generalis.
11

 

Adapun alasan-alasan utama lainnya yang dapat dikemukakan 

guna mendukung leading sector ini, yaitu Pertama, Aceh memiliki 

sumber daya laut yang besar, baik ditinjau dari kuantitas maupun 

diversitas. Kedua, Aceh memiliki daya saing (competitive advantage) 

yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercermin 

dan bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya. 

Ketiga, industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan 

(backtrand and forward linkage) yang kuat dengan industri-industri 

lainnya. Keempat, sumber daya di sektor kelautan dan perikanan 

merupakan sumber daya yang selalu dapat diperbaharui (renewable 

resources) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti 

dengan pengelolaan yang arif. Kelima, investasi di sektor kelautan dan 

perikanan memiliki efisiensi yang relatif tinggi dan memiliki daya 

serap tenaga kerja yang tinggi pula. Keenam, secara umum industri 

perikanan berbasis sumber daya lokal dengan input rupiah namun 

dapat menghasilkan output dalam bentuk dolar.  

 

 

 

                                                      
11 Sulaiman Tripa, Lembaga Hukom Adat Laot dan Peran Yang Terus Berubah, Dalam M. Adli 

Abdullah, dkk., Kearifan Lokal di Laut Aceh, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, 

Hal. 98. 
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RELEVANSI HAK EKOSOB DALAM OPTIMALISASI 

SUMBER DAYA LOKAL DI SEKTOR PERIKANAN DAN 

KELAUTAN OLEH PEMERINTAHAN ACEH 

Dunia Hak Asasi Manusia di Indonesia memulai babak baru 

ketika Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1976 ke dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pengesahan kovenan ini membawa 

harapan baru bagi upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, 

terlebih bagi Aceh sebagai inisiator yang mendorong kovenan 

internasional tersebut untuk diratifikasi sesuai Memorandum of 

Understanding (MoU) Helsinki Bagian 2 point (2.1.).
12

 Harapannya 

tentu saja tidak sebatas meratifikasi, oleh karena ratifikasi tersebut 

mengandung implikasi bagi Pemerintahan Aceh secara khusus dan 

menjadi sebuah kewajibannya (obligasi) untuk memenuhi dan 

melaksanakan sesuai aturan yang ada sebagai bentuk 

pertanggungjawaban (state responscibility). 

Implementasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, 

tidaklah sama dengan hak sipil dan politik. Dalam hak ekosob, 

intervensi negara (pemerintah) haruslah positif, artinya negara harus 

jadi regulator guna memenuhi hak warga negara.
13

 Dan pelaksanaan 

pemenuhan tanggungjawab tersebut dilakukan secara bertahap 

(progressif realization). Dengan kata lain tanggungjawab progresif ini 

merupakan kewajiban untuk secepatnya mengambil langkah-langkah 

maju ke arah realisasi sepenuhnya hak yang dijamin dalam kovenan 

dengan semua sarana atau sumberdaya yang memadai. Sekalipun di 

dalam kovenan sendiri menuntut adanya perumusan standar minimum 

untuk pemenuhan hak-hak tersebut.
 14

 Disamping itu, hak ekosob 

dirancang untuk menjamin perlindungan individu maupun secara 

kolektif-komunal dengan sepenuhnya berdasarkan pandangan bahwa 

setiap orang berhak menikmati hak atas kebebasan dan keadilan sosial 

secara bersamaan. 

                                                      
12 Lihat MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI tanggal 15 Agustus 2005, Bagian 2 

tentang HAM point 2.1. 
13 Arief Setiawan, Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai ACFTA, Jurnal HAM, Komnas HAM RI, 
Vol. VI, Jakarta, 2010, Hal. 149. 
14 Sri Palupi, Mengenal dan Memahami Hak Ekosob, Makalah, Institute for Ecosoc Rights, 

Jakarta, Tanpa tahun, Tanpa halaman. 
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Batasan mengenai klasifikasi hak ekonomi, sosial, dan budaya 

terbagi ke dalam beberapa jenis hak antara lain:
15

 a) Hak atas 

pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan; b) Hak 

atas kebebasan berserikat; c) Hak atas jaminan sosial dan asuransi 

sosial; d) Hak untuk berkeluarga dan perlindungan bagi anak, remaja 

dan perempuan; e) Hak atas standar hidup yang layak (pangan, 

sandang, papan); f) Hak atas standar tertinggi kesehatan (pemerataan 

kesempatan mendapat pengobatan dan jaminan minimum pada saat 

sakit; g) Hak atas pendidikan; dan h) Hak atas budaya dan mendapat 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan klasifikasi jenis hak di atas, maka kepada negara 

(pemerintah) selaku pemangku kewajiban (duty holders) dalam sistem 

HAM, bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui 3 

bentuk kewajiban. Pertama, kewajiban untuk menghormati (to 

respect) yaitu kewajiban berdasarkan tindakan dimana tanggung 

jawab pemerintah untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk memenuhi hak. Contoh: menyiapkan sistem 

sarana dan prasarana yang cukup bagi nelayan. Kedua, kewajiban 

untuk melindungi (to protect) yaitu kewajiban berdasarkan hasil 

dimana tanggung jawab pemerintah dalam mencapai hasil terkait 

dengan tindakan yang dilakukan. Contoh: tanggung jawab bahwa 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan berhasil 

guna, yakni meningkatnya jumlah hasil tangkapan. Ketiga, kewajiban 

untuk memenuhi (to fulfill) yaitu kewajiban segera dimana pemerintah 

mampu memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa 

bertahan hidup (survive) bagi semua orang, terlepas dari tingkat 

ketersediaan sumberdaya dan tingkat ekonomi negara. Contoh: 

pemerintah menjamin tidak ada warganya yang berprofesi sebagai 

nelayan harus meninggal karena kelaparan, dan ini merupakan syarat 

minimum hak atas pangan.
16

 

Tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, 

dan budaya seperti paparan di atas sudah semestinya mampu 

dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh demi terwujudnya kedaulatan 

                                                      
15 Lihat terjemahan versi bahasa Kovenan Internasional Hak Ekosob 1976. 
16 Prinsip Limburg tentang Penerapan Hak Ekosob,  No.25. 
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Aceh di sektor perikanan dan kelautan yang berbasis sumber daya 

lokal. Potensi sumber daya lokal yang dimaksud salah satunya adalah 

dengan memberdayakan para nelayan lokal (tradisional).  

Pada dasarnya merupakan hak para nelayan Aceh untuk 

memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak 

ekosobnya, dari implementasi pelaksanaan kewajiban Pemerintahan 

Aceh dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para nelayan sebagai 

warga negara. Diakui bahwa, pemenuhan hak ekosob para nelayan 

Aceh selama ini dirasa masih kurang maksimal. Bukan sebuah 

kebetulan, apabila Pemerintahan Aceh sendiri masih memposisikan 

para nelayan sebagai kelompok marjinal sehingga kepentingannya 

masih dapat dikesampingkan. Gejala ini menunjukkan bahwa 

Pemerintahan Aceh masih abai, dan terkesan lepas tanggungjawab 

sekalipun telah memperoleh kewenangan yang besar sebagaimana 

termaktub di dalam UUPA. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pemenuhan 

hak ekonomi, sosial, dan budaya para nelayan sebagai garda terdepan 

dan faktor penentu dalam perannya di sektor perikanan dan kelautan 

harus dilaksanakan Pemerintahan Aceh tanpa kecuali. Sebaliknya 

sikap Pemerintahan Aceh yang abai tentu saja dapat berimplikasi luas 

terhadap beberapa hal antara lain: a) Terabainya prinsip tanggung 

jawab negara terhadap pemenuhan hak ekosob para nelayan; b) 

Penyelewengan kewajiban pemerintah terhadap hak ekosob yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM; c) Matinya ekonomi para 

nelayan yang linear dengan meningkatnya angka kemiskinan 

penduduk; d) Menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. 

Dibutuhkan kesungguhan Pemerintahan Aceh demi masa depan 

hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, dalam hal ini para 

nelayan Aceh. Oleh karena nasib para nelayan menjadi taruhannya, 

mengingat peran Pemerintahan Aceh sebagai regulator yang kurang 

efektif. Dampak yang timbul tidak terlihat dalam waktu yang singkat. 

Oleh karena dampaknya akan sangat terasa dalam beberapa tahun ke 

depan, ketika implementasi UUPA di sektor perikanan dan kelautan 

terus mengalami kemandegan seperti saat ini. 
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Suramnya masa depan hak ekonomi, sosial, dan budaya para 

nelayan dengan sendirinya merupakan kabar buruk bagi masa depan 

Hak Asasi Manusia di Aceh. Kenyataannya dimensi HAM tidak 

sebatas terkait dengan aksi kekerasan aparat negara atau tindakan 

pembiaran pelanggaran HAM, juga dalam ranah kesejahteraan. 

Sekalipun bukan barang baru, merajalelanya kemiskinan, pengabaian 

hak nelayan (tradisional), dan minimnya jaminan sosial merupakan 

gambaran kecil dari pelanggaran terhadap hak ekosob. 

Sejatinya pengarusutamaan prinsip pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, dan budaya dalam pembuatan kebijakan harus terimplementasi 

secara aplikatif. Kebijakan yang tidak berperspektif hak ekosob hanya 

akan menjerumuskan masyarakat (nelayan). Perlindungan terhadap 

nelayan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh 

Pemerintahan Aceh, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan 

hukum atas amanat MoU Helsinki dan UUPA. 

 

PENUTUP 

Mewujudkan kedaulatan Aceh di laut melalui pendayagunaan 

potensi sektor perikanan dan kelautan memberi peluang terhadap 

optimalisasi peran sumber daya lokal seperti para nelayan tradisional 

di Aceh. Upaya-upaya dari Pemerintahan Aceh dalam melahirkan 

kebijakan-kebijakan strategis di sektor perikanan dan kelautan, serta 

penegakan hukum di wilayah lautnya harus berpedoman pada UUPA 

dan UU terkait lainnya sepanjang tidak bertentangan satu sama lain 

sesuai prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. 

Pemahaman yang komprehensif oleh Pemerintahan Aceh 

mengenai prinsip-prinsip pemenuhan hak ekosob sebagai payung 

kebijakan atau ‘guideline’ dalam membangun sektor perikanan dan 

kelautannya yang berbasis kepada sumber daya lokal. Akan menjadi 

modal utama dalam mengembangkan potensi kelautan (ocean 

economics) dan mendorong terjadinya demokratisasi dan keadilan 

sosial, demi mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya peningkatan 

kualitas kehidupan para nelayan. 
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GBHN DAN SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh: M. Thaib 

 

 

Dalam periode orde baru, pembangunan nasional dilaksanakan 

berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian 

memasuki era reformasi, pembangunan nasional didasarkan pada 

rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka 

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Tulisan ini mencoba 

menganalisis implikasi dari perubahan pendekatan dalam 

melaksanakan pembangunan nasional tersebut. 

Instrumen dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional telah 

mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan 

zaman. Perubahan mendasar terjadi pada era reformasi dengan 

dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut memiliki 

semangat demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan 

otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang 

telah diubah dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), 

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 

tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Dalam aspek perencanaan, demokratisasi tersebut mengubah dasar 

pembangunan nasional dari Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan hasil proses 

politik (public choice theory of planning) dan penguatan prinsip-

prinsip Good Governance berupa transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, bebas KKN, dan pelayanan publik yang lebih baik. 

Pada periode 1968-1998, landasan bagi perencanaan 

pembangunan nasional adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. 

GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi 

presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan 

Lima Tahunan (Repelita). Proses penyusunan GBHN bersifat 

sentralistik dan Top-Down.  Lembaga pembuat perencanaan 

didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah 

Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama output perencanaan 

kurang dilibatkan secara aktif sehingga mematikan inovasi dan 
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kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan 

masyarakatnya. 

Pada masa orde baru pun sebenarnya telah dikenal istilah 

perencanaan partisipatif melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan 

dan Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh Departemen 

Dalam Negeri (Permendagri No 9 Tahun 1982), dengan ketentuan 

teknis yang sangat rinci. Falsafahnya adalah menjaring aspirasi 

masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, untuk dibawa ke 

tingkat pusat melalui serangkaian forum-forum pertemuan dan 

konsultasi. Namun dalam kenyataannya sangat sedikit usulan-usulan 

pembangunan dari tingkat desa yang dimasukkan dalam agenda 

pembangunan Provinsi dan Nasional. 

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan 

sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah 

sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut 

terlambat untuk direposisi dimana semangat perubahan dan otonomi 

daerah telah berkembang sebelum dinamika reformasi terjadi. 

Karakteristik lainnya adalah bahwa GBHN dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Hal ini memilki keunggulan dibanding ketetapan dalam bentuk 

Undang-Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan 

konsensus politik yang lebih tinggi daripada undang-undang sehingga 

lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa 

pun presidennya nanti. Konsisten berarti diikuti dan ditaati oleh 

seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat 

ke daerah. Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim 

meskipun berganti-ganti setiap lima tahun. 

Dokumen perencanaan terkini selepas masa GBHN diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU No 25/2004 ini 

mempunyai tujuan yang sangat luas, yaitu untuk (1) mendukung 

koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 

(3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan 

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan 

(Pasal 2). 
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Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya mencerminkan bagaimana 

seharusnya sistem perencanaan pembangunan menghasilkan rencana 

publik. Namun jika dilihat lebih mendalam, kandungan UU tersebut 

belum merupakan suatu sistem perencanaan yang mengarah pada 

tujuan-tujuan di atas. Dalam UU tersebut tidak banyak pembaruan-

pembaruan yang berarti bagi praktik perencanaan pembangunan yang 

telah dijalankan di Indonesia selama ini. Hal yang menonjol dalam 

UU itu adalah legitimasi eksistensi Kementerian Perencanaan 

Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang pada 

masa GBHN dianggap tidak diperlukan lagi kehadirannya. 

Seperti juga dalam praktik perencanaan sebelumnya, Undang-

Undang tersebut sangat menonjolkan perencanaan sebagai produk 

(dokumen), baik pada tingkat nasional, daerah, maupun 

Kementerian/Lembaga. Produk merupakan hal yang penting, namun 

hal yang lebih penting adalah kualitas proses dalam mencapai 

dokumen tersebut. Kualitas proses inilah yang boleh jadi tidak 

disentuh dalam UU No 25/2004. Dalam UU tersebut memang 

ditegaskan tentang keharusan adanya kelembagaan Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam penyusunan 

rencana, namun hanya menyebut permukaannya saja (Pasal 10 ayat 3; 

Pasal 11 ayat 1; dan Pasal 12 ayat 1), tidak seperti pada Pasal-pasal 

tentang Produk (Dokumen) yang dijelaskan dengan sangat rinci. Hal 

tersebut mencerminkan masih adanya ‘jurang’ (gap) antara tujuan UU 

25/2004 dengan kandungannya, dimana isi kurang mencerminkan jiwa 

serta semangatnya. 

Kondisi di atas menggambarkan bahwa dalam masa Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang disertai suasana yang 

euforia, banyak perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat 

yang dilakukan sendiri-sendiri. Pendanaannya juga ditunjang oleh 

berbagai donor baik luar maupun dalam negeri. Perencanaan menjadi 

tidak terkait satu dengan lainnya, bahkan saling bertentangan, yang 

pada gilirannya bisa menuju situasi yang kacau (chaotic). 

Seyogyanya ‘Musrenbang’ menurut UU 25/2004 tidak terjadi 

seperti masa orde baru yang bersifat Top-Down. Musrendang haruslah 

benar-benar menjadi arena komunikasi timbal balik antara lembaga 

perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

untuk menetapkan keputusan kolektif. Diantisipasi bahwa prosesnya 

akan sangat panjang dan melelahkan, namun itulah tantangan untuk 

mewujudkan perencanaan yang lebih partisipatif. 
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Bila tidak hati-hati apa yang diamanatkan dalam UU 25/2004 

dapat mengulang kesalahan lama, yaitu bahwa perencanaan dipandang 

sebagai dokumen dan Blueprint yang disusun secara mekanistik, yang 

seringkali merupakan formalitas (keharusan memiliki), dan hanya 

merupakan hiasan meja. Sesuatu yang perlu disadari bahwa 

perencanaan publik merupakan suatu proses interaksi antara birokrasi 

perencanaan dan publik yang bersifat majemuk. Proses ini harus 

terjadi secara terus menerus sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi 

dan politik masyarakat. 
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PANCASILA DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA 

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

 

Oleh : M. Zuhri, S.H., M.H
1
 

 

 

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN 

BERMASYARAKAT 

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa 

Indonesia, dewasa ini dalam zaman  reformasi  telah  menyelamatkan  

bangsa  Indonesia  dari ancaman disintegrasi selama lebih dari lima 

puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan  

berlebihan  dari  ideologi  Negara  dalam  format politik  orde  baru  

banyak   menuai   kritik  dan   protes  terhadap  Pancasila. Sejarah 

implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus 

bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam 

konteks implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai 

kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya 

berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. 

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila 

terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat 

menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo- liberalisme, serta 

neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara 

pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa 

meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai 

dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. 

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada 

hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan 

                                                           
1 Disampaikan pada Focus Group Discussion “ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”,  

MPR RI bekerjasama dengan Univ. Muhammadiyah Aceh,  Banda Aceh,  26 Mei 2016 

www.m
pr

.g
o.

id



68 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam berbagai 

macam bidang antara lain POLEKSOSBUDHANKAM. 

 

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK 

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus 

mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini di dasarkan pada 

kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara, 

oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan 

tujuan demi harkat dan martabat manusia. 

Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi 

dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang 

dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek 

politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. 

 

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG EKONOMI 

Di  dalam  dunia ilmu  ekonomi  terdapat  istilah yang kuat  

yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah 

pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas 

kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju 

kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang 

mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas 

(Mubyarto, 1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar 

pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan 

atas kekeluargaan seluruh bangsa. 

 

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL 

DAN BUDAYA 

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya 

hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam 

rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang 

dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering 
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kita saksikan adanya stagnasi nilai social budaya dalam masyarakat 

sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia 

saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara 

lain amuk massa  yang  cenderung  anarkhis,  bentrok  antara  

kelompok  masyarakat  satu dengan yang lainnya yang muaranya 

adalah masalah politik. 

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa 

reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki 

bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu 

sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat 

humanistic, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai  

yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya. 

 

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM BIDANG 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat 

hukum. Demi tegaknya   hak-hak   warga   negara   maka   diperlukan   

peraturan perundang- undangan negara, baik dalam rangka mengatur 

ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak 

warganya. 

 

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI 

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dirumuskan dengan cermat dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintah Negara 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 
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berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 Bab, 37 

Pasal, 49 ayat. 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, 

dilengkapi dengan penjelasan. UUD NRI Tahun 1945 setelah diubah 

menjadi 21 Bab. 73 Pasal, 170 ayat,  3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal 

Aturan Tambahan.  

Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah berbunyi 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang 

Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. Sementara bunyi 

Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sesudah diubah (dan menjadi 3 ayat), 

sama sekali tidak ada wewenang MPR untuk “menetapkan garis-garis 

besar daripada haluan negara”, karena “Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 

UUD NRI Tahun 1945).  

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Hasil Sidang MPR 

atau putusan MPR digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu Keputusan 

MPR, yang hanya mengikat ke dalam, dan Ketetapan MPR, yang 

mengikat segenap penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia.  

Seluruh Ketetapan MPR merupakan perwujudan dari garis-garis besar 

daripada haluan negara; dan salah satu Ketetapan MPR menyangkut 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN tersebut pada 

hakikatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang memuat 

arah dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian melalui 

GBHN diharapkan dapat diwujudkan kondisi kehidupan nasional yang 

diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka 

panjang 25 – 30 tahun. Dengan demikian pula secara bertahap cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945 dapat dicapai.  

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yang dilakukan dalam satu 

rangkaian proses pada tahun 1999 hingga tahun 2002 antara lain 

mengubah Pasal 3 dengan menghapuskan kewenangan MPR untuk 
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menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Penghapusan 

kewenangan MPR tersebut merupakan konsekuensi logis dari 

perubahan Pasal 1 Ayat (2) dan berkaitan dengan berbagai pasal pasca 

perubahan, antara lain Pasal 6A yang menentukan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat dan tidak lagi dipilih oleh MPR. Dengan demikian terhapus 

pula keberadaan GBHN (nomenklatur) yang dimaksudkan sebagai 

pemberi arah dan strategi dalam upaya mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan dan tujuan nasional. 

Ketiadaan GBHN (nomenklatur) pada gilirannya oleh banyak 

pihak dianggap sebagai penyebab terciptanya praktek pembangunan 

yang tidak terintegrasi, tidak sinkron, tidak menyeluruh dan tidak 

berkesinambungan. Kenyataan tersebut telah mendorong tumbuhnya 

gagasan yang meluas tentang perlunya suatu pola pembangunan 

nasional yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.  

 

SEJARAH GBHN 

UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 

1945. Negara dalam masa penguatan pondasinya, baik ke dalam 

maupun ke luar. Situasi ketatanegaraannya juga tidak stabil. Tidak 

berapa lama negara dipaksa ubah menjadi Republik Indonesia Serikat 

(Desember 1949), dan ditetapkan Konstitusi RIS, hingga RIS bubar 

pada tanggal 17 Agustus 1950.  

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau 

dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara 

Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 setelah RIS bubar hingga 

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan 

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama 

Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. 

Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat 

sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum 

yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil 

memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal 
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membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 

1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD NRI Tahun 1945. 

Baik Konstitusi RIS-1949 maupun UUDS-1950 tidak memuat 

ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 tentang 

kewenangan MPR dalam menetapkan “garis-garis besar daripada 

haluan negara”. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengambil 

perbandingan dengan kedua UUD dimaksud. 

Pada tahun 1960 MPRS RI menetapkan “garis-garis besar 

daripada haluan negara” melalui ketetapan Majelis: 

1. TAP MPRS Nomor I Tahun 1960 tentang Manifesto Politik 

Republik Indonesia. 

2. TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar 

Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan 

Pertama 1961-1969. 

3. TAP MPRS Nomor IV Tahun 1960 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan 

Pembangunan. 

 Pola inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan 

Orde Baru, di mana setiap 5 tahun MPR yang terbentuk menetapkan 

GBHN (nomenklatur). Terakhir pada tahun 1999 (hasil pemilu 

legislatif pertama sesudah reformasi) di tetapkan GBHN tahun 1999-

2004, yang kemudian setiap tahunnya ada koreksi dan penambahan 

melalui ketetapan Sidang Tahunan MPR, dalam bentuk Rekomendasi. 

Selama era Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya 

kembali UUD NRI Tahun 1959, setidaknya MPRS telah memutuskan 

12 (dua belas) Ketetapan MPRS sebagai produk hukum yang 

menterjemahkan “garis-garis besar daripada haluan negara”. Terakhir 

Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, 

The Fith Freedom is Our Weapon”, dan “The Era of Confrontation” 

sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik RI. 

Selama Orde Baru, Ketetapan MPR tentang GBHN 

(nomenklatur) diputuskan tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998. 

Selain menetapkan GBHN (nomenklatur), MPR juga memutuskan 
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Ketetapan MPR lainnya, sebagai terjemahan dan bagian dari “garis-

garis besar daripada haluan negara”. Sidang Istimewa MPR mencabut 

TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN (yang ditetapkan oleh 

MPR yang sama dalam Sidang Umum sebelumnya). Dalam Sidang 

Istimewa yang sama diputuskan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 

tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka 

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan 

Negara. 

 

GBHN PASCA REFORMASI 

Pertanyaan mendasar, sesudah tahun 2004, apakah Indonesia 

mempunyai GBHN (nomenklatur). Secara tegas dinyatakan tidak. 

Namun jika terminologinya “garis-garis besar daripada haluan negara” 

maka timbul perbedaan pandangan. Sebahagian ahli mengatakan 

Indonesia mempunyai “garis-garis besar daripada haluan negara.” 

Malah yang terpenting tentu ayat dan pasal dari UUD NRI Tahun 

1945 itu sendiri. Selain itu banyak peraturan perundang-undangan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari “garis-garis besar daripada 

haluan negara”. Sebahagian lainnya mengatakan tidak, karena tidak 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang merepresentasikan 

seluruh rakyat Indonesia. MPR  (sejak tahun 2004) terdiri atas anggota 

DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR 

sebelumnya (sebelum perubahan) dianggap merepresentasikan seluruh 

rakyat Indonesia karena di dalamnya terdapat juga utusan daerah dan 

utusan golongan (profesional dan kelompok adat budaya dan kaum 

minoritas), selain anggota DPR yang dipilih, dan ABRI yang di 

angkat. 

Seperti diketahui, untuk menetapkan arah dan strategi 

pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai “garis-garis besar 

daripada haluan negara” Presiden Megawati dan DPR hasil Pemilu 

1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Presiden 

SBY bersama DPR hasil Pemilu 2004 membuat Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN). 
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Dengan demikian kedua Undang-Undang dan Perpres tentang 

RPJM tersebut merupakan perwujudan dari garis-garis besar daripada 

haluan negara/‟semacam GBHN‟. Khususnya Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2007 tersebut sebenarnya telah memberikan visi bersama 

untuk mencapai tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penetapan „semacam GBHN‟ 

dengan undang-undang berarti selain melibatkan DPR dan DPD, juga 

melibatkan Presiden selaku penyelenggara pemerintahan negara atau 

eksekutif. 

Indonesia adalah negara hukum yang konstitusional dan 

demokratis, dengan demikian segenap peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memiliki daya 

ikat yang sama. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tersebut juga 

menegaskan hierarkhi peraturan perundang-undangan yaitu bahwa 

peraturan perundang-undangan yang lebih bawah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Prinsip negara hukum juga menegaskan bahwa segenap 

penyelenggara negara dan seluruh rakyat wajib menjalankan segala 

undang-undang sebagaimana mestinya, termasuk undang-undang yang 

menyangkut „semacam GBHN‟. 

Sesungguhnya “garis-garis besar daripada  haluan negara”, 

selain ayat dan pasal UUD NRI Tahun 1945, masih ada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, seperti :  

a. Tap MPR Nomor  XI/MPR/1998  Tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 

b. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi 

Manusia 

c. Tap MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan Nasional. 

d. Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara. 

e. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia 

Masa Depan. 
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f. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara. 

g. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

h. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 

Oleh karena itu segala peraturan perundang-undangan, baik 

yang berupa regeling maupun beschiking, bahkan aspirasi masyarakat 

dapat dijadikan bahan bagi penyusunan “garis-garis besar daripada 

haluan negara”. Yang perlu dilakukan adalah melakukan 

penyempurnaan dan konsolidasi serta sinkronisasi berbagai ketentuan-

ketentuan tersebut agar menjadi arah, haluan, dan strategi 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

 

PENTINGNYA GBHN SEBAGAI ARAH PEMANDU 

PEMBANGUNAN BANGSA 

Perbincangan yang marak belakangan ini adalah, apakah 

Indonesia memerlukan GBHN (nomenklatur) untuk menterjemahkan 

“garis-garis besar daripada haluan negara” sebagaimana dimaksud 

UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah, atau cukup dengan hanya 

peraturan perundang-undangan yang ada? 

Silang pendapat dan berbagai gagasan muncul ke permukaan, 

untuk tujuan yang baik yaitu perlu adanya arah pemandu 

pembangunan bangsa yang terencana dengan baik, mempunyai 

sinergitas dan terpadu antara pembangunan nasional dengan daerah 

hingga gampong (desa), baik dalam aspek fisik maupun non fisik. 

Hingga kini ada beberapa pandangan: 

1. Tidak perlu ditetapkan GBHN (nomenklatur), karena “garis-garis 

besar daripada haluan negara” tetap ada sebagaimana telah 

diuraikan di atas, yakni peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, juga ayat dan pasal UUD NRI Tahun 1945 yang harus 

diterjemahkan menjadi Undang-Undang. 

2. Diperlukan adanya GBHN (nomenklatur) agar perencanaan 

pembangunan terintegrasi baik secara horizontal maupun vertikal. 
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Sehubungan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang 

menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis 

besar daripada haluan Negara, telah mengakibatkan pembangunan 

Nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak memiliki 

arah yang terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar 

kenyataan tersebut dan demi terselenggaranya pembangunan yang 

menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan 

adanya garis-garis besar daripada haluan negara.   

Mengingat pentingnya GBHN sebagai peta jalan, strategi dan 

arah serta sasaran pembangunan nasional bagi seluruh komponen 

bangsa  untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana 

diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 maka GBHN 

perlu diberikan daya ikat dan daya dorong yang lebih kuat agar ditaati 

oleh seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya, dari tingkat 

nasional hingga daerah. Oleh karenanya kewenangan untuk 

menetapkan “garis-garis besar daripada haluan negara” perlu 

dimasukkan (ditetapkan) dalam UUD NRI Tahun 1945, melalui 

amandemen terbatas terkait Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 dengan 

memasukkan kewenangan MPR menyusun dan “menetapkan garis-

garis besar daripada haluan negara”. 

 

PENUTUP 

Wacana tentang GBHN (nomenklatur) diperlukan untuk 

menjadi pemandu pembangunan bangsa yang terencana dengan baik, 

mempunyai sinergitas dan terpadu antara pembangunan nasional 

dengan daerah hingga gampong (desa), baik dalam aspek fisik 

maupun non fisik terus berkembang. Kajian sangat diperlukan, apapun 

keputusan yang diambil, tidak membawa petaka bagi bangsa ini di 

masa depan. Dalam hal GBHN (nomenklatur) diperlukan, maka perlu 

kesepahaman lembaga manakah dari lembaga negara yang diberi 

kewenangan untuk menetapkan. Seandainya MPR di beri kewenangan 

itu, apakah diperlukan perubahan (amandemen) terbatas terhadap 

UUD NRI Tahun 1945, untuk mengukuhkan kewenangan tersebut, 

atau cukup diberikan kewenangan melalui Undang-Undang tentang 

MPR RI? 
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H. 

 

 

Sebagai sebuah organisasi, apalagi organisasi besar seperti 

Negara, maka sudah barang tentu diperlukan tatanan untuk 

membangun organisasi tersebut. Indonesia sebagai suatu negara yang 

telah menentukan tujuan pembangunan, yaitu mencapai masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila, mempunyai pola perencanaan  

yang nama dan tempatnya, sejak kemerdekaan sudah mengalami 

beberapa kali perubahan.  Sebelum Orde Reformasi perencanaan 

tersebut dituangkan ke dalam GBHN dan setelah reformasi tertuang di 

dalam S Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan 

tempatnya GBHN dulu ditetapkan melalui Tap MPR dan Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  dengan Undang-undang. Kini 

akan docoba dikaji tentang tempat pengaturannya tersebut. Apakah 

dalam bentuk Tap MPR atau seperti yang ada sekarang, yaitu melalui 

Undang-undang. 

Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian MPR ingin 

mendapat kejelasan apakah masih diperlukan GBHN dalam 

pengertian dia akan tertuang dalam bentuk Tap MPR. di dalam TOR 

Tim kajian mengemukakan ada beberapa hal yang merupakan 

permasalahan selama ini, yaitu ketika tidak lagi dalam bentuk Tap 

MPR, antara lain adalah seperti diuraikan di dalam poin 4 bahwa 

dengan adanya Undang-undang dan peraturan lain yang mengatur pola 

umum pembangunan nasional, terdapat kekacauan di dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional, antara Presiden, Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota tidak ada kesamaan dalam racangan 

pembangunan. 

Menurut hemat saya kalau persoalan kordinasi ini yang menjadi 

permasalahan, maka saya kira juga tidak menjamin kalau pada saat 

sekarang dikembalikan lagi ke dalam Tap MPR. Sebab di dalam  
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undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional disebutkan bahwa: 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 

1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 

maupun antara Pusat dan Daerah; 

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Dari ketentuan ini, maka yang menjadi masalah adalah bukan 

pada substansi, malainkan pada tingkat pelaksanaan atau implemntasi, 

sekali lagi apakah dengan dikembalikan ke dalam bentuk Tap MPR 

akan menjamin adanya koordinasi? 

Hal lain adalah, kalau memang mau dikembalikan ke dalam 

bentuk Tap MPR, tentu prosesnya juga sangat panjang, yaitu 

mengamandemen kembali UUD 1945, sebab seperti diuraikan di 

dalam Tor bahwa dengan adanya amandemen UUD maka 

kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN ditiadakan. Sehingga 

untuk mengembalikan kewenangan tersebut juga harus dengan 

amandemen UUD 1945. Namun menurut hemat saya, prodak 

perundang-undangan. Apakah ia Tap MPR ataupun Undang-undang 

tentu harus dipandang sebagai suatu sistem. Artinya prodak 

perundang-undangan tersebut tidak dapat berjalan sendiri tanpa 

adanya sub sistem lain. Dalam hal ini ada lembaga yang menjalankan, 

ada sarana dan prasarana, serta adanya dukungan dari masyarakat.    

Terkait materi Perencanaan pembanguan nasional, maka 

hendaknya isi dari perencanaan pembangunan nasional tersebut harus 

ada keseimbangan antara pembangunan Fisik dan mental. Kiranya 

harus diterjemahkan Lagu Kebangsaan kita Indonesia Raya, yang di 

sana disebutkan bahkan didahulukan “Bangunlah Jiwanya bangunlah 

badannya”  dengan keseimbangan tersebut, maka kiranya 

permasalahan tidak adanya koordinasi sebagaimana distrir oleh 
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Lembaga Pengkaji di dalam Tor dapat teratasi, yaitu, meminjam 

bahasa di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen, “yang 

penting adalah semangat penyelenggara negara”. Semangat ini akan 

tumbuh dengan pembangunan mental dan memahami bahwa 

perencanaan hanyalah sebagai salah satu fungsi managemen. 

“Prencanaan” tidak akan ada artinya tanpa “Pelaksanaan” dan 

“Pengawasan”. Ketiga fungsi managemen ini dapat berjalan dengan 

baik dengan pembangunan mental. Pengawasan yang baik adalah 

pengawasan diri sendiri. 

Apapun bentuk prodak perundang-undangan yang mengatur 

tentang perencanaan pembangunan, apakah Tap MPR atau undang-

undang yang diperlukan adalah semangat dari penyelenggara negara. 

Yang dalam uraian saya di atas kelembagaan, sehingga 

dikembalikannya Perencanaan Pembangunan ke dalam bentuk Tap 

MPR juga harus didukung oleh semua sistem di dalam sistem hukum, 

yaitu materi hukum (Tap MPR atau Undang-undang), lembaga 

Hukum (termasuk aparatur pelaksana) dan Budaya hukum (kamauan 

dan kometmen semua pihak dalam menjalankan materi hukum 

tersebut) 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Mohd. Nur Syechalad 

 

 

 

PENGERTIAN DAN FUNGSI PERENCANAAN NASIONAL 

Perencanaan nasional dibutuhkan oleh setiap negara di dunia ini 

baik negara maju maupun negara berkembang (Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin) seperti Indonesia. 

“Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Pertama, 

adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang 

dimiliki masyarakat yang bersangkutan; dan kedua adalah pemilihan 

di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai 

tujuan-tujuan tersebut.  Dalam hubungan itu, prinsip yang digunakan 

adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mencerminkan 

pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, berpegang pada azas 

demokrasi ekonomi dan dilakukan secara rasional dan realities”. 

Istilah perencanaan pembangunan (ekonomi) sudah sangat 

umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari.  Namun demikian, 

hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian 

berbeda-beda dan banyak dokumen perencanaan nasional atau 

pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan 

pengertian mereka sendiri.  Lebih dari itu, di antara para ekonomi pun 

belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan 

pembangunan ekonomi tersebut.  Berikut ini dikemukakan pendapat 

dari beberapa ahli. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan 

perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup 

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif 

penggunaan seumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada 

masa yang akan datang.  Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 

elemen dasar perencanaan yakni: 
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 “Merencanakan berarti memilih.” Definisi ini dikenalkan oleh 

Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan 

pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969.  Perencanaan 

merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang 

diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat 

dilakukan dan tercapai pada saat yang bersamaan. Hal ini 

menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan proses 

pengambilan keputusan sangat erat sehingga banyak literature 

perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses 

pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-

faktor yang memopengaruhi pembuatan keputusan dan urut-

urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. 

 Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.  

Penggunaan istilah “sumberdaya” di sini menunjukkan segala 

sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapainan suatu tujuan 

tertentu.  Sumberdaya di sini mencakup sumberdaya alam saja 

(tanah, air, hasil tambang dan sebagainya), sumberdaya manusia, 

sumberdaya modal, dan keuangan.  Perencanaan mencakup proses 

pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan 

sumberdaya tersebut berpengaruh sangat penting dalam prsoes 

memilih di antara berbagai pilihan tindakan-tindakan yang ada. 

 Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.  Konsep 

perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan 

dengan sifat dan proses penetapan tujuan.  Salah satu masalah 

yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa 

tujuan-tujuan mereka kurang didefenisikan secara tepat.  Sering 

kala tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, 

karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh orang 

lain (pada pemimpin politik, misalnya) 

 Perencanaan untuk masa depan.  Salah satu elemen penting dalam 

perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan dalam 

perencanaan dirancang untuk dicapai di masa yang akan datang 

dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan. 
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Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi 

nasional: 

 Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai 

perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social 

economic growth).  Hal ini dicerminkan dalam usaha 

pertumbuhan ekonomi yang positif. 

 Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita 

 Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.  Hal ini 

seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi 

 Usaha peluasan kesempatan kerja 

 Usaha pemeratan pembangunan sering disebut sebagai distributive 

justice 

 Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang 

lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan 

 Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi 

 

PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA SEDANG 

BERKEMBANG (INDONESIA) 

Dalam ilmu ekonomi kita mengenai teori keseimbangan yang 

stabil (stable equilibrium).  Teori ini menyebutkan bahwa jika terjadi 

perubahan dari keadaan seimbang, maka akan timbul suatu reaksi 

dalam bentuk perubahan kearah yang berlawanan dengan keadaan 

yang pertama, sehingga akhirnya keadaan akan kembali kepada 

keseimbangan semula. 

Teori ini ternyata tidak dapat diterapkan pada sistem sosial.  

Dalam sistem sosial tidak terdapat kekuatan yang secara otomatis 

mengembalikan keadaan yang tidak stabil ke keadaan yang stabil.  

Dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa jika terjadi suatu perubahan 

dalam sistem sosial, maka perubahan tersebut akan menimbulkan 

perubahan lain yang membawa sistem tersebut semakin jauh dari 

keadaan semula.  Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses sosial 

cenderung kumulatif, bahkan dengan laju yang semakin cepat. 
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Suatu contoh dari proses kumulatif ini adalah lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty). Seperti kita ketahui, salah satu 

tujuan penting perencanaan ekonomi di NSB adalah untuk 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi.  Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut 

berarti kita perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara 

meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi.  Tetapi 

peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai 

kesulitan, di antaranya kemiskinan masyarakat itu sendiri.  Tingkat 

tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah 

pula.  Akibatnya laju investasi rendah dan berpengaruh pada 

rendahnya modal dan produktivitas.  Keadaan inilah yang sering 

disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Untuk memotong 

lingkaran setan ini Zweuig menyarankan perlunya suatu pembangunan 

yang terencana. Dengan kata lain, di sinilah letak penting perencanaan 

di NSB. 

Ada dua metoda untuk memotong lingkaran setan kemiskinan 

tersebut.  Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan 

mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang 

diproteksi, dan kedua adalah dengan cara menghimpun tabungan 

wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri. 

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di NSB itu adalah 

untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.  Mekanisme 

pasar di NSB biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan 

ketidakbiasaan NSB dengan mekanisme seperti itu, sehingga 

perekonomian didominasi oleh sektor non-uang.  Pasar produk, faktor 

produksi, modal dan uang tidak terorganisir dengan baik sehingga 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang 

dan jasa tidak terjadi.  Untuk menghapuskan ketidaksempurnaan pasar 

tersebut, yakni agar mobilisasi dan pemanfaatan sumberdaya dapat 

lebih efisien, maka diperlukan suatu perencanaan. 

Kebutuhan perencanaan di NSB juga didorong oleh keinginan 

untuk mengurangi pengangguran.  Oleh karena langkanya modal dan 

melimpahnya tenaga kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja 

menjadi masalah yang sulit dipecahkan di NSB.  Oleh karena itu, 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional     85 

 

perlu adanya badan perencanaan yang terpusat yang diharapkan dapat 

mengatasi kesulitan ini. Pembangunan ekonomi yang cepat 

membutuhkan pembangunan sektor pertanian dan industri yang kuat, 

pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dan pengembangan 

sektor perdagangan luar negeri dan domestik yang harmonis.  Semua 

ini memerlukan investasi yang serentak di berbagai sektor dan hal 

tersebut hanya mungkin dilakukan melalui perencanaan 

pembangunan. 

Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama 

dengan sektor industri tersebut timbul dari kenyataan bahwa pertanian 

dan industri saling terkait satu sama lain.  Reorganisai pertanian akan 

mengurangi surplus tenaga kerja yang pada gilirannya tenaga kerja 

tersebut akan dapat diserap oleh sektor industri. Lebih dari itu, 

pembangunan pertanian juga penting untuk memasok kebutuhan 

bahan mentah sektor industri tersebut. 

Sektor pertanian dan industri tidak akan dapat berkembang 

tanpa adanya faktor penunjang yang berupa infrastruktur, misalnya 

pembangunan jaringan transportasi: jalan raya, rel kereta api, dan 

jembatan; jaringan telekomunikasi: telepon, fax, listrik, waduk dan 

sebagainya.  Begitu pula lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan 

masyarakat, dan perumahan diperlukan untuk tersedianya tenaga yang 

terampil dan terlatih.  Perusahaan swasta tidak akan tertarik untuk 

membangun infrastruktur seperti itu karena kurang “menguntungkan”, 

sehingga pihak pemerintahlah yang harus membangunnya. 

Pengembangan perdagangan selain memerlukan pembangunan 

sektor pertanian dan industri juga memerlukan adanya lembaga 

keuangan. Belum berkembangnya pasar uang dan pasar modal di 

kebanyakan NSB menjadi salah satu kendala pertumbuhan industri 

dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintahlah yang diharapkan 

mengatasi ketidaksempurnaan keadaan prekonomian ini dengan 

membangun suatu pasar uang dan lembaga keuangan lainnya. 

Pengawasan dan pengaturan aspek perdagangan ini dapat 

dilakukanoleh Badan Perencana. 

Singkat kata, perencana pembangunan sangat diperlukan dan 

merupakan jalanterbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB. 
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Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan 

distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan kesempatan 

kerja dan untuk pembangunan secara keseluruhan. 

 

SIFAT DAN PERANAN  PERENCANAAN EKONOMI 

Selama dua dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan 

munculnya bangsa-bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan 

ekonomi dan politik yang berkembang (NSB) tersebut semakin 

meningkat aspirasinya untuk mengejar ketinggalannya di bidang 

ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini ditunjukkan oleh 

diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai 

sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 

Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar 

harus suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan serta 

dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-

variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi 

tabungan dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama 

periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaa ekonomi adalah 

gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan dan pengendalian. 

Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran 

(target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai 

dalam suatujangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat 

menyeluruh komprehensif atau parsial.  Suatu rencana yang bersifat 

komprehensif menetapkan sasarannya mencakup selsuruh aspek 

pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat 

parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti 

sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri dan sebagainya. 

Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB 

mengemukakan bahwa perekonomian pasar (market economy) yang 

tidak terkendali dapat dan seringkali, mengakibatkan negara-negara 

tersebut mengalami kemandegan ekonomi, gejolak harga dan tingkat 

pengerjaan (employment) yang rendah.  Secara lebih spesifik, mereka 

menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas 
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operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir 

sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

suatu perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara keselurahan dengan lancar, cepat dan 

seimbang.  Oleh karena itu, perencanaan telah diterima sebagai suatu 

sarana yang esensial untuk mengarahkan dan memacu pertumbuhan 

ekonomi di NSB. 

Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian 

secara umum menjadi 2 yaitu perekonomian pasar (market economy) 

dan perekonomian berencana (planned economy).  Namun demikian 

sebenarnya tidak ada perekonomian berencana ataupun yang benar-

benar tidak berencana, karena masalah perencanaan adalah suatu 

masalah kadar atau derajatnya saja. 

Sebagai contoh: suatu analisis tentang perekonomian sosialis 

yang terdesentralisasi. Dalam konteks suatu sistem pasar adalah 

masuk akal juga harga-harga dalam perekonomian sosialis seperti ini 

ditentukan oleh kekuatan pasar penawaran dan pasar permintaan dan 

harga tersebut mempunyai peranan kuci dalam proses pengalokasian 

sumberdaya secara keseluruhan.  

Oleh karena itu, dari sudut pandang yang statis tentang alokasi 

sumberdaya yang optimal dan efisiensi secara ekonomis, sistem 

sosialis yang terdesentralisasi dapat dikatakan termasuk kategori 

pasar. Namun demikian, sejauh bahwa tingkat tabungan 

ditentukanoleh badan perencanaan pusat dan secara sadar 

menyisihkannya untuk membiayai investasi dapada masa yang akan 

datang, maka aspek dinasmis dari sistem sosialis yang 

terdesentralisasi tersebut menunjukkan suatu hubungan yang erat 

dengan perekonomian berencana.  Oleh Karena itu untuk 

menghindarkan  hal-hal yang lebih membingungkan, maka pada 

pembahasan selanjutnya nanti akan kita bedakan tiga macam  

perencanaan ekonomi yang utama. 
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PROSES PERENCANAAN EKONOMI 

Proses pembangunan bisa dibagi 4 tahap.  Biasanya ke empat 

tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada 

saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke 

dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan 

kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan seterusnya.  

Para pemimpin politik harus menetapkan prioritas-prioritas tujuan 

untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik 

tujuan.  Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan 

suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencanaan) akan 

memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan 

fungsi dan target-traget tujuan yang biasanya cukup banyak 

jumlahnya.  Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu 

tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan 

kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebersar 4 persen per tahun 

dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk 

mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut.  

Alternatifketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan 

peringkat (urut-urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk 

melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan 

(employment), yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan.  

Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses 

perencanaan (ekonomi). 

Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-

sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut: 

tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan 

ekspor, tenaga kerja yang terlatih dan lain-lain. Kesemuanya itu, 

bersama dengan keterbatasan administrasi dan organisasi merupakan 

kendala (constraints) yang mengendali kemampuan perekonomian 

tersebut untuk mencapai target-targetnya. 

Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan 

untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan 

untuk mencapai tujuan nasional.  Pada tahap ini ditetapkan proyek-

proyek investasi, seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-

pabrik, pusat-pusat kesehatan yang termasuk dalam perencanaan 
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nasional; kebijaksanaan-kebijaksanaan harga sepertinilai kurs, tingkat 

bunga, upah, pengaturan pajak atau subsidi yang semuanya ini bisa 

merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan 

tujuan-tujuan pembangunan nasional dan perubahan keuangan 

(perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian yang bisa 

mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung 

kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. 

Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-

kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional 

(welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala 

sumberdaya dan organisasional.  Hasil dari proses ini adalah strategi 

pembangunan (development strategy atau rencana yang mengatur 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun 

(biasanya 5 tahun). 

Rangkaian perencanaan seperti ini hnaya akan dapat berjalan 

dengan baik jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-

tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para 

perencana. Sayangnya, para pemimpin politik tidak selalu mampu 

berbuat demikian.Mereka lebih suka pernyataan-pernyataan tentang 

tujuan-tujuan yang besar tetapi tidak jelas.  Para perencana biasanya 

berpikir dalam kerangka waktu yang panjang (beberapa tahun), 

sedangkan pertimbangan-pertimbangan politis mengatur wawasan-

wawasan yang lebih pendek.  Dalam beberapa kasus para pemimpin 

tidak bisa secara rasional menetapkan prioritas-prioritas sesuai teori 

tanpa memiliki pandangan terlebih dahulu tentang trade off di antara 

tujuan-tujuan misalnya berapa banyak pertumbuhan nasional harus 

dikorbankan untuk meningkatkan pengerjaan yang diinginkan? 

Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu 

untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencanaan bisa memulai 

dengan menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-

prioritas, kemudian menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian 

kegiatan) yang masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang 

terbaik pada suatu prioritas-prioritas yang berbeda.  Hal ini memberi 

pembuat keputusan politik suatu ukuran trade-off di antara tujuan-

tujuan yang berbeda.  Juga mengurangi pilihan di antara tujuan-tujuan 

www.m
pr

.g
o.

id



    90 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

yang berlawanan bagi penentuan investasi dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan di mana lebih mudah untuk mencapainya pemenuhan 

tujuan yang aktual. 

Dari uraian di atas, mungkin tampak bahwa proses perencanaan 

itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya.  Dengan 

melihat bahwa para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para 

perencana harus lebih konstruktif dengan mencoba untuk 

memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ke dalam proses 

pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang bisa 

dihitung oleh para ekonom dan mengindentifikasikan elemen-elemen 

yang tidak bisa dikuantifikasikan.  Ini merupakan proses pendidikan 

bagi para pemimpin politik tentang ekonomi secara umum dan 

perekonomian negaranya sendiri secara khusus. Dengan menunjukkan 

dan menjelaskan trade-off dalam pilihan-pilihan di anatara proyek-

proyek alternative dan strategi-strategi, perencana bisa membantu para 

politisi untuk memahaminya lewat implikasi-implikasi ekonomi dari 

keputusan-keputusan perencanaan dan kendala-kendala serta peluang-

peluang yang diberikan sistem ekonomi tersebut.  Akhirnya, proses 

pendidikan bagi para politisi melalui perencanaan tersebut akan dapat 

mengarah kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang lebih 

terbuka dan pada akhirnya memperbaiki kinerja (performance), 

ekonomi yang merupakan tujuan akhir dan perencanaan 

pembangunan. 

 

PROSES PERENCANAAN 

Perencanaan sebagai suatu proses adalah sautu car yangs 

istematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan 

terkandung suatu aktivitas tertentu yang asliang berkaitan untuk 

mencapi hasil tertentu yang diinginkan. 

Menurut Louis A. Allen (1963), perencanaan terdiri atas 

aktivitas yang dioperasikanoleh seroang manajer untuk berpikir ke 

depan dan mengamibl keputasan saat ini, yang memungkinkan untuk 

mendahului serta menghadpi tangan pada waktu yang akan datang.  

Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaskud. 
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1. Prakiraan (forecasting). Prakiraan merupakan suatu usaha yang 

sistematis untuk meramalkan/memperkirakan waktu yang akan 

datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah 

diketahui. 

2. Penetapan tujuan (establishing objective) 

3. Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan 

sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. 

4. Pemprograman (Programming). Pemprograman adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan: 

Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan 

1. Unit dan anggota yang bertanggung jawab  untuk setiap langkah 

2. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah 

3. Penjadwalan (scheduling). Penjadwalan adalah penetapan atau 

penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan 

berbagai macam pekerjaan 

4. Penganggaran (budgeting). Penganggaran merupakan suatu 

aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya 

keuangan (financial recources) yang disediakan untuk aktivitas 

dan waktu tertentu.  

5. Pengembangan prosedur (developing procedure). Pengembangan 

prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik 

dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan 

6. Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting 

policies). Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan 

kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja.  Suatu 

kebijakan adalah sebagai suatu keputasan yang senantiasa berlaku 

untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi. 

 Berdasarkan aktivitas perencanaan di atas, berikut ini adalah 

langkah-langkah penting dalam pekerjaan perencanaan. 

1. Menjelaskan permasalahan 

Permasalahan harus digambarkan dengan jelas.  Demikian juga 

permasalahan harus dideskripsikan secara singkat karena suatu 

permasalahan yang dirumuskan dengan cara efektif adalah setengah 

selesai 
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2. Usaha memperoleh informasi terandal tentang aktivitas yang 

direncanakan  

Pengetahuan tentang aktivitas yang akan direncanakan adalah 

penting dan perlu untuk perencanaan yang efektif.  Hal ini memiliki 

pengaruh terhadap aktivitas lain, baik yang bersifat intern maupun 

kestern bagi organisasi.   Agar efektif, suatu aktivitas harus disarkan 

ata pengetahuan.Pengalaman pemecahan permasalahan yang lalu, 

praktik-praktik organisasi lain, penelitian, pencairan catatan dan data 

yang diperoleh dari penelitian dan percobaan merupakan sumber 

umum dan informasi yang dapat digunakan. 

3. Analisis dan klasifikasi informasi 

Tiap-tiap informasi diperiksa secara terpisah dalam 

hubungannya dengan informasi secara keseluruhan.  Hubungan timbal 

balik ditunjukkan dan berhubungan dengan perencanaan yang 

dihadapi, ditemukan dan dinilai.  Informasi yang diperuntukkan guna 

menghadapi permasalahan yang sejenis diklasifikasikan sehingga data 

yang sama disatukan. 

4.  Menentukan dasar perencanaan dan batasan 

Berdasarkan data yang berhubungan dengan permasalahan 

maupun atas dasar pendapat yang dianggap penting untuk menetapkan 

rencana, harus disusun prakiraan tertentu.  Dasar pendapat dan batasan 

tersebut akan menunjukkan latar belakang yang dianggap dapat 

membenarkan rencana. 

5. Menentukan rencana berganti 

Biasanya terdapat beberapa rencana berganti untuk 

menyelesaikan pekerjaan dan berbagai macam alternatif 

dikembangkan dalam langkah ini.  Kecermatan dan kecerdikan serta 

kreativitas sering diperlukan untuk memperoleh beberapa rencana 

yang mungkin 

6. Memilih rencana yang diusulkan 

Perlu dipertimbangkan degan cermat mengenai ketepatan 

aktivitas yang dipilih (direncanakan) dengan alokasi biaya yang akan 

dikeluarkan.  Keputusan dalam hal ini  dapat dibuat oleh satu orang 

maupun terdiri atas sekelompok orang tertentu. 

7. Membuat urutan kronologis mengenai rencana yang diusulkan 

Artinya, membuat detail tindakan yang direncankan akan 

dilakukan, oleh 
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siapa dan bilaman dilakukan dalam urutan yang tepat untuk 

tujuan yang diinginkan.  Pendekatan yang diikuti maupun penentuan 

waktu atas rencanayang diusulkan adalah sangat penting dan harus 

dimasukkan ke dalam suatu bagian dari rencana.  Hal ini lebih sering 

dikenal sebagai siasat dalam perencanaan 

8. Mengadakan pengendalian kemajuan terhadap rencana yang 

diusulkan 

Efektivitas suratu rencana dapat diukur melalui hasil yang 

dicapai.  Oleh karena itu, perlengkapan untuk kelanjutan yang cukup 

dalam menentukan penyesuaian dan hasil harus dimasukkan dalam 

pekerjaan perencanaan.  Meskipun secara umum aktivitas tersebut 

merupakan pelaksanaan fungsi pengendalian, namun setiap tahap 

pelaksanaan pekerjaan tertentu perlu dilakukan pengendalian, 

demikian halnya dengan setiap tahap perencanaan. 

 

Dalam perspektif makro, Killick (1976) dan Todaro (1994:160) 

mengemukakan karakteristik perencanaan yang komprehensif, 

khususnya yang terdapat pada negara-negara berkembang (developing 

country) sebagai berikut: 

1. Dimulai dari pandangan politik dan tujuan pemerintah, dalam 

perencanaan tersebut diupayakan mendefinisikan tujuan 

kebijakan, terutama yang berhubungan dengan pembangunan 

ekonomi pada waktu yang akan datang. 

2. Suatu rencana menyusun sebuah strategi yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan tersebut yang biasanya dijabarkan menjadi target 

yang lebih khusus. 

3. Rencana tersebut diupayakan menyajikan suatu koordinasi 

terpusat dan konSsisten terhadap prinsip dan kebijakan, memilih 

tindakan optimum dalam melaksanakan strategi serta mencapai 

targetnya sehingga dapat digunakan sebagai desain kerja untuk 

mengarahkan keputusan dalam tindakan sehari-hari. 

4. Perencanaan tersebut mencakup seluruh perekonomian (karena itu 

komprehensif merupakan kebalikan dari perencanaan kolonial atau 

sektor pemerintah) 

5. Untuk mencapainya secara optimum dan konsisten, rencana yang 

komprehensif lebih banyak menggunakan model makroekonomi 

yang diformalkan (tetapi, model ini sampai saat ini masih tetap 
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tidak diterbitkan) dan kegiatan proyek ini digunakan untuk 

melihat kinerja ekonomi pada masa yang akan datang. 

6. Suatu rencana biasanya mencakup periode, katakanlah lima tahun 

dan secara fisik ditujukan sebagai suatu naskah perencanaan 

jangka menengah yang mungkin saja berhubungan dengan 

perspektif rencana jangka panjang dan dilengkapi dengan rencana 

tahunan. 

 

PEMBAGIAN PERENCANAAN 

 Dalam setiap organisasi, perencanaan disusun dalam suatu 

hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi.  Pada setiap hierarki 

umumnya perencanaan memiliki dua fungsi, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih 

rendah 

2. Sebagai alat untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki lebih 

tinggi berikutnya. 

 

IMPLIKASI BAGI INDONESIA 

Dalam keluarga besar negara-negara berkembang, maka 

Indonesia masih tergolong  dalam kelompok negara pendapatan 

menengah maka dari sudut  pendekatan ekonomi perencanaan tidak 

banyak terjadi perubahan-perubahan  yang fundamental, namun dari 

implikasi perubahan sasaran jelas membuka perspective baru bagi 

perencanaan pembangunan ekonomi ke depan, misalnya perlu 

merencanakan pembangunan yang memadai dalam rangka era 

masyarakat ekonomi ASEAN dan pasar bebas dunia. 

Indonesia harus berperan lebih produktif terutama untuk 

menghadapi hal-hal yang dimaksud maka perlu penyempurnaan 

perencanaan nasional dan pembangunan ekonomi baik pada tingkat 

nasional maupun daerah, untuk hal dimaksud perlu adanya budget 

negara ke depan yang memadai untuk membangun misalnya 

persediaan energi, logistik, infrastruktur ekonomi (transportasi dan 

sinkronisasi) antar sektor ekonomi dan pranata-pranata ekonomi 

lainnya.  Pembangunan ekonomi agar dapat berlangsung cepat baik di 
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tingkat nasional maupun wilayah sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya di Indonesia. 

Indonesia lebih kurang 40% dari masyarakat ASEAN ada di 

dalam negara yang dapat member produk-produk untuk konsumsi 

masyarakat, juga Indonesia perlu membuat sistem perencanaan 

ekonomi nasional yang sempurna di mana masyarakat di dalam era 

globalisasi ekonomi di perlukan terciptanya iklim investasi sehingga 

tercapainya proses pertumbuhan ekonomi di masa depan.  Jika hal-hal 

yang dikemukan di atas tersebut tidak di prioritaskan dalam 

perencanaan pembangunan Indonesia maka dikhawatirkan Indonesia 

menjadi satu negara yang masyarakatnya menjadi konsumtif orientik 

di Negara ASEAN dan dunia.   

Kita dapat melihat hari ini banyak industry-industri di Indonesia 

dimana bahan bakunya masih tergantung di luar negeri dan juga 

banyak teknologi yang masih tergantung dengan dunia luar yang 

banyak memerlukan devisa negara bila kebutuhan-kebutuhan industri 

tersebut di import. 

Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional 

tahun 2005-2025 adalah arah kebijakan perencanaan lima tahunan 

yaitu: 

a. RPJM 2004 – 2009 

b. RPJM 2010 – 2014 

c. RPJM 2015 – 2019 

d. RPJM 2020 – 2025 

Hal di maksud akan dijabarkan dalam setiap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.   Adapun tahapan 

RPJMN, arah dan tujuan utamanya masing-masing serta hubungannya 

dengan RPJPN dijelaskan sebagai berikut: 

RPJM ke-1 (2005-2009)diarahkan untuk menata kembali dan 

membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk 

menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan 

demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 

RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan 

penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan 
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pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk 

pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing 

perekonomian. 

RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas 

serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 

RPJM ke-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. 

Proses Penyusunan RPJP, RPJM dan Rencana Kerja Tahunan, 

baik pada lingkup pemerintah pusat (P) maupun pada pemerintah 

daerah. 

 

KESIMPULAN 

Beberapa hal yang telah dikemukakan sebelumnya makan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan nasional dibutuhkan oleh setiap negara 

baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia 

yang berada di kawasan ASIA. 

2. Perencanaan pembangunan di Indonesia sangat diperlukan untuk 

menentukan tujuan, arah dan sasaran masa depan pembangunan 

ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhannya. 

3. Proses perencanaan nasional harus berlangsung secara 

menyeluruh baik di tingkat pusat maupun wilayah (daerah)  agar 

benefit pembangunan dan masa depan negara dan bangsa dapat di 

capai secara sempurna dan dinikmati oleh seluruh masyarakat 

Indonesia, baik di kota maupun di desa. 
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4. Indonesia harus menyusun suatu perencanaan nasional yang 

sempurna dan lengkap menyangkut hal-hal yang di tuntut segera 

harus dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang 

terkait dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan pasar 

bebas dunia untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi 

antara lain persediaan energi yang cukup, logistik dan 

infrastruktur ekonomi lainnya agar Indonesia bisa bersaing dengan 

negara-negara ASEAN lainnya dan bisa masuk di dalam pasar 

global dunia. 
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Nursiti, SH, M.Hum 

 

 

PENDAHULUAN 

Amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung selama 4 kali 

telah menambah dan mengubah beberapa ketentuan dasar. Salah satu 

ketentuan yang berubah adalah tentang MPR RI untuk membuat dan 

menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara (GBHN). 

Dengan demikian maka seluruh TAP MPR yang menyangkut GBHN 

tidak berlaku lagi.  

Ketiadaaan GBHN kemudian digantikan dengan agenda 

pembangunan nasional yang didasarkan pada visi dan misi presiden 

terpilih yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sejak diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN)  maka dalam perencanaan pembangunan di Indensia 

dianut  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan 

rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta 

rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam banyak hal 

pelaksanaan system ini belum berjalan secara maksimal karena tidak 

ada institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan peringatan tegas jika ada arah kebijakan yang 

inkonsisten.    

 

PERMASALAHAN 

1. Apakah GBHN merupakan jalan keluar dari situasi inkonsistensi 

ini? 

2. Apakah benar bingkai GBHN Masih tepat untuk dipakai dalam 

kondisi politik saat ini? 
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PEMBAHASAN 

1. Ada situasi politik yang berbeda: dulu ketika MPR masih 

memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, di Indonesia 

hanya terdapat 3 partai, dan eksekutif serta legislative didominasi 

oleh satu partai saja. Sehingga pola pemikiran yang dibangun 

antara MPR dengan pemerintah dalam penyusunan GBHN dapat 

dengan mudah diarahkan. Kondisi parlemen kita hari ini adalah 

terdiri dari banyak partai, dengan sebaran kekuatan yang 

berimbang (tidak ada yang sangat dominan), membutuhkan 

koalisi dengan beberapa partai jika ingin mengusulkan seorang 

kandidat atau suatu peraturan perundang-undangan. 

Disharmonisasi pasca pemilihan presiden di tahun 2014 

menunjukkan situasi sulit yang berlarut-larut dan bisa 

menghambat jalannya pengambilan keputusan bersama.  

 

2. Ada kebijakan yang berbeda: kebijakan yang berbeda yang 

ingin disorot di sini adalah tentang tersedianya anggaran yang 

dapat dikelola oleh anggota dewan (DPR dan DPD) yang sering 

disebut dengan dana aspirasi. Walaupun dalam pelaksanaannya 

anggaran ini tetap harus disalurkan melalui kementrian dan 

lembaga, namun anggota legislative dapat menentukan prioritas 

program di daerah pemilihannya masing-masing agar dapat 

merawat konstituennya. Kondisi ini dikhawatirkan akan 

menyebabkan terjadinya konfilk kepentingan dalam menyusun 

sebuah agenda besar garis-garis besar haluan Negara.  

 

3. Ada kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan 

keamanan yang bergerak dengan cepat: dalam perubahan yang 

sangat cepat, dibutuhkan mekanisme birokrasi yang juga bisa 

merespon secara cepat. Jika kebijakan tentang arah pembangunan 

jangka pendek (lima tahunan) juga akan disusun oleh MPR maka 

diperkirakan percepatan pelaksanaan pembangunan akan menurun 

karena pada tahap awal pembahasan mengenai program-program 

pembangunan juga akan membutuhkan diskusi yang intens dan 

waktu yang lebih panjang.   

Berdasarkan kondisi berbeda yang disebutkan di atas, maka 

akan sangat sulit bagi MPR jika berkeinginan  untuk menyusun 

www.m
pr

.g
o.

id



100 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

GBHN khususnya dalam jangka pendek lima tahunan, namun masih 

dimungkinkan jika garis besar haluan Negara yang akan disusun 

adalah dalam jangka panjang selama 25 tahun. 

MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dapat menempatkan diri 

sebagai pemegang kontrol untuk mencegah terjadinya kekacauan 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional. MPR harus dapat 

memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah yang 

dicanangkan oleh presiden terpilih bahkan sejak masih sebuah 

dokumen visi-misi dari calon presiden sudah harus sesuai dengan 

rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Dengan 

demikian proses pembangunan akan tetap berada di jalur yang benar 

untuk pencapaian tujuan bangsa Indonesia. 

Inkonsistensi antara kebijakan di tingkat nasional dan provinsi 

atau kabupaten kota juga tidak akan serta merta terjawab dengan 

hadirnya kembali kewenangan MPR untuk menyusun GBHN, karena 

dengan adanya otonomi daerah maka setiap provinsi dan bahkan 

kabupaten kota dapat menyusun prioritas pembangunannya masing-

masing.  

Dalam hal MPR tetap berkeinginan untuk memiliki 

kewenangan dalam menetapkan GBHN maka langkah besar yang 

harus dilakukan adalah kembali melakukan amandemen UUD 1945. 

Langkah ini tentulah tidak akan mudah karena proses perubahan atau 

amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebelumnya juga sudah 

melewati  pembahasan dan analisis yang mendalam. Jika proses 

amandemen tersebut berhasil dilaksanakan, maka langkah penting 

lainnya adalah secara komprehensif elakukan revisi perundang-

undangan atau menghasilkan satu paket peraturan per-undang-

undangan baru tentang system pembangunan nasional jangka pendek 

sampai dengan jangka panjang, ditingkat nasional sampai ke 

kabupaten/kota. Tindakan ini harus dilakukan dengan sangat bijaksana 

jangan sampai memunculkan kembali system sentralisasi. 

Di latarbelakang berbagai langkah tersebut yang paling penting 

untuk dipersiapkan adalah menyatukan pandangan di dalam tubuh 

MPR sendiri (DPR dan DPD) tentang konsep perubahan yang ingin 

dilakukan bersama.   
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PENUTUP 

Demikianlah pembahasan ini disampaikan semoga dapat 

menjadi bahan pemikiran bagi kita bersama. Sebagai bangsa yang 

sedang membangun hendaknya seluruh elemen bisa lebih bersabar 

pada proses yang sedang berjalan dan tidak menjadikan sistem 

pembangunan Indonesia dengan system trial and error  
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MENATA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL MENUJU BANGSA SEJAHTERA DAN MANDIRI 

 

Oleh: DR. Ridwan Nurdin, MCL 

 

 

Kami merasa senang dengan kegiatan ini dan berharap kegiatan 

seperti ini dapat memberikan semangat bagi keterlibatan anak bangsa 

dalam merumuskan arah kehidupan dan masa depan bangsanya. 

Kegiatan menysusun system perencanaan pembangunan merupakan 

suatu kegiatan yang akan menyita energy dan pikiran. Disamping itu, 

harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap peran lembaga Negara 

menjadi perhatian utama karena kegiatan ini merupakan bagian dari 

proses menuju bangsa yang sejahtera dan berperadaban. Untuk itu, 

menata system perencanaan bukanlah hal yang mudah namun demi 

kesuksesan acara ini, penulis mencoba mencurahkan pikiran-pikiran 

semoga bermampaat adanya. Dalam acara ini, tentu, akan melahirkan 

sebuah system perencanaan yang akan dirancang  menjadi pedoman 

dalam menuju pencapaian kesejahteraan bangsa. Berikut akan kami 

sampaikan beberapa pokok pikiran terkait menata system perencanaan 

pembangunan nasional: 

1. Terkait dengan menata system perencanaan pembangunan 

nasional maka hal utama yang penting untuk didiskusikan 

adalah  prinsip apa yang akan dianut. Karena prinsip ini 

merupakan dasar atau landasan untuk penataan lebih lanjut. 

Sekiranya prinsip disini adalah undang-undang maka nilai apa 

yang harus disepakati untuk dipedomani. Misalkan nilai; 

keterbukaan, tanggung jawab, berkelanjutan, relevan, taat asas, 

dan sebagainya.  

 

2. Dalam format perencanaan perlu dipikirkan tentang kinerja 

lembaga dalam kaitan kewenangan dan tanggung jawab. 

Rumusan tanggung jawab antara instansi vertical  dan instansi 

horizontal. Atau instansi Pusat dengan Daerah atau sesama 
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instansi daerah harus jelas dan konkrit. Demikian juga 

kewenangan dan tanggung jawab instansi dalam merumuskan 

kegiatan harus sejalan dengan jalur yang telah disusun oleh 

MPR. 

 

3. System pembangunan Nasional harus menjadi pedoman bagi 

yang lain. System akan melahirkan banyak sekali unit-unit 

dimana unit dimaksud menjadi pengejewantahan formasi dan 

kebutuhan lapangan dalam realisasi kerja untuk kesejahteraan 

rakyat. System demikian akan menjadi cermin bagi semua 

koridor kenegaraan secara integral tidak parsial. Posisi bangsa 

yang sedemikian besar tentu akan rentan dengan banyak hal;  

seperti disintegrasi, kemiskinan, kesehatan, bencana alam 

danm lainnya. Secara sistemik;system perencanaan harus 

memasukan realitas kehidupan berbangsa secara makro dan 

substanstif 

 

4. System pemampaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan. Jika 

melihat secara kasat mata kekaayaan alam bangsa ini luar 

biasa. Hamper semua sumber daya alam pada Negara lain 

tersedia diperut bumi Indonesia. Apakah kekayaan dimaksud 

memberikan pengaruh yang signifikan atau berperan 

menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera. 

Karena itu, dalam system perencanaan nasional memasukan 

urgensi kekayaan alam sebagai sumber yang tertata dan 

dikelola secara bertanggung jawab menjadi suatu keharusan.  

 

5. Disisi lain; problematika  social  menjadi masalah yang perlu 

diperhatikan secara serius dalam konteks perencanaan 

pembangunan nasional. Seperti; Pengangguran, anak jalanan, 

rumah tak layak huni dan sebagainya. Kondisi ini dapat terlihat 

dengan terang benderang nyaris pada semua level social 

masyarakat. Kondisi ini ditemukan pada banyak level  

masyarakat dimana mereka hidup  tidak layak. Kemiskinan 

memang banyak factor penyebab tetapi perencanaan 

diharuskan untuk menata ulang system yang ada agar 

kemiskinan menjadi terurus secara integratif. Misalkan, 

www.m
pr

.g
o.

id



104 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

pengelolaan dana untuk kesehatan, pendidikan,  diserahkan 

kepada daerah sedangkan pembinaan ekonomi atau  jalan 

kepada wilayah. 

 

6. Kinerja kelembagaan diperlukan penguatan dengan istilah 

saling memberikan efek. Kinerja kepolisian memberi efek 

terhadap kinerja kejaksanaan. Kinerja hakim memberi efek 

kepada kedua instistusi tersebut. Kondisi ini nampaknya belum 

terjadi secara sistemik. Urgensi  efek kelembagaan dimaksud 

akan memperkuat system peradilan di Indonesia dalam 

kerangka mewujudkan Indonesia sebagai  Negara hokum serta  

masyarakat yang tertib hokum. Untuk sinkronisasi Undang-

undang tentang system hokum diperlukan perencanaan yang 

mantap  sehingga tumpang tindih dalam konteks kewenangan 

menjadi berkurang bahkan sirna.  

 

7. Selain itu, jika system perencaan pada masa orde baru dengan 

istilah GBHN nya masih perlu kembali ditiru, memang sudah 

sepantasnya sebuah bangsa mempunyai haluan Negara sebagai 

pedoman bagi segenap institusi Negara. Jika kondisi 

perencanaan tidak bermuara ke suatu arah maka akan terlihat 

bagaimana kekacauan atau mismanagement akan terjadi dan 

tentu hal tersebut merugikan bangsa . sebagai tambahan, 

perbandingan kjonsep perencanaan pada Negara lain, mungkin 

perlu, dilihat sebagai suatu pembelajaran untuk meraih tatanan 

berbangsa menuju lebih baik. www.m
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GBHN DAN PEMBANGUNAN BERBASIS HAM, 

PENTINGKAH? 

Suatu Catatan Reflektif Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional
1
 

 

Oleh : Sepriady Utama, SH
2
 

 

 

PENGANTAR 

1. Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan 

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, ialah melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

2. Dengan demikian, Pembangunan Nasional merupakan rangkaian 

kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan 

negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan 

dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”. 

 

3. Pada era Demokrasi Terpimpin [sering di sebut Orde Lama, 

1959-1967], yang ditandai dengan Dekrit 5 Juli 1959,  dibawah 

kepemimpinan Soekarno,  pembangunan dicanangkan oleh MPRS  

yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar 

perencanaan nasional: a] TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang 

Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar 

Haluan Negara; b] TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-

Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 

                                                           
1 Paper Bahasan pada FGD Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Seri Diskusi 

MPR RI, yang diselenggarakan MPR-RI dan Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 26 

Mei 2016;. 
2 Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM  Aceh 
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1961-1969, dan c] Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang 

Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara 

dan Haluan Pembangunan. Pada masa Orde lama, Pimpinan 

MPRS adalah juga Menteri Koordinator dan Menteri Negara, dan 

karenanya merupakan Pembantu Presiden. 

 

4. Berbeda dengan Era Soekarno, pada masa kepemimpinan 

Soeharto [dan selanjutnya sering disebut sebagai Orde Baru, 

1967-1998, pemerintahan  Soeharto menitik-utama-kan  stabilitas 

nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas 

nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan 

konsensus nasional. 

 

 

SEKILAS TENTANG GBHN 

1. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang 

penyelenggaraan negara dalam garis- garis besar sebagai 

pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima 

tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang  berkeadilan.  

 

2. Landasan GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara disusun 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusional 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

3. Secara operasional, GBHN diimplementasikan dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Nasional. Dengan adanya rencana 

pembangunan para penyelenggara negara mempunyai pegangan 

dan sasaran serta target yang harus dicapainya dalam kurun waktu 

tertentu. Repelita misalnya adalah rencana pembangunan yang 

memiliki rentang waktu selama 5 tahun. Repelita dipergunakan 

sebagai penjabaran dari GBHN pada masa awal pemerintahan 

Soeharto sampai dengan tahun 1998. Dengan demikian harapan 

rakyat dan kenyataan yang didapatkan bisa dengan mudah diukur 

dengan referensi dokumen tersebut. Bahkan pengukuran kinerja 

pemerintahan, dalam hal ini presiden selaku mandataris MPR, 
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didasarkan atas kesungguhan dan keberhasilan presiden dalam 

menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut.  

 

4. Selama kepemimpinan Presiden Soeharto perjalanan 

 pembangunan di Indonesia dipandu dokumen GBHN yang 

diberlakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(Tap MPR). Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang 

dari enam Tap MPR tentang GBHN. Enam Tap MPR tersebut, 

yaitu: (i) Tap MPR No. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR No. II/MPR/ 

1978; (iii) Tap MPR No. IV/MPR/1983; (iv) Tap MPR No. 

II/MPR/1988; (v) Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir (vi) 

Tap MPR No. II/MPR/1998. Untuk konteks pemerintah daerah 

(provinsi dan kabupaten/kota), dokumen GBHN ini diterjemahkan 

ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah 

(Poldasbangda). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, 

Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas). 

 

 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PASCA 

REFORMASI  

1. Pasca Reformasi, terjadi perubahan pada hampir seluruh sendi-

sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam 

reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi, dan 

pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi 

tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan 

antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha; 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan 

penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan.  

 

2. Amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden [serta kepala daerah] dipilih langsung oleh rakyat, 

dengan demikian Presiden, dalam konteks ketatanegaraan,  bukan 

lagi mandataris MPR. Selain itu, reformasi pasca amandemen 

UUD 1945,  juga meniadakan GBHN (Garis-garis Besar Haluan 
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Negara) yang pada sebelumnya berfungsi sebagai arahan bagi 

Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.  

 

3. Sebagai pengganti GBHN, dan mengingat pentingnya 

pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan 

pengelolaan keuangan negara secara nasional, maka Pemerintah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006. 

Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan 

seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai 

pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal 

dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. 

 

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah 

pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan 

mulai berlaku sejak tahun 2005. 

 

5. Selanjutnya, sebagai panduan operasionalisasi dari Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dikenal apa yang 

disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang [RPJP 

Nasional] dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

[RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP 

Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP 

Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan 

pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan 

jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Sementara Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM 
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Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun yang terdiri dari : 

 RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, 

 RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, 

 RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, 

 RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. 

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) setiap tahunnya  sebagai rencana pembangunan 

tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, 

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, 

serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga 

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang 

bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP 

Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai 

dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada 

RPJP Nasional. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang [RPJM Daerah] adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 

(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah 

serta memerhatikan RPJM Nasional. 

 

PRO DAN KONTRA WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI 

GBHN 

1. Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) terus digaungkan sejumlah politisi di Tanah Air. Wacana 

ini kembali mengemukan  setelah pidato politik Ketua Umum 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri 

di Rakernas PDI-P pada pertengahan Januari 2016 tentang 

pentingnya GBHN.  
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2. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sistem serupa 

GBHN sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara 

berkesinambungan, terutama untuk menata  sistem demokrasi. Dia 

mengatakan, selama ini rencana pembangunan jangka menengah 

atau panjang (RPJM/RPJP) berbasis pada program yang dibuat 

calon presiden terpilih. Program ini kemudian dijadikan undang-

undang (UU) sebagai acuan kerja kabinetnya selama dia 

memerintah
3
. Problemnya adalah, masa jabatan Presiden 

maksimal dua kali masa jabatan, sementara Presiden baru tidak 

terikat dengan program-program presiden sebelumnya, dan hanya 

akan menjalankan apa yang dijanjikannya pada rakyat ketika 

kampanye. 

 

3. Pada masa orde baru, Indonesia memiliki GBHN sebagai panduan 

pembangunan nasional jangka panjang. GBHN yang disusun oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi pada 

masanya, bersifat sentralis. Sejak 2007, istilah GBHN tidak lagi 

dipakai sebagai acuan pembangunan, dan digantikan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang 

berdurasi 20 tahun. Sebagian kalangan menilai wacana 

penghidupan kembali GBHN menjadi jawaban atas kegelisahan 

karena tujuan pembangunan yang seperti kehilangan arah.  

 

4. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas, 

mayoritas publik tidak memungkiri pentingnya keberadaan 

panduan kebijakan nasional. Sebanyak 54,5 persen koresponden 

menyetujui untuk menghidupkan kembali GBHN dengan tetap 

disesuaikan dengan kondisi terkini. Namun, masyarakat justru 

menolak ketika GBHN diberlakukan seperti masa orde baru
4
.  

 

5. Pemberlakuan kembali GBHN mengharuskan perubahan status 

politik MPR. Jika berpegang pada Undang-Undang sekarang, 

MPR mempunyai kedudukan yang sama dengan presiden. Apabila 

GBHN dihidupkan, presiden jadi mandataris MPR dengan 

                                                           
3 Disampaikan disela-sela  Rapat Koordinasi Pimpinan MPR, di Bali, 31 Januari 2016 
4 Jajak pendapat Kompas GBHN, Membumikan Panduan, 1 Februari 2016 
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kedudukannya di bawah MPR sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi. Perubahan ini pun memerlukan amandemen UUD yang 

memungkinkan dan mengesahkan perubahan tata negara. 

Perubahan demi perubahan ini tentu akan membawa dampak, baik 

dari segi hukum, uang, waktu dan tenaga. Rawan pula diduduki 

oleh kepentingan politik praktis.  

 

6. Menurut Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, keinginan menghadirkan 

kembali GBHN bukanlah desakan MPR, melainkan dari 

masyarakat. Meskipun demikian, tambahnya, hampir sebagian 

besar anggota MPR setuju adanya haluan negara
5
.  

 

7. Sebaliknya, Prof. Dr. Mahfud MD,  ada tidaknya GBHN tak dapat 

menjadi patokan bahwa pembangunan Indonesia akan lebih baik. 

Sebab, saat ini sudah ada UU No 25/2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 17/2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kedua undang-

undang itu cukup jadi patokan bagi rencana pembangunan 

nasional. Sesungguhnya haluan Negara itu sudah ada, meskipun 

dengan nama yang berbeda,  dan tinggal dilaksanakan. Menurut 

Dr. Saldi Isra,  Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, 

Presiden memiliki kekuasaan penuh dan tidak berada di bawah 

parlemen atau sebagai mandataris MPR seperti di masa Orde 

Baru. Dengan landasan berpikir ini, mengukuhkan lagi GBHN 

dalam sistem ketatanegaraan RI sudah tidak lagi cocok. Di masa 

lalu, Presiden sebagai mandataris MPR dimungkinkan dan tidak 

terjadi gejolak politik sebab MPR dikooptasi penguasa saat itu. 

Jika sistem itu dipakai saat ini, yang terjadi ialah keributan. Yang 

terjadi nanti malah ketidakstabilan politik, dan Presiden bisa 

bolak-balik diganti jika dinilai melanggar haluan Negara
6
; 

8. Peneliti dari lembaga Center for Strategic and International 

Studies (CSIS) Philip J Vermonte  mempertanyakan relevansinya 

GBHN  dengan sistem perpolitikan saat ini. Menurutnya, jika 

                                                           
5 Disampaikan pada saat menghadiri Diskusi bertema “Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk 

Masa Depan”, Jakarta 4 Maret 2016, 
6 Disampaikan sebagai keynote Speaker pada Diskusi Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk 
Masa Depan,  Jakarta, 4 Maret 2016  
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menghidupkan GBHN hanya untuk prinsip-prinsip umum 

pembangunan bangsa tidak masalah. Namun kalau memuat 

perencanaan yang rigid dan detail maka upaya menghidupkan 

kembali tersebut tidak tepat. Model itu akan membelenggu 

pemerintahan berikutnya yang tidak terlibat dalam penyusunan 

GBHN. Nanti pemerintah berikutnya akan dikunci GBHN kalau 

terlalu detail. Apalagi jika masa waktunya sampai 25 tahun. 

Pemerintahan berikutnya tidak bisa improvisasi kebijakan sesuai 

perkembangan zaman. Sehingga  tidak cocok dengan sistem 

demokrasi yang selalu mengedepankan kemajuan dan perubahan,  

9. Menurut Philip, sistem sekarang sesungguhnya sudah bagus yaitu 

adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang 

berlaku selama lima tahun. Tinggal diperbaiki kekurangan pada 

sistem sekarang. Hal itu sesuai dengan masa kepemimpinan 

sebuah pemerintahan yaitu berganti tiap lima tahun dan bisa 

melanjutkan satu periode berikutnya kalau terpilih kembali. 

Dengan model itu, presiden terpilih diberi kebebasan untuk 

merencanakan pembangunan. Yang penting tidak melanggar 

konstitusi atau UUD 1945. Sebaliknya jika harus menghidupkan 

kembali GBHN, apalagi sangat detail, akan terjadi pengekangan 

terhadap presiden terpilih. Dia harus menjalankan program yang 

sesungguhnya program itu punya kepentingan tertentu dari 

presiden sebelumnya
7
  

 

PEMBANGUNAN BERBASIS HAM 

1. Hak atas Pembangunan merupakan salah satu hak yang 

fundamental yang berakar pada Piagam PBB, DUHAM, KIHSP 

dan KIHESB. Deklarasi Hak Atas Pembangunan [diterima 

Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. 41/128, 4 Desember 

1986] menyatakan dengan tegas bahwa Hak atas Pembangunan 

adalah hak yang tak dapat dicabut [an inalienable right] dengan 

dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki 

hak untuk berpartisipasi, berkonstribusi dan menikmati 

pembangunan ekonomi, social, budaya dan politik. 

                                                           
7 Disampaikan dalam diskusi bertema "Dinamika Proses Pembuatan Kebijakan Tahun 2015 dan 
Proyeksi Tahun 2016" di Jakarta, 13 Maret 2016 
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2. Hak atas Pembangunan dinyatakan kembali lewat Deklarasi 

Copenhagen 1995, yang menegaskan hubungan antara HAM dan 

pembangunan. Melalui konsensus barunya, Deklarasi Copenhagen 

menyatakan bahwa “masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat 

perhatian untuk pembangunan yang berkelanjutan, berkomitmen 

untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan pekerjaan secara 

penuh dan produktif serta membantu mencapai perkembangan 

integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial.” 

3. Sejak kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium [MDGs] 

dicanangkan pada awal 2000, Negara-negara sepakat 

pembangunan dengan fokus antara lain pada pengentasan 

kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kesehatan 

menggunakan prinsip kebebasan, kesetaraan, non dikskriminatif, 

dan penghormatan terhadap seluruh hak asasi manusia sebagai 

landasan dasarnya. Kini, dengan berakhirnya MDGs pada 2015, 

upaya pembangunan berkelanjutan tersebut diteruskan menjadi isu 

Pasca 2015 [Post 2015]. 

4. Sejauh ini, meskipun sudah terjadi perubahan signifikan dibanyak 

aspek dan tempat, strategi pembangunan yang diimplementasikan 

masih menggunakan pendekatan yang berbasi pada pemenuhan 

kebutuhan [need based approach]. Dengan pendekatan berbasis 

kebutuhan, masyarakat lebih ditempatkan sebagai objek 

pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. 

5. Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas, hanya 

terfokus untuk mengatasi masalah yang muncul dipermukaan, 

sehingga strategi pembangunan hanya parsial, sesat dan tidak 

jarang pula menimbulkan masalah jangka panjang, Sebagai 

contoh, dalam pendekatan berbasis kebutuhan, analisis 

kemiskinan hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan dan 

dikaitkan dengan indikator-indikator lainnya. Sedangkan analisis 

yang berbasis pada HAM, akan mengungkapkan perhatian 

tambahan pada akar- akar kemiskinan itu sendiri, termasuk pada 

gejala ketidakberdayaan dan ketersingkiran kaum miskin secara 

sosial. 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



114 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

PENUTUP DAN CATATAN REKOMENDATIF 

Wacana mengaktifkan GBHN perlu dikaji secara mendalam, 

antara lain dengan pertimbangan: 

 akan berimplikasi pada masalah ketatanegaraan, yang 

menyangkut dengan sistem pemerintahan, hubungan antar 

lembaga Negara, perubahan signifikan tugas dan fungsi lembaga 

Negara, termasuk peralihan konsep kedaulatan sebagaimana pra 

amandemen, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan akan 

dijalankan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi 

Negara.  

 akan mengubah  sistem demokrasi yang berlangsung saat ini, 

dimana  MPR dinilai punya potensi untuk mengganti sistem 

pemilihan presiden (Pilpres) dari sistem pemilihan langsung 

kembali ke sistem pemilihan  oleh MPR, Hal ini dapat 

mengganggu kedaulatan rakyat yang sejak masa reformasi telah 

melakukan Pilpres secara langsung. Ketika GBHN dihidupkan 

kembali, rakyat mau tidak mau, tidak bias tidak, akan dipimpin 

oleh orang-orang yang dipilih melalui kehendak politik lembaga 

Perwakilan.  

 Wacana menghidupkan kembali GBHN dinilai sebagai langkah 

mundur dari penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia. 

ketika GBHN dihidupkan kembali, maka ada satu proses 

kedaulatan rakyat yang justru dihilangkan oleh Negara, dan akan 

berimplikasi serius pada sistem presidensial dimana 

pertanggungjawaban presiden tidak lagi di tangan rakyat 

melainkan di tangan MPR.  

 Penting diingat, meskipun secara konstitusional Presiden adalah 

mandataris MPR, namun dalam prakteknya,  pada masa Orde 

Baru, Presiden adalah “pusat kekuasaan”, bahkan MPR sebagai 

Lembaga Tertinggi Negara saat itu, yang bertugas, antara lain 

untuk memilih dan mengangkat Presiden/wakil Presiden dan 

menetapkan GBHN telah dikooptasi dan dibawah kendali 

Presiden. Demikian juga dengan lembaga Negara 

lainnya. GBHN pada masa lalu sesungguhnya adalah Dokumen 

yang disiapkan oleh Wankamnas, atas perintah Presiden, yang 

kemudian diteruskan kepada Badan Pekerja MPR, untuk 
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kemudian di bawah ke Sidang Umum MPR;  

 Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, Presiden 

memiliki kekuasaan penuh dan tidak berada di bawah parlemen 

atau sebagai mandataris MPR seperti di masa Orde Baru. Dengan 

landasan berpikir ini, mengukuhkan lagi GBHN dalam sistem 

ketatanegaraan RI sudah tidak lagi cocok. Di masa lalu, Presiden 

sebagai mandataris MPR dimungkinkan dan tidak terjadi gejolak 

politik sebab MPR dikooptasi penguasa saat itu. Jika sistem itu 

dipakai saat ini, yang terjadi ialah ketidakstabilan politik, dan 

Presiden bisa bolak-balik diganti jika dinilai melanggar haluan. 

 Menghidupkan GBHN hanya untuk prinsip-prinsip umum 

pembangunan bangsa tidak masalah. Namun kalau memuat 

perencanaan yang rigid dan detail maka upaya menghidupkan 

kembali tersebut tidak tepat. Model itu akan membelenggu 

pemerintahan berikutnya yang tidak terlibat dalam penyusunan 

GBHN. Nanti pemerintah berikutnya akan dikunci GBHN kalau 

terlalu detail. Apalagi jika masa waktunya sampai 25 tahun. 

Pemerintahan berikutnya tidak bisa improvisasi kebijakan sesuai 

perkembangan zaman. Sehingga  tidak cocok dengan sistem 

demokrasi yang selalu mengedepankan kemajuan dan perubahan.  

 Sesungguhnya, ketentuan yang saat ini berlaku dalam UU 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dinilai sudah cukup mengakomodir 

kepentingan dua pihak, yakni negara dan partisipasi publik. 

Dalam aturan itu, sudah diatur mengenai Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengan (RPJM), hingga rencana tahunan kementerian/ 

lembaga dan satuan kerja perangkat daerah. 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlaku 

selama lima tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional [RPJP Nasional] sebagai “GBHN 

dengan nomenklatur baru” sesungguh telah sejalan dengan 

konstitusi, sembari dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal 

itu sesuai dengan masa kepemimpinan sebuah pemerintahan 

yaitu berganti tiap lima tahun dan bisa melanjutkan satu periode 

berikutnya kalau terpilih kembali. Dengan model itu, presiden 

terpilih diberi kebebasan untuk merencanakan pembangunan. 
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Yang penting tidak melanggar konstitusi atau UUD 1945. 

Sebaliknya jika harus menghidupkan kembali GBHN, apalagi 

sangat detail, akan terjadi pengekangan terhadap presiden 

terpilih. Dia harus menjalankan program yang sesungguhnya 

program itu punya kepentingan tertentu dari presiden 

sebelumnya. 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah 

ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. 

Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 

2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai 

penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) 

Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf 

Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah 

disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. 

RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian 

visi dan misi  

 Dalam RPJMN 2015-2019, terdapat 9 agenda pembangunan 

nasional, yaitu [1] Menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga Negara; [2] Membangun Tata Kelola 

Pemerintahan yang bersih, efektif,  demokratis dan terpercaya; 

[3] Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; [4] 

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat 

dan terpercaya; [5] Meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia; [6] Meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional; [7] Mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestic; [8]  Melakukan revolusi karakter 

bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum 

pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan 

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek 

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, 

nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara 
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dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dan 

[9] Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan 

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga; 

 Penting untuk diingat oleh semua pemangku kepentingan, bahwa 

hak atas Pembangunan  merupakan salah satu hak yang 

fundamental yang berakar pada Piagam PBB, DUHAM, KIHSP 

dan KIHESB. Deklarasi Hak Atas Pembangunan [diterima 

Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. 41/128, 4 Desember 

1986] menyatakan dengan tegas bahwa Hak atas Pembangunan 

adalah hak yang tak dapat dicabut [an inalienable right] dengan 

dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki 

hak untuk berpartisipasi, berkonstribusi dan menikmati 

pembangunan ekonomi, social, budaya dan politik. 

 Dalam konteks HAM, pembangunan selalu berkenaan dengan 

langkah-langkah memajukan kesejahteraan, keadilan dan 

pemenuhan hak-hak pembangunan di bidang ekonomi, social, 

budaya dan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan 

dalam Deklarasi Copenhagen 1995 yang menyatakan bahwa 

masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat perhatian untuk 

pembangunan yang berkelanjutan, berkomitmen untuk 

memerangi kemiskinan, meningkatkan pekerjaan secara penuh 

dan produktif serta membantu mencapai perkembangan integrasi 

sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial.” 

 Pembangunan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas, hanya 

terfokus  untuk mengatasi masalah yang muncul dipermukaan, 

sehingga strategi pembangunan hanya parsial, sesat dan tidak 

jarang pula menimbulkan masalah jangka panjang, Sedangkan 

analisis yang berbasis pada hak, akan mengungkapkan perhatian 

tambahan pada akar- akar kemiskinan itu sendiri, termasuk pada 

gejala ketidakberdayaan dan ketersingkiran kaum miskin secara 

sosial. 
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Taufiq Abdul Rahim, PhD 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai dasar hukum 

dan undang-undang yang telah disahkan serta disepakati bersama 

sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 

1945. Dasar hukum negara adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 

1945) dan Panca Sila, sehingga secara politik dan hukum, Indonesia 

hadir di tengah bangsa-bangsa yang ada di dunia sejak diproklamirkan 

serta merndapatkan pengakuan negara-negara di dunia internasional. 

Dalam hal ini keberadaan dan peran negara serta tanggung jawab 

dapat ditinjau dari berbagai aspek penting untuk dianalisis, baik secara 

politik, ekonomi, sosial-budaya, pemerintahan, lingkungan 

nasional/regional/global, sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. 

Karena aktivitas negara memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia 

serta berbagai lingkungan sekitarnya, baik sebagai urusan pribadi, 

sosial, masyaakat dan lain sebagainya memahami serta patuh dalam 

sebuah otoritas negara. 

Negara dalam pemahaman yang disampaikan oleh Andrew 

Heywood (2013) sebagai istilah yang merujuk pada banyak hal; 

sebuah lembaga, sebuah satuan teritorial, sebuah ide filsafat, sebuah 

perangkat pemaksaan dan penindasan, dan sebagainya. Sehingga 

negara dapat dipahami dalam empat hal serta cara yang berbeda yaitu; 

perspektif idealis, fungsionalis, organisasional dan internasional. 

Dalam hal ini pendekatan idealis negara dari filsuf Jerman modern 

merupakan refleksi tulisan George William Federich Hegel, negara 

sebagai sebuah cita-cita etis dan ekspresi tertinggi dari kebebasan 

manusia (Philosophy of Right, [1821] 1942). Juga dinyatakan tentang 

mengembangkan sistem rasional dari ajaran tradisional dengan 

menginterpretasikan  seluruh proses sejarah manusia, dan bahkan 

alam semesta itu sendiri dalam sudut pandang kemajuan pikiran 
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mutlak menuju realisasi diri. Karena itu, dapat diidenfikasikan bahwa 

ada tiga momen dari eksitensi sosial negara yaitu, keluarga, 

masyarakat sipil dan negara. Dengan demikian negara sebagai 

komunitas etis yang didukung oleh sikap simpati dalam bentuk 

“altruisme universal”, sehingga negara dalam dimensi etis adanya 

hubungan antara lembaga bagian dari negara. Secara fungsional 

tentang negara berfokus peran dan tujuan dari lembaga negara, fungsi 

utamanya pemeliharaan tatanan sosial sebagai rangkaian lembaga 

menegakkan tatanan dan menghasilkan stabilitas sosial. 

Demikian juga secara organisasional, negara sebagai perangkat 

pemerintahan dalam pengertian yang luas merupakan rangkaian 

lembaga yang dapat dikenali bersifat publik, bertanggung jawab 

dalam pengaturan kehidupan sosial dan dibiayai oleh belanja publik. 

Karena itu negara memiliki lima ciri penting yaitu; pertama, penguasa 

menggunakan kekuasaan untuk organisasi dan kelompok lain, ini 

selaras dengan pernyataan Thomas Hobbes (Leviathan, [1651] 1968) 

dasar-dasar dari kewajiban politik dan tidak diragukan lagi pengaruh 

dari peran sipil, mengemukakan argumentasi kontrak sosial. Kedua, 

lembaga negara bersifat publik (negara) berbeda dengan lembaga 

“private/swasta” dari masyarakat sipil. Ketiga, negara sebuah ukuran 

legitimasi, diterima sebagai pengikat anggota masyarakat, diklaim, 

dibuat untuk kepentingan publik atau kebaikan bersama, menjadi 

cerminan kepentingan permanen masyarakat. Keempat, perangkat 

dominasi, otoritas negara adanya sokongan pemaksaan, memiliki 

kapasitas kepastian hukum yang dipatuhi, sebagaimana Max Weber 

(1948) adalah, legitimasi dari sebuah rezim politik atau sistem 

kekuasaan, otoritas politik ditantang sebagai akibat dari kebijakan 

yang tidak populer pemimpin atau pemerintahan yang buruk. Kelima, 

sebuah kesatuan teritorial adalah wilayah hukum negara sebagai 

definisi geografis, semua yang hidup di batas wilayah negara sebagai 

sebuah entitas otonom. (Andrew Heywood, 2013) 

Kemudian pendekatan internasional, hal ini berkaitan dengan 

pandangan negara yang utama sebagai pelaku (aktor) pada tingkat 

dunia, ini merupakan unit dasar politik internasional. Negara 

memperlihatkan peran multifungsi keluar dan kedalam, yaitu 

hubungan individu, kelompok dan masyarakat, kemampuan 

memelihara kemampuan dan pandangan internasional hubungannya 
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dengan negara lain, serta kemapuan memberikan perlindungan dari 

serangan luar. Hal ini sesuai dengan Konvensi Montevideo tentang 

Hak dan Tugas Negara Pasal 1, negara memiliki empat ciri: Sebuah 

batas wilayah tertentu; Sebuah populasi permanen; Sebuah 

pemerintahan efektif; dan Kapasitas untuk melakukan hubungan 

dengan negara-negara lain (Ibid). 

Dalam hal ini negara sebagai sebuah kekuasaan orgnisasi 

pemerintahan tidak dapat diabaikan, ini mesti diselaraskan dengan 

kemauan pemerintah yang berkuasa pada saat itu menjadi faktor 

utama yang mampu menjelaskan perkembangan kehidupan modern 

yang saling berhubungan dengan hak dan tugas negara. Kewenangan 

demokratisasi secara bertahap, ekonomi dan sosial yang luas 

mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan, seimbang, 

harmonis dan berkelanjutan. Sehingga kewajiban politik, landasan 

kekuasaan individu dan masyarakat berhak mematuhi negara (John 

Locke, [1690], 1965), juga mengembangkan kemerdekaan liberal 

individual jenis negara terbatas. Adanya kesepakatan sukarela, atau 

kontrak sosial, yang dibuat oleh individu-individu yang mengakui 

bahwa hanyalah pembentukan sebuah kekuasaan yang berdaulat yang 

dapat menjaga mereka dari ketidakamanan, ketidaktertiban dan 

brutalitas dari keadaan alami (Hobbes, 1651). Kemudian para pluralis 

modern sering mengadopsi pandangan lebih kritis negara denga istilah 

teori neo-pluralis, seperti Robert Dahl (1984), Charles Lindblom 

(1980) dan J. K. Galbraith (1992), bahwa negara-negara industri 

modern lebih kompleks dan kurang responsif terhadap tekanan 

masyarakat, mengakui bahwa kelompok bisnis menikmati “posisi 

istimewa” dalam hubungannya dengan pemerintah dibandingkan 

dengan kelompok-kelompom lain yang tidak dapat bersaing.           

  Kemudian negara sebagai aktor politik, diasumsikan sebagai 

sebuah kelompok kepentingan yang sangat kuat dalam kehidupan 

masyarakat, sebagaiman argumentasi Erick Nordlinger (1981) yang 

berpusat pada negara sebagai pengembangan model demokrasi liberal, 

berdasarkan pada “otonomi dari negara demokrasi”. Oleh karena itu 

yang terlibat dalam perumusan kebijakan disampaikan oleh beberapa 

sarjana James Anderson (1984), Charles Lindblom (1959), James P. 

Laster dan Joseph Stewart, Jr (2000), dalam hal ini aktor dan pemeran 

serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua 
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kelompok yang aktor resmi dan tidak resmi. Yang resmi adalah agen-

agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan 

yudikatif, sementara itu yang tidak resmi yakni kelompok 

kepentingan, partai politik, dan warganegara individu. Oleh karena itu, 

dalam kebijakan negara untuk penyusunan suatu perencanaan 

pembangunan negara dapat dilakukan serta melibatkan peran serta 

berbagai elemen penting yang terlibat baik resmi dan tidak resmi, 

yakni pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, agen 

pemerintah, kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara 

individu. Hal ini dikehendaki selaras dengan pernyataan Budi 

Winarno (2012), sebagai sebuah kebijakan publik badan-badan 

administrasi serta berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan 

publik, yang penting proses kebijakan publik mendapatkan perhatian 

seluruh elemen yang terlibat mengkaji kebijakan-kebijakan publik.    

Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik juga 

berhubungan langsung dengan keterbatasan peran pemerintah sebagai 

aktor negara dalam perencanaan dan pembuatan pembangunan di 

negara berkembang seperti Indonesia. Namun demikian, sebuah 

kerangka kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat 

memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan dan 

mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini Michael P. Todaro dan 

Stephen C. Smith (1971, J. Price Gittinger [1984]) melihat 

perencanaan ekonomi (economic planning) berarti sebagai upaya 

dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasi 

segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, 

serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus 

tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variable-

variable ekonomi pokok dari suatu negara (pendapatan, konsumsi, 

penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan 

sebagainya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Sistem perencanaan pembangunan negara dirumuskan dan 

dilaksanakan dalam kerangka kerja, dimana sistem ini dicirikan oleh 

adanya sebuah pengaturan negara Indonesia secara institusional, 

penggunaan sumber daya produktif yang dimiliki dan dikelola oleh 

sektor swasta dan masyarakat sebagai aktor ekonomi, juga pemerintah 
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pada sektor publik. Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang 

mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 

Jangka Panjang adalah sebagai berikut: Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor VII/MPR/2001 

tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, dan banyak lagi aturan serta perundang-undangan 

yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia 

sebagai sebuah negara berdaulat. 

 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERANAN NEGARA 

Sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah pranata 

aktivitas instrumen pokok pembangunan yang dapat diterima secara 

luas dengan sejumlah alasan logika ekonomi dan institusional serta 

konstitusional yang bersifat mendasar. Dari sekian banyak logika, 

maka secara ekonomi sering dikemukakan yaitu: Pertama kegagalan 

pasar, ini yang disebabkan oleh banyak kelemahan dan kekurangan 

yang menyangkut aspek struktural dan operasional, pasar tidak 

dikelola secara baik dan mampu beroperasi secara memadai terjadi 

distorsi harga antara keputusan para produsen dan konsumen berlaku 

ketimpangan disparitas yang besar antara nilai sosial, individual dan 

pasar (swasta). Dalam hal ini dikendaki logika pembenaran peranan 

pemerintah yang lebih gencar dalam pengelolaan perekonomian 

nasional. Jika terjadi kegagalan dilakukan pemerintah karena dalam 

banyak kasus dimana para politisi dan birokrat menempatkan 

kepentingan sebagai prioritas utama diatas kepentingan masyarakat. 

Alternatif analisisnya mesti melaksanakan reformasi, seperti reformasi 

rancangan undang-undang dan peraturan pelayanan sipil. Berdasarkan 

pemikiran para sarjana Anthony Arkinson dan Joseph Stiglitz (1980), 

Karla Hoff dan Joseph Stiglitz (2001), dan Oliver Williamson (1985) 

menyatakan bahwa, hal yang penting diperhatikan bahwa negara-

negara berkembang cenderung memiliki timgkat kegagalan pasar dan 

tingkat kegagalan pemerintah yang tinggi. 
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Kedua, mobilisasi dan alokadi sumber daya, dimana pemerintah 

(negara) tidak memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja 

terampil yang menyia-nyiakan usaha produktif tidak maksimal. Dalam 

konteks inilah pranata perencanaan ekonomi diasumsikan dapat 

membantu memodifikasi pengaruh negatif dari terbatasnya sumber 

daya, sehingga perencanaan dan penggunaan faktor produksi 

dimaksimalkan untuk aktivitas produktif, mampu bersaing, 

menciptakan investasi serta meningkakan konsentrasi memperhatikan 

kepentingan umum. Sebagaimana dinyatakan Cobb dan Elder (1972) 

yaitu; “a set of political controversies that will be viewed as falling 

within range of legitimate concern meritting attention by decision 

making body”, sementara itu Barbara Nelson (1984) menyatakan, 

proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar 

mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi 

perhatian secara personal dan mobilisasi organisasi yang mereka 

miliki untuk merespon masalah tersebut. Ketiga, dampak perilaku 

psikologis dikemukakan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai 

tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara 

dalam bentuk perencanaan pembangunan yang spesifik, menimbulkan 

dampak perilaku psikologis terhadap penduduk dan negara 

bersangkutan. Melalui rencana-rencana ekonomi, memperkuat 

legitimasi pemeritah pusat menanggulangi hambatan kesukuan, 

tradisional dan rasisme sebagai potensi kekuatan bangsa mengejar 

kemajuan-kemajuan, baik secara materil, sosial dan kesjahteraan 

sebagai tujuan kemakmuran bangsa. 

Keempat, bantuan luar negeri yakni adanya rumusan 

perencanaan pembangunan secara terperinci seringkali menjadi syarat 

yang harus dipenuhi pemerintah dari suatu negara untuk memperoleh 

bantuan luar negeri, baik dalam kerangka bilateral maupun 

multilateral. Daya tarik yang ditampilkan untuk mendapatkan bantuan 

luar negeri, ini sebagai peluang pemeritah (negara) untuk 

mendapatkan bantuan serta meyakinkan donatur, bahwa uang yang 

mereka berikan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting, 

dan rencana pelaksanaan aktivitas yang cermat dan konsisten sebagai 

jaminan. Namun demikian, jangan sampai bantuan luar negeri 

mengikat serta terjebak dalam kerangka utang yang menciptakan 
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ketergantungan serta menjadikan posisi pemerintah (negara) sebagai 

jebakan yang akan merugikan seluruh potensi sumber daya (resouces) 

yang dikuasai asing, sementara masyarakat dan bangsa terjebak dalam 

kepentingan internasional yang menjadikan peran pemerintah (negara) 

menjadi inferior dan termarjinalkan. 

Peran negara dan model ekonomi dasar dalam perencanaan 

pembangunan, pada model makroekonomi yang dianggap formal. 

Secara umum model perencanaan ekonomi sangat luas dan bervariasi 

dipilah menjadi dua kategori dasar, yaitu; Pertama, model-model 

pertumbuhan agregat, yang meliputi bermacam perkiraan 

makroekonomis mengenai perubahan variabel-variabel ekonomi 

pokok yang direncanakan atau yang dibutuhkan; Dan kedua, model 

input-output multisektor dan model ekuilibrium umum yang dapat 

dihitung (computable general equilibrium/CGE), yang antara lain 

menentukan dampak dari produksi, sumber daya, tenaga kerja, dan 

devisa terhadap serangkaian kerangka kerja arus produk antarindustri 

di suatu negara konsisten. Hal yang terpenting berikutnya dalam 

perumusan perencanaan pembangunan adalah penetapan pilihan-

pilihan secara rinci atas proyek dan analisis biaya manfaat sosial. 

Perencanaan secara agregat, sektoral dan proyek merupakan instrumen 

intelektual yang paling pemnting bagi pejabat pemerintah yang 

menyusun perencanaan pembanguan.  

 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REFORMASI 

KEBIJAKAN 

Peran pemerintah dalam perspektif pembangunan ekonomi 

tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, namun juga 

menjadi syarat untuk meraih keberhasilan dalam pembangunan 

ekonomi. Secara implisit bahwasanya jika suatu rezim kekuasaan 

negara dapat diandalkan untuk melaksanakan proses pembangunan 

secara kompeten dan jujur, maka negara secara politis kekuasaan 

negara semakin besar. Pemerintah dapat saja gagal dalam menjalankan 

pembangunan ketika terjebak dalam persoalan kemiskinan, 

pemerintah tersebut memainkan peranan kunci dalam kondisi 

disekuilibrium. Pandangan ini selaras dengan Anne Krueger (1990), 
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Deepak Lal (1995) dan Friederick A. Hayek (1994) yang juga 

menambahkan bahwa, poin-poin ini disetujui oleh banyak kalangan 

dalam beberapa kondisi tertentu, pendekatan ini menyimpulkan bahwa 

pada prinsipnya, pemerintah hanya dapat membuat keadaan menjadi 

lebih buruk, setidaknya dalam perannya yang minimum.  

Kekhawatiran ketidakmampuan pemerintah, seperti  prosedur 

birokrasi yang berbelit-belit serta panjang, kehati-htian yang 

berlebihan serta keengganan terhadap inovasi dan perubahan atau 

reformasi, persaingan antaraparat pemerintahan dan antardepartemen 

(contohnya, kementrian keuangan dan Badan Perencanaan 

Nasional/Daerah-Bappenas/Bappeda yang saling bertentangan), 

kurangnya komitmen terhadap maksud dan tujuan nasional yang harus 

diintegrasi dengan daerah atau regional, departemen, atau tujuan 

pribadi dan sebahagian pemimpin politik dan birokrat pemerintah. 

Demikian juga terakhir adalah kurangnya kesadaran untuk 

mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, 

sehingga semakin merajalela praktek-praktek korupsi oleh para 

politikus dan birokrat di segala sektor aktivitas pemerintahan dan 

kenegaraan (World Bank Report, 2002; M. S. Alam, 1990; Susan 

Rose-Ackerman, 1998; dan Pranab Bardhan, 1997). Selanjutnya juga 

buruknya kinerja dari suatu perencanaan dan semakin lebarnya 

kesenjangan antara perumusan rencana dengan pelaksanaannya juga 

kesepakatan terhadap “itikad politik (political will) sebahagian 

pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi negara (Albert 

Waterston, 1965).  

Sehingga kemauan politik untuk membangun diperlukan lebih 

dari sekedar perumusan tujuan-tujuan kebijakan tidak dalam bentuk 

retorika pada saat menebarkan janji politik (kampanye). Political will 

semacam ini, diperlukan kemampuan luar biasa dan keberanian politik 

yang besar menghadapi tantangan dari kelompok elit penguasa dan 

kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kecenderungan 

membela serta mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya. 

Diperlukan kemampuan untuk mengajak serta menyadarkan mereka 

bahwa, pembangunan merupakan wujud dari kepentingan seluruh 

warga-bangsa dalam jangka panjang, walaupun sebagian menderita 

kerugian jangka pendek. Tanpa adanya dukungan mereka dengan 
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sukarela ataupun terpaksa, maka kemauan membangun sebahagian 

politisi akan kandas karena tidak mampu berhadapan dengan 

perlawanan gigih, frustasi berkelanjutan, serta konflik internal dalam 

jangka panjang. 

Dalam kerangka umum dari analisa ekonomi politik adalah, 

orang-orang yang diasumsikan akan menentang perubahan atau 

reformasi kebijakan, biasanya berasumsi kebijakan-kebijakan negara 

tersebut akan merugikannya secara pribadi. Adakalanya dukungan 

berbagai kebijakan secara moral dianggap benar, bahkan seandainya 

kebijakan tersebut terbukti mengorbankan biaya yang besar dari 

mereka. Akan tetapi sebagai aturan umum, berbagai kajian dalam 

bidang ini mengasumsikan adanya kepentingan pribadi dan kelompok 

yang besar atau disebut dengan standar rasionalitas yang bermuatan 

kepentingan pribadi. Dalam hal ini, reformasi ekonomi dan kebijakan 

yang bermanfaat terhadap masyarakat luas, akan tidak dilaksanakan 

jika orang-orang yang dirugikan berjumlah sedikit namun harus 

berkorban lebih banyak. Sehingga mendorong untuk melakukan lobi-

lobi bahkan melakukan penyuapan agar dapat menghentikan reformasi 

tersebut, sementara itu masyarakat umum masing-masing berdiri 

sendiri bahkan secara individual hanya memperoleh manfaat yang 

sedikit, karenanya tidak mendapatkan rangsangan dari masyarakat 

luas untuk melakukan tindakan politik dukungan terhadap reformasi. 

Ini selaras dengan Dani Rodrik dan Marilee S. Grindle (1996; 2001); 

dan Mancur Olsen (1965), bahwa pola seperti ini, yang mana 

masyarakat luas dapat memperoleh manfaat tercerai berai dan orang-

orang yang dirugikan bersatu, ini telah berulang kali dilakukan kajian 

serta diindentifikasi sebagai akar penyebab gagalnya reformasi. 

Dalam usaha membuat perencanaan pembangunan selaras 

dengan reformasi kebijakan pada era globalisasi dan modern ini, 

kebijakan yang dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat serta 

rakyat dan seluruh aktor yang terlibat aktif terhadap kombinasi 

kebijakan untuk masyarakat (publik) dan pribadi secara ekonomi, 

dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya mampu 

menciptakan kestabilan, harmonisasi, berkelanjutan serta 

berkesinambungan dan pengelolaan faktor-faktor produksi dalam 

aktivitas produksi berkaitan dengan indikator ciri penting tersebut di 
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atas (belajar dari kegegalan pasar, mobilasi dan alokasi sumber daya, 

dampak perilaku psikologis, dan bantuan luar negeri). Menurut Elinor 

Ostrom (1990), sumber daya yang dimiliki bersama dapat diakses 

terbuka, dapat dialokasikan melalui berbagai institusi pemerintahan, 

sektor publik dan swasta, tetapi masyarakat dengan berbagai 

elemennya berperan penting dan semakin besar, karena pada era 

terdahulu kearifan lokal dan tradisional mekanismenya dirusak oleh 

kolonialisme dan kontrol pemerintah pasca kolonial yang terpusat. 

Sehingga diperlukan kombinasi perencanaan kebijakan “buttom up 

and top down”, serta mempunyai hubungan vertikal dan horizontal, 

peningkatan kualitas terhadap ide-ide priduktif masyarakat dan 

bersifat tidak bersaingan, tetapi ide ini seringkali dapat dirahasiakan 

(seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan transfer teknologi) 

sehingga bersifat dikecualikan (Paul Romer, 1993 dan 1992). Ini 

dilakukan sebagai alasan untuk menghindari “free rider (penumpang 

gelap)” dari berbagai perusahaan serta pihak yang memanfaatkan ide-

ide kreatif dan produktif yang dimanfaatkan dari aktivitas akademik 

universitas yang diserap, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan 

untuk mencari keuntungan pribadi. Ini pemanfaatan perencanaan 

pembangunan sangat dapat dikecualikan tetapi tidak bersaing dan 

biasanya dibuat di sektor swasta yang diregulasikan oleh pemerintah 

atau masyarakat sipil (Vincent Ostorm dan Elinor Ostorm (1977); 

David L. Weimar dan Aidan R. Vining (1992). 

 

PENUTUP 

Program terpenting dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional, menciptakannya secara simultan terhadap berbagai program 

sistem perencanaan pembangunan dan berbagai sektor serta aktor 

yang terlibat dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini tetap 

berpandangan adanya perubahan serta reformasi terhadap berbagai 

aktivitas yang memerlukan kekuatan politik dan ekonomi terhadap 

penetapan regulasi, juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

dan istilah populer perencanaan pembanguan “Millenium 

Development Goals/MDGs)”. Sejalan dengan perkembangan 

pemikiran serta kehidupan masyarakat modern di era globalisasi, tidak 
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harus mempertahankan “romantisme sejarah” tidak perduli akan 

adanya perubahan dan reformasi yang dikehendaki untuk 

pembangunan bangsa yang bermartabat, berkeadilan, harmonis, 

mempunyai visi ke depan dalam wawasan jangka panjang, 

berkesinambungan serta berkelanjutan. Semua ini dilakukan dengan 

itikad politik (political will) menciptakan kemajuan bangsa menuju 

kesejahteraan dan kemakmuran secara merata serta bertanggung 

jawab. Wallahu’alam bissawab... 
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PRAKTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN D INDONESIA 

SEJAK KEMERDEKAAN (GBHN) 

 

Oleh : Trio Yusandy 

 

Selama beberapa dekade yang lalu arah perjalanan negara yang 

telah ditempuh oleh bangsa Indonesia didasarkan pada UUD 45, arah 

atau keinginan rakyat dalam masa tertentu dituangkan didalam GBHN 

(Garis-garis Besar daripada Haluan Negara). Berdasarkan UUD 1945 

(pra-perubahan) pembuatan GBHN ini dilakukan oleh MPR. Suatu 

majelis yang merepresentasikan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. MPR merupakan maket atau miniatur dari masyarakat 

Indonesia dalam melakukan proses kedaulatan rakyat. Ketentuan 

tentang wewenang MPR dalam pembuatan GBHN tertuang didalam 

pasal 3 UUD 1945 (pra-perubahan). 

GBHN merupakan pernyataan keinginan rakyat yang menjadi 

acuan utama atas segala kiprah penyelenggara negara dalam 

mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, yang secara explisit tesurat 

didalam pembukaan UUD 1945. Upaya mewujudkan cita-cita bangsa 

secara sederhana diartikan sebagai upaya pembangunan bangsa. 

Karena pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai peningkatan 

kualitas dan derajat kehidupan seutuhnya dari seluruh rakyat 

Indonesia. Oleh karenanya bentuk operasional dari GBHN ini selama 

beberapa dekade diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan 

Nasional. 

Dengan adanya rencana pembangunan para penyelenggara 

negara mempunyai pegangan dan sasaran serta target yang harus 

dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Repelita misalnya adalah 

rencana pembangunan yang memiliki rentang waktu selama 5 tahun. 

Repelita dipergunakan sebagai penjabaran dari GBHN pada masa 

awal pemerintahan Soeharto sampai dengan tahun 1998. Dengan 

demikian harapan rakyat dan kenyataan yang didapatkan bisa dengan 

mudah diukur dengan referensi dokumen tersebut. Bahkan 

pengukuran kinerja pemerintahan, dalam hal ini presiden selaku 
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mandataris MPR, didasarkan atas kesungguhan dan keberhasilan 

presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut. 

Presiden pada saat itu merupakan mandataris MPR yang harus 

menjalankan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MPR, 

termasuk GBHN. Contoh yang paling aktual adalah ditolaknya 

pertanggung jawaban presiden Habibie oleh MPR. Dengan penolakan 

tersebut yang bersangkutan diberhentikan dan tidak dapat dipilih 

kembali menjadi presiden Republik Indonesia. 

Meskipun bagi beberapa kalangan agak sulit mengkategorikan 

GBHN ini, namun selama beberapa dekade GBHN ini telah menjadi 

suatu dokumen yang sakti bahkan sakral, berdosa bila dilanggar. 

Lebih jauh lagi maksud dan tujuan dari GBHN inipun diartikan 

berbeda oleh satu orang dengan lainnya. Apabila ini dikategorikan 

sebagai visi, bukankah visi bangsa sudah tecantum didalam 

konstitusi?. Apabila ini kehendak rakyat, bukankah konstitusi juga 

merupakan wujud tertulis dari kontrak sosial untuk bangsa ini 

bernegara beserta tujuan bernegara? 

Untuk memahami maksud, tujuan serta kegunaan GBHN, 

barangkali haruslah diteliti suasana kebatinan ketika UUD 1945 ini 

disusun, para pendiri bangsa ini pada saat itu ingin menegaskan bahwa 

visi bangsa haruslah dinamis, seiring dengan berlalunya waktu. Untuk 

itu daripada merubah konstitusi setiap saat, lebih baik diciptakan suatu 

dokumen lain yakni GBHN yang bisa dievaluasi, dianalisa, dirubah 

bahkan diganti setiap 5 tahun oleh lembaga yang berkewenangan 

membuat konstitusi, yakni MPR selaku manifestasi dari kedaulatan 

rakyat. 

Kontroversi dan salah kaprah akan pengertian fungsi GBHN, 

akhirnya disudahi dengan dirubahnya UUD 1945. Didalam perubahan 

yang ketiga dan keempat UUD 1945, kewenangan MPR menyusun 

GBHN telah dihilangkan. MPR, yang anggotanya akan terdiri dari 

anggota DPR dan anggota DPD, hanya bertugas untuk merubah dan 

menetapkan UUD, melantik presiden serta wakil presiden terpilih, 

yang dipilih langsung oleh rakyat, dan dapat memberhentikan 

presiden serta wakil presiden dalam masa jabatannya apabila yang 

bersangkutan melanggar hukum dan berkhianat terhadap negara. 
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Berbagai konsekwensi dari perubahan UUD 1945 ini akan 

menjadikan kehidupan bangsa bernegara ini pada masa pasca 2004 

akan mengalami perubahan yang amat mendasar, antara lain; MPR 

menjadi neben dengan lembaga tinggi lainnya; anggota MPR terdiri 

dari anggota DPR dan DPD; presiden, wakil presiden, anggota DPR, 

anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, dan tidak ada lagi 

GBHN. Ketiadaan GBHN tentunya akan berpengaruh kepada sistem 

dan alat untuk mewujukan cita-cita bangsa bernegara, atau lebih 

sempit lagi akan merubah sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perubahan sistem perencanaan nasional inilah yang akan dicoba 

dibahas didalam makalah ini. 

Untuk membicarakan perencanaan pembangunan seyogyanya 

kita harus mengenal dasar pemikirannya. Cetusan awal atas perlunya 

campur tangan pemerintah dalam perekonomian disampaikan antara 

lain oleh ekonom John Maynard Keynes, sebagai reaksi atau koreksi 

atas sistem ekonomi pasar, tanpa campur tangan pemerintah, yang 

dikemukakan oleh Adam Smith beberapa dekade sebelumnya. 

Pemikiran Adam Smith muncul pada saat revolusi industri 

berlangsung di Eropah terutama di Inggris dan Perancis. 

Para pemikir dari mazhab ekonomi pasar berasumsi bahwa 

peranan pemerintah haruslah seminimal mungkin bahkan sebisanya 

tanpa campur tangan dari pemerintah sama sekali. Kalaupun 

pemerintah harus berkiprah dalam perekonomian, terbatas hanya pada 

kegiatan yang tidak atau belum bisa dilakukan oleh swasta. Dengan 

mekanisme ini dipercaya bahwa antara penawaran (supply) dan 

permintaan (demand) akan mencapai keseimbangannya sendiri, 

dengan bantuan “the invisible hand“. 

Pada prakteknya asumsi tersebut tidaklah menjadi kenyataan, 

banyak faktor yang berperan dan mempengaruhi mekanisme pasar. 

Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan kegagalan atau distorsi pada 

mekanisme pasar. Misalnya saja ketidak setaraan informasi, timbulnya 

monopoli, eksternalitis dan yang paling terasa adalah adanya barang 

yang dikenal sebagai „public goods“, dimana barang ini sama sekali 

tidak bisa mengikuti mekanisme pasar. Sifat dari barang umum 

(public goods) ini adalah; (1) umum (non excludable) dan (2) tak ada 
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tandingan (non-rivalry). Barang ini hanya dapat disediakan oleh 

pemerintah. Selain itu juga tugas pemerintah adalah melindungi 

mereka yang tidak „fit“ dalam ekonomi pasar, antara lain si miskin. 

Didalam perkembangannya pemikiran sistem perekonomian 

telah menimbulkan ekstrim-ekstrim sistem perekonomian yang dianut 

didunia ini, yaitu sosialis dan kapitalis, meskipun keduanya ternyata 

masih memiliki „grey area“, jadi tidaklah murni sosialis atau kapitalis. 

Hal inilah yang memicu Keynes mengemukakan pentingnya 

pemerintah berperan dalam perekonomian, ia berpendapat bahwa 

pemerintah harus campur tangan (intervensi) dalam sistem 

perekonomian dan berperan sebagai regulator serta bertindak sebagai 

penyedia public goods dan pengentas si miskin. Regulasi atau 

intervensi pemerintah terhadap pasar diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan publik berupa berbagai jenis peraturan perundangan. 

Intervensi pemerintah ini pada dasarnya dilakukan untuk 

menanggulangi kegagalan pasar dan melindungi si miskin yang tidak 

fit dalam mengikuti mekanisme pasar. Artinya peran pemerintah 

dalam perekonomian harus betul-betul berfihak kepada rakyat. 

Dengan demikian agar peran pemerintah benar-benar berfihak 

kepada dan untuk kepentingan rakyat, serta agar benar-benar efektif 

dan efisien, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang. Hal 

inilah kiranya yang menjadi dasar atas pemikiran diperlukannya suatu 

perencanaan pembangunan nasional. Dengan rencana ini rakyat akan 

mengetahui untuk apa dan pada kegiatan apa pemerintah akan 

berkiprah, serta manfaat dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh 

rakyat. Dengan rencana ini pula rakyat akan mengetahui kewajiban 

atau pengorbanan (cost) yang harus ditanggungnya akibat kiprah 

pemerintah ini.  

Apabila kita simak amanat yang tersurat dalam UUD 45, kita 

dapat menyimpulkan bahwa para pendiri negara ini tidak ingin sistem 

perekonomian Indonesia menganut salah satu ekstrim, tidak sosialis 

dan tidak pula kapitalis. Didalam penjelasan pasal 33 UUD 45 

sebelum diamandemen, mereka menginginkan kiprah setara, seiiring 

dan harmoni diantara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam 

perekonomian nasional, yakni melalui Koperasi, BUMN/D dan 
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Perusahaan. Bahkan pemerintah dibatasi hanya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenyataan ini 

membuktikan bahwa mereka, para pendiri bangsa, telah berpandangan 

jauh kedepan, bahwasanya Indonesia tidak akan dapat menjalankan 

salah satu ekstrim dari sistem perekonomian. 

Sejak awal kemerdekaan, sistem perekonomian Indonesia 

dijalankan sesuai amanat UUD 45 tersebut. Agar peran pemerintah 

dapat lebih efektif maka para pendiri negeri ini, dua tahun setelah 

kemerdekaan yakni April 1947, telah membentuk Panitia Pemikir 

Siasat Ekonomi, ketuanya pada saat itu tercatat Drs. Mohammad 

Hatta. Hasil dari panitia ini berupa rencana dengan tajuk „Dasar 

Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia“. Dokumen ini 

merupakan tonggak awal atau bukti sejarah akan terdapatnya rencana 

pembangunan yang pertama dalam negara Republik Indonesia. 

Keadaan negara pada saat itu mengakibatkan plan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan, sampai akhirnya dibuat dokumen lain berupa 

perencanaan beberapa sektor perekonomian, rencana ini dikenal 

sebagai „Plan Produksi Tiga tahun RI“. Rentang waktu dari plan itu 

antara 1948 sampai dengan 1950. Plan inipun tidak dapat 

dilaksanakan. Sampai akhirnya terbentuk Republik Indonesia Serikat 

yang bersifat federal. Dari tahun 1950 sampai dengan 1952 telah 

dibuat berbagai jenis rencana darurat dalam menyelesaikan masalah 

mendesak. Situasi dan kondisi kehidupan bernegara pada saat itu 

menyebabkan berbagai rencana inipun gagal dilaksanakan. 

Pada tahun 1952 terbentuklah Biro Perancang Negara, dibawah 

Kementerian Negara Urusan Pembangunan, yang dijabat oleh Ir. H. 

Djuanda. Usaha mereka telah menghasilkan Rencana Pembangunan 

Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Lagi-lagi hiruk pikuk kehidupan 

politik dalam negeri pada saat itu telah menghambat pelaksanaan 

RPLT ini. Sampai akhirnya terdapat perubahan yang sangat mendasar 

dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, yang 

mengembalikan konstitusi negara kepada UUD 1945. 

Sebagai tindak lanjut dari dekrit presiden dibentuklah Dewan 

Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad 

Yamin. Tugas dari dewan ini adalah menyusun rencana pembangunan 
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nasional. Lembaga ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan 

Semesta Berencana (Comprehensive National Development Plan) 

untuk jangka waktu 1961-1969. Melalui Penetapan Presiden No 12 

tahun 1963 (Penpres 12/1963), Depernas dirubah menjadi Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Inilah tonggak 

sejarah berdirinya Bappenas. 

Kehidupan politik bangsa bernegara pada saat itu, yang ditandai 

dengan Perjuangan Pembebasan Irian Barat, kemudian Penentangan 

berdirinya negara Malaysia serta berujung pada Pemberontakan G 30 

S/PKI, telah mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan 

berencana. Akibatnya berbagai rencana ad-hoc telah disusun pada 

masa itu. Masa bergejolak ini berakhir dengan mundurnya Presiden 

Soekarno yang ditandai dengan penyerahan kekuasaannya kepada 

Mayjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). 

Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, dan dalam 

rangka memulihkan kondisi perekonomian nasional yang carut marut 

akibat pemberontakan G 30 S/PKI tersebut, melalui Instruksi 

Presidium Kabinet No 15/EK/IN/1967, Bappenas telah ditugasi untuk 

membuat rencana pemulihan ekonomi, rencana yang dihasilkannya 

bernama Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I), untuk 

kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Era Repelita 

telah berlangsung sampai dengan Repelita ke VI yang berakhir pada 

tahun 1998. Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan 

kepada GBHN yang dihasilkan oleh MPR yang bersidang lima tahun 

sekali. 

Pada masa tersebut mekanisme perencanaan dan pengendalian 

pembangunan nasional, terutama pembangunan daerah, antara lain 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1982 

tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan di Daerah atau yang lebih dikenal sebagai P5D. 

Pedoman ini pada dasarnya menganut perencanaan berjenjang dari 

bawah keatas dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. 

Ritual mekanisme perencanaan ini dimulai dengan Musbangdes 

ditingkat Kelurahan atau Desa, kemudian Temu Karya Pembangunan 

ditingkat  Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) 
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DT II di Kabupaten atau Kotamadya, dan Rakorbang DT I untuk 

tingkat propinsi. Sedangkan untuk beberapa propinsi yang terletak 

pada suatu wilayah pengembangan utama atau mempunyai 

kepentingan bersama dilakukan Konsultasi Regional Pembangunan 

(Konregbang), untuk kemudian bermuara pada Konsultasi Nasional 

Pembangunan (Konasbang) di tingkat pusat. 

Didalam setiap pertemuan ritual perencanaan pembangunan 

sebetulnya diharapkan terjadi interaksi antar pelaku (stake holders) 

pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan yang berada 

di daerah. Misalnya saja pada penyelenggaraan Musbangdes 

masyarakat desa atau kelurahan selaku penerima manfaat langsung 

dari hasil pembangunan seharusnya turut berpartisipasi menentukan 

jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang 

akan ditimbulkan serta "social cost" yang harus dibayar.  Sepertinya 

pertemuan ini sudah sangat ideal dan memadai namun pada 

pelaksanaannya hak masyarakat dan partisipasi masyarakat ini hanya 

diwakili oleh LKMD, sedangkan Rakorbang yang berada di DT II 

umumnya hanya diikuti oleh aparat pemerintah dan perwakilan DPRD 

yang biasanya diwakili oleh anggota panitia anggaran, tidak ada lagi 

keterlibatan masyarakat awam didalam proses perencanaan 

pembangunan selanjutnya. Peserta dari birokrasi biasanya berasal dari 

dinas-dinas sektoral. Yang diharapkan didalam penyelenggaraan 

Rakorbang ini sebenarnya adalah terjadinya pemadu-serasian antara 

pendekatan "top down" yang dimiliki   oleh instansi sektoral dan 

pendekatan "bottom up" yang diemban oleh instansi daerah 

berdasarkan dari usulan masyarakat melalui Musbangdes dan Temu 

Karya Pembangunan. Didalam prakteknya forum ini lebih bersifat 

pemangkasan usulan atau keinginan daerah oleh instansi diatasnya 

dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana. Kegiatan perencanaan 

tahunan yang selama beberapa dekade  dilaksanakan secara skematis. 
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SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

PASCA AMANDEMEN UUD 1945
1
 

 

Oleh : Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. 

 

 

 

PENDAHULUAN   

Sejak berlakunya UUD 1945 sistem perencanaan pembangunan 

nasional sebagai arah kebijakan nasional di bidang pembangunan 

disusun oleh  MPR melalui Ketetapan MPR. Hal ini termaktup dalam  

Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan, MPR menetapkan UUD dan 

Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 

1945 dinyatakan, karena MPR memegang kedaulatan negara, 

kekuasaannya tidak terbatas. 

Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 

secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat 

dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagaimana dikemukakan 

Penjelasan UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara negara yang 

tertinggi dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi. Penegasan 

posisi ini tak terlepas dari posisi MPR yang dianggap penjelmaan 

rakyat yang memegang kedaulatan negara. 

Memperhatikan ketentuan UUD 1945 sebelum  amandemen  

sebagaimana tercantum dalam  Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta 

penjelasannya yang dikaitkan dengan Pasal 3 UUD 1945 serta 

penjelasannya, maka kewenangan pembentukan GBHN tak terlepas 

dari kedudukan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan 

lembaga tertinggi negara.  Selain  kewenangan pembentukan GBHN 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat  (1),  MPR juga 

berperan penting dan strategis dalam pemilihan presiden dan wakil 

presiden. Dalam hal ini, Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, 

presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.   

                                                           
1 Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) “ Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional”, Kerjasama Universitas Muhammadiyah Aceh dengan Lembaga Kajian 
MPR RI, Banda Aceh, 26 Mai 2016.   
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Apabila dilihat dari kedudukan MPR dalam konstitusi UUD 

1945 sebelum Amandemen, maka ada tiga kewenangan sentral 

lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu pertama 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara pemegang mandat rakyat, 

kedua, MPR sebagai lembaga pembentuk GBHN, dan ketiga MPR 

yang memilih dan melantik Presiden dan wakil presiden serta MPR 

pula yang berwenang untuk memberhentikan Presiden apabila 

Presiden  tersebut tidak dapat menjalankan amanat rakyat. 

Menurut Dedy Supriady Bratakusimah,  GBHN merupakan 

pernyataan keinginan rakyat yang menjadi acuan utama atas segala 

kiprah penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa 

bernegara, yang secara explisit tesurat didalam pembukaan UUD 

1945. Upaya mewujudkan cita-cita bangsa secara sederhana diartikan 

sebagai upaya pembangunan bangsa. Karena pembangunan itu sendiri 

dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas dan derajat kehidupan 

seutuhnya dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya bentuk 

operasional dari GBHN ini selama beberapa dekade diwujudkan 

dalam bentuk Rencana Pembangunan Nasional
2
. 

Pada beberapa dekade pemerintahan Indonesia dibawah rezim 

Orde Lama dan Orde Baru, GHBN dijadikan sebagai dokumen resmi 

dan penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara dalam 

menentukan arah pembangunan nasional, sehingga wajib dijalankan 

secara konsekwen oleh Presiden. Karena begitu penting kedudukan 

GBHN dalam sistem ketatanegaan Indonesia maka yang berhak yang 

menyusunnya adalah lembaga tertinggi negara pemegang madat 

rakyat.  Kemudian GBHN itu wajib dijalankan oleh Presiden sebagai 

mandataris MPR. Sebagai indikator keberhasilan dan 

ketidakberhasilan kepemimpinan nasional dibawah kewenangan 

presiden sangat tergantung pada kemampuan menjalankan GBHN 

sebagai haluan negara. Landasan bagi perencanaan pembangunan 

nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk 

GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan 

bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana 

Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya 

                                                           
2   Dedy Supriady Bratakusumah, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan 
Pembangunan    Nasional,  … 
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sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat 

perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat 

ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama 

out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Partisipasi publik 

dalam perencanaan pembangunan nasional di era orde baru sangat 

kurang memadai. 

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA  

REFORMASI 

Setelah amandemen UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 

tidak lagi meletakkan kedaulatan rakyat di tangan MPR. Kedulatan 

rakyat setelah amandemen UUD 1945  dilaksanakan menurut UUD 

1945. “Karena perubahan ini, UUD 1945 tak lagi menempatkan MPR 

dalam posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Begitu pula dalam 

hubungan dengan pengisian jabatan eksekutif tertinggi dalam situasi 

normal, MPR tidak memiliki wewenang memilih presiden dan wakil 

presiden. Dengan perubahan posisi MPR, bagaimana mungkin 

menghadirkan GBHN atau pola Pembangunan Nasional Semesta 

Berencana?”
3
   Ketiadaan GBHN tentunya akan berpengaruh kepada 

sistem dan alat untuk mewujukan cita-cita bangsa bernegara, atau 

lebih sempit lagi akan merubah sistem perencanaan pembangunan 

nasional.  

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang 

ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 

bangsa bernegara yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan 

UUD 1945. Andaikata yang bersangkutan dapat memenangi 

pemilihan umum, maka tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya 

                                                           
3 Saldi Isra, Wacana Menghidupkan GBHN"., Kompas 12 Januari 2016, hlm.6    Lebih lanjut  
Saldi Isra   menyatakan “Persoalan lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN dibuat 

MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam posisi 
seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan menghadirkan pola sistem 

pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Sekiranya ini, sebagaimana pengalaman 

sebelumnya, tidak mungkin menghindarkan pertanggungjawaban politik presiden kepada MPR. 
Melihat perilaku sebagian kekuatan politik dan elite politik saat ini, bukan tidak mungkin 

konsekuensi kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan presiden. Pada saat ini, dengan 

hilangnya bentuk pertanggungjawaban politik kepada MPR, presiden pun hampir selalu berada 
dalam tekanan politik untuk dimakzulkan”. 
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pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 

dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk 

jabatan berikutnya. 

Akibat dari Amandemen UUD 1945, maka  penyusunan 

perencanaan pembangunan nasional  sebagai  haluan negara tidak lagi 

menjadi kewenangan MPR, akan tetapi menjadi kewenangan Presiden 

terpilih bersama  DPR. Format perencanaan pembangunan nasional 

disusun dalam bentuk  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP).  

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang telah ada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yang 

mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang, juga paket 

kebijakan yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Dengan 

lahirnya UU No. 17 Tahun 2007   keberadaan  GBHN tidak relevan  

lagi karena sudah ada produk undang-undang lain yang mengatur 

tentang perencanaan pembangunan nasional sebagai penggantinya.  

Di samping itu  penyusunan perencanaan pembangunan 

nasional berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam 

Pasal 14 ayat  (1) dinyatakan bahwa Menteri menyiapkan rancangan 

awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program 

Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, 

program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal. 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa  

pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Sementara pada ayat 

(2) dinyatakan “perencanaan pembangunan nasional disusun secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan”.  Adapun istem Perencanaan Pembangunan Nasional 

diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 
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Tujuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah  

untuk: 

a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 

maupun antara Pusat dan Daerah; 

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.  

Sedangkan perencanaan pembangunan di tingkat daerah 

menjadi kewenangan Gubernur terpilih untuk menyusun RPJM 

selama lima tahun menjabat sebagai Kepala Daerah. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan Kepala Bappeda 

menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari 

visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala 

Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. 

Secara normatif sistem perencanaan pembangunan nasional 

yang berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004  akan berhasil baik 

apabila rencana yang disusun Bapenas dengan melibatkan semua 

elemen stakeholder tidak mengalami pergeseran ketika disusun dalam 

bentuk RAPBN.  Karena proses politik di DPR sangat   

memungkinkan arah pembangunan yang telah disusun secara rapi dan 

padu akan berbelok arah sesuai dengan pengaruh kekuatan politik saat 

pembahasan di DPR.  

 Terlepas dari catatan di atas,  Saldi Isra menyarankan, langkah 

awal yang harus dilakukan adalah mencari sebab utama arah 

pembangunan yang semakin tidak padu tersebut. Misalnya, kita harus 

dengan jujur melihat perencanaan pembangunan yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir. Misalnya, bagaimana melihat 

ketersambungan antara rencana yang disusun Bappenas, penyusunan 

RAPBN di Kementerian Keuangan, dan pembahasan RAPBN di 

DPR
4
. 

                                                           
4  Saldi Isra,  Ibid 
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WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI  GBHN 

Rencana menghidupkan kembali GBHN sebagai haluan negara 

telah terjadi pro dan kontra diantara para pakar dan masyarakat.  Ada 

yang menyetujui dan juga ada yang menolak keberadaan/kehadiran 

kembali  GBHN sebagai haluan negara. Alasan yang pro terhadap 

wacana menghadirkan kembali GBHN  tersebut antara lain karena 

semenjak diberlakukan UU SPPN  arah pembangunan nasional sering 

berubah-rubah dan tidak  terpadu dengan sistem perencanaan 

pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

seperti berjalan tidak efektif. Menurut  Prof, Dr. Rafik Rasyidi, 

“kebutuhan haluan negara, seperti GBHN atau perencanaan 

pembangunan semesta menjadi sangat penting.  Jika kita cermati RPJP 

dewasa ini lebih pada “Strategi Teknokratik Pembangunan”. Jadi 

perbedaan antara haluan negara dan RPJP yang mendasar dapat 

ditegaskan di sini adalah jika haluan negara bersifat “Ideologis”, 

sementara RPJP bersifat “teknokratis”.  Di sini yang perlu ditekankan 

adalah bahwa haluan negara sebagai “Strategi Ideologi Pembangunan” 

akan mampu berfungsi memberikan arah bagi pembangunan nasional. 

Sementara RPJP sebagai “Strategi Teknokratik Pembangunan” 

merupakan penjabaran arah pembangunan nasional yang berisi 

prioritas kerja program pembangunan yang bersifat teknokratis dan 

pragmatis. 

Atas dasar pemikiran seperti di atas menurut Forum Rektor 

keberadaan GBHN merupakan suatu hal yang urgen untuk 

diwujudkan kembali sebagai  haluan negara dalam tatanan sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya GBHN sistem 

perencanaan pembangunan nasional akan lebih terarah, terpadu dan 

terkontrol dalam suatu mekanisme pengawasan . Menurut naskah 

akademis yang dihasilkan oleh forum Rektor disebutkan bahwa 

kebutuhan akan haluan negara menjadi penting karena alasan (i) 

historis, (ii) hukum, (iii) politik, dan (iv) sosioekonomis
5
. Sementara 

yang menolak kehadiran kembali GBHN sebagai haluan negara 

karena beberapa alasan. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH 

Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, ada tiga masalah 

ketatanegaraan jika GBHN kembali diberlakukan dalam konstitusi. 

                                                           
5  Naskah Akademis Forum Rektor tentang Wacana Perlunya Haluan Negara,   
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Ketiganya adalah sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga 

negara, hingga tugas dan fungsi dari lembaga negara akan ikut 

berubah secara signifikan.  

Perdebatan tentang perlu atau tidak GBHN dihidupkan kembali 

selama ini dipicu oleh adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses 

pembangunan yang output dan outcome-nya tidak sesuai dengan 

harapan dan tidak padu. Proses pembangunan dipandang terlalu 

ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah 

terpilih, sehingga mengakibatkan disparitas pembangunan yang masih 

jauh dari harapan (Mudiyati Rahmatunnisa, 2013). 

 

KESIMPULAN 

Pasca  amandemen UUD 1945 telah  menyebabkan perubahan 

mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia.  

Amandemen kesatu  sampai keempat  UUD 1945 telah menyebabkan 

lahirnya lembaga negara baru dan juga menghapuskan lembaga negara 

yang ada, serta mengurangi kewenangan beberapa lembaga negara. 

Beberapa perubahan mendasar tersebut antara lain: (1) Presiden dan 

wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan, (2) 

MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, (3) Jabatan presiden dan 

wakil presiden bersifat tetap waktu , sehingga tidak bisa diberhentikan 

kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak lagi menjadi lembaga 

tertinggi  negara  dan juga tidak  lagi menyusun dan menetapkan 

GBHN. 

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang 

ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 

bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada 

masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 

dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk 

jabatan berikutnya. Namun dalam pelaksanaan visi dan misi 

pembangunan  yang telah disusun dengan suatu proses yang panjang 

sering tidak dilksanakan secara konsisten, sehingga perlu dikaji 

kembali payung hukum yang lebih kuat kedudukan dalam mengatur 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 
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Wacana menghadirkan kembali GBHN  sebagai  haluan negara 

sebagai produk MPR patut dikaji kembali secara cermat agar tidak 

terjadi benturan dengan sistem pemerintahan presidensial dan tidak 

terjadi benturan kewenangan antar lembaga tinggi pemerintah.  
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TINJAUAN TENTANG DAPAT ATAU TIDAK GARIS-GARIS 

BESAR HALUAN NEGARA DIJADIKAN KEMBALI 

MENJADI ACUAN SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Zahratul Idami, S.H., M.Hum 

 

 

LATAR BELAKANG DAN MASALAH 

Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 

secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat 

dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR). Begitu juga halnya dalam Penjelasan Undang- Undang Dasar 

(UUD) 1945, MPR merupakan penyelenggara negara yang tertinggi 

dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi (die gezamte 

staatgewalt liegi allein bei der Majelis). Penegasan posisi ini tak 

terlepas dari posisi MPR yang dianggap penjelmaan rakyat yang 

memegang kedaulatan negara. Penjelasan UUD 1945 selanjutnya juga 

menyatakan: kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama 

MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan 

des willens des staatsvolkes).
1
 

Selanjutnya sebagai posisi sentral dalam desain bernegara, Pasal 

3 UUD 1945 menyatakan, MPR menetapkan UUD dan Garis-garis 

Besar Haluan Negara. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 

dinyatakan, karena MPR memegang kedaulatan negara, kekuasaannya 

tidak terbatas. Masih cdalam penjelasan UUD 1945 MPR juga 

mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil 

presiden). Karena itu, MPR memegang kekuasaan negara yang 

tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara 

menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Mengingat 

                                                           
1 Prof. Dr. Saldi Isra, Wacana Menghidupkan GBHN, Harian Kompas, Edisi 12 Januari 2016 
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dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun MPR menetapkan 

haluan negara yang dipakai di kemudian hari.
2
 

Jika memahami  konstruksi yuridis Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 

serta penjelasannya dalam kaitannya dengan Pasal 3 UUD 1945 serta 

penjelasannya, secara konstitusional pembentukan GBHN tak terlepas 

dari posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga 

tertinggi negara. Posisi sentral semakin tak terhindarkan karena 

bertemu dengan peran MPR dalam pemilihan presiden dan wakil 

presiden. Dalam hal ini, Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, 

presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. 

Dari berbagai Penjelasan UUD 1945 yang telah disebutkan di 

atas dan beberapa Pasal serta penjelasannya, maka dapat diketahui 

bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki kedaulatan tertinggi 

baik sebagai Pemegang kedaulatan rakyat ataupun sebagai lembaga 

yang memilih Presiden dan wakil presiden , maka sudah sewajarnmya 

Lembaga seperti MPR ini mempunyai kewenangan untuk mengatur 

penyelenggaraan negara oleh presiden. Demikian juga jika Presiden 

melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut maka presiden akan 

diminta pertanggungjawabannya dihadapan  sidang istimewa MPR. 

Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi memegang 

kedaulatan tertinggi karena kata-kata sepenuhnya oleh MPR tidak lagi 

disebutkan sehingga kini berimplikasi kepada kedudukan MPR 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa 

Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 

1945. MPR juga tidak lagi memlih Presiden dan Wakil Presiden, 

begitu juga halnya dengan tugas MPR yang lain untuk menetapkan 

GBHN juga tidak ada lagi diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan hal 

tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah dapat atau tidakkah 

GBHN kembali menjadi acuan untuk sistem pembangunan Nasional. 

Di mana lembaga yang  menetapkan GBHN adalah MPR akan tetapi 

tugas tersebut tidak berdasarkan konstitusi.  

 

 

                                                           
2 Ibid 
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GBHN DALAM SEJARAH 

Pada awal pemerintahan Orde Baru, MPRS dalam sidang umum 

tahun 1968 memang telah berhasil memilih Presiden. Akan tetapi 

MPRS dalalm sidang umum itu tidak berhasil menyusun GBHN yang 

baru, sebagai pengganti GBHN yang dibuat pada zaman sebelumnya. 

Karena itu penyusunan Repelita tidak menggunakan GBHN sebagai 

landasan operasionalnya. 

Kegagalan MPRS menyusun GBHN tersebut menunjukkan 

bahwa penyusunan GBHN bukanlah kerja yang mudah. Lagi pula 

penyusunan GBHN itu memakan waktu cukup lama. Itu berarti 

diperlukan persiapan agar dikemudian hari tuntutan Pasal 3 UUD'45 

dapat dipenuhi. Apa lagi kalau MPR-nya merupakan hasil pemilihan 

umum, maka kegagalan itu tidak boleh terjadi. 

Untuk membantu MPR dikemudian hari agar berhasil dalam 

tugasnya menyusun GBHN, maka dalam sidang-sidang umum MPR 

pada masa sesudah pemilihan umum 1971 (pemilihan umum dalam 

masa Orde Baru) Presiden selalu memberikan jasanya. Sebagai aparat 

atau pejabat tinggi yang mengemban tugas melaksanakan dan menjadi 

penanggung jawab utama dan pertama dari pelaksanaan GBHN, 

memiliki aparat bantu yang memadai dan disertai niat baik untuk 

mensukseskan tugas MPR, maka Presiden telah menyiapkan bahan-

bahan masukan untuk menyusun GBHN bagi sidang-sidang umum 

MPR tahun 1973, 1978, 1983 dan pada saat teks ini ditulis sedang 

disusun bahan masukan untuk sidang umum MPR tahun 1988. 

Sebagai contoh proses GBHN pada masa 1983, sejak awal masa 

jabatannya dalam tahun 1978 Presiden telah menugaskan Dewan 

Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) untuk mengamati 

perkembangan dalam lima tahun terakhir, dan kemudian 

menggunakan bahan-bahan itu untuk menyusun rancangan GBHN 

untuk masa 1983-1988. Dalam menyusun rancangan itu 

Wanhamkamnas meminta bantuan dari berbagai lembaga kenegaraan 

dan kemasyarakatan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dengan segala 

bahan yang. dapat dihimpun, Wanhankamnas dapat menyusun 

rancangan GBHN yang dalam bulan Mei 1982 telah diserahkan 

kepada Presiden. Untuk menyempurnakan rancangan GBHN masukan 
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dari Wanhankamnas itu, maka Presiden membentuk Tim Sebelas yang 

diketuai oleh Mensekneg Sudharmono. Hasil dari Tim Sebelas inilah 

nanti yang akan diserahkan kepada MPR. Karena itu diharapkan 

rancangan tersebut dapat disempurnakan sebelum para anggota MPR 

dilantik pada 1 Oktober 1982. 

Untuk mempersiapkan sidang umum, MPR setelah 

pelantikannya segera membentuk Badan Pekerja MPR, yang 

didalamnya terdapat beberapa Panitia Ad Hoc. Adapun Panitia Ad 

Hoc yang diserahi tugas untuk mempelajari rancangan GBHN 

sumbangan dari Presiden adalah Panitia Ad Hoc I. Panitia Ad Hoc I 

inilah yang kemudian merumuskan bentuk akhir dari rancangan 

GBHN itu untuk seterusnya diajukan kesidang umum MPR 1983. 

Setelah melalui beberapa tahap pembahasan, maka MPR menerima 

rancangan ketetapan (Rantap) itu menjadi TAP MPR No. 

II/MPR/1983, pada tanggal 9 Maret 1983. TAP-nya sendiri hanya 

terdiri atas 5 pasal saja. Uraian mengenai program-program 

pembangunan dituangkan ke dalam Naskah GBHN yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari TAP-nya. 

Dalam menyusun GBHN nyata sekali adanya partisipasi rakyat, 

lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan dan, 

kelompok atau orang-orang profesional. Mereka ada yang diminta dan 

atas kemauan sendiri menyampaikan sumbangannya. Peranan pers 

juga nampak. Dengan demikian nyata bahwa GBHN memang berasal 

dari rakyat sebagai perwujudan dari asas demokrasi. Nilai demokrasi 

sungguh nampak dalam proses penyusunan GBHN tersebut. Karena 

itu dalam masa yang akan datang partisipasi rakyat dalam penyusunan 

GBHN perlu diteruskan dan ditingkatkan. Banyak jalur dapat 

dipergunakan untuk menyampaikan bahan masukan dalam menyusun 

GBHN. 

 

DAPAT ATAU TIDAK GBHN  KEMBALI MENJADI ACUAN 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan: bagaimana 

menempatkan GBHN dalam proses pemilihan presiden secara 

langsung? Pertanyaan berupa gugatan tentu saja, misalnya, kapan 
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GBHN tersebut akan disusun? Apakah disusun sebelum proses 

pemilihan atau setelah pemilihan presiden? Jika disusun sebelum 

proses pelaksanaan pemilihan, hampir dapat dipastikan semua calon 

hanya perlu menyampaikan dalam kampanye bahwa jika terpilih, 

mereka akan melaksanakan yang telah digariskan dalam GBHN. 

Sebaliknya, jikalau disusun setelah pemilihan, substansi GBHN 

tentu lebih banyak mengakomodasi pohon janji yang disampaikan 

pasangan calon terpilih dalam masa kampanye. Bagaimanapun, dalam 

batas penalaran yang wajar, janji-janji selama kampanye pasti menjadi 

salah satu perimbangan penting dalam menentukan pilihan. Jikalau 

presiden yang terpilih tidak menunaikan janji karena tidak 

diakomodasi dalam GBHN, tentu saja hal itu menimbulkan rasa 

kecewa bagi mereka yang telah memilih. 

Persoalan lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN 

dibuat MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga 

tertinggi negara. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR 

tentu saja akan menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban 

presiden kepada MPR. Sekiranya ini, sebagaimana pengalaman 

sebelumnya, tidak mungkin menghindarkan pertanggungjawaban 

politik presiden kepada MPR. Melihat perilaku sebagian kekuatan 

politik dan elite politik saat ini, bukan tidak mungkin konsekuensi 

kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan presiden. Pada saat ini, 

dengan hilangnya bentuk pertanggungjawaban politik kepada MPR, 

presiden pun hampir selalu berada dalam tekanan politik untuk 

dimakzulkan. 

Begitu pula dengan keinginan membuat GBHN untuk 

mewadahi pembangun jangka panjang, semisal 30-50 tahun ke depan. 

Hampir dapat dipastikan gagasan ini lebih banyak hadir karena 

romantisisme pengalaman di bawah pemerintahan Presiden Soekarno 

dan Presiden Soeharto. Namun perlu diingat, di era sebelumnya, 

terutama di era pemerintahan Presiden Soeharto, GBHN sangat 

mungkin membuat jangka waktu yang begitu panjang karena kekuatan 

politik mayoritas di MPR berada dalam kendali sepenuhnya Presiden 

Soeharto. 
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Melihat situasi politik saat ini, siapa pun yang terpilih menjadi 

presiden hampir dapat dipastikan tidak akan memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan secara total kekuatan-kekuatan politik di MPR. 

Artinya, jika terjadi pergeseran kekuatan politik di MPR karena 

perubahan dukungan suara pemilih di pemilu legislatif, sangat 

mungkin kekuatan politik baru akan mengubah GBHN yang telah 

ditetapkan MPR sebelumnya. Dengan demikian, gagasan membuat 

GBHN untuk pola pembangunan jangka panjang pasti tidak akan 

semudah era pemerintahan Presiden Soeharto. 

Namun, di atas itu semua, meski dengan sesadar-sadarnya kita 

memerlukan arah pembangunan nasional, membayangkan GBHN 

dengan pola MPR sebelum perubahan UUD 1945 tentu tidak begitu 

tepat lagi. Yang perlu dipertimbangkan, pola GBHN dengan 

meletakkan peran di MPR sangat mungkin berbenturan dengan sistem 

presidensial yang disepakati dipertahankan saat perubahan UUD 1945. 

Kalau hendak mengembalikan pola lama, jalan yang harus ditempuh 

kembali secara utuh pada pola hubungan antarlembaga sebelum 

perubahan UUD 1945 atau campakkan sistem presidensial. 

Menurut Saldi Isra, “langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mencari sebab utama arah pembangunan yang semakin tidak padu 

tersebut. Misalnya, kita harus dengan jujur melihat perencanaan 

pembangunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, 

bagaimana melihat ketersambungan antara rencana yang disusun 

Bappenas, penyusunan RAPBN di Kementerian Keuangan, dan 

pembahasan RAPBN di DPR”.
3
 

Rencana yang disusun Bappenas akan mengalami pergeseran 

ketika disusun dalam bentuk RAPBN. Lalu, proses politik di DPR 

ketika persetujuan RAPBN sangat mungkin membuat pembelokan 

yang jauh lebih tajam. Artinya, jika dirunut antara materi yang 

direncanakan Bappenas dengan yang diturunkan menjadi angka dalam 

anggaran dan setelah persetujuan DPR, apakah itu masih sesuai 

dengan yang direncanakan? 

Titik ini harus mendapat perhatian serius karena manuver 

pembahasan di DPR bisa saja tidak lagi mengikuti perencanaan yang 

                                                           
3Op.Cit, Saldi Isra   
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dibuat sejak awal. Dalam logika UUD 1945, legislasi RAPBN 

diletakkan dalam Pasal 23 dan tidak disatukan dengan legislasi dalam 

Pasal 20 yang membatasi wewenang DPR dalam pembahasan 

RAPBN. Logikanya sederhana, jika dibiarkan membahas seperti 

membahas RUU biasa, proses di DPR sangat mungkin merusak 

perencanaan. 

Selain soal itu, bagi pasangan calon presiden, seberapa jauh 

mereka merujuk perumusan visi-misi sebagai calon pada tujuan 

bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Dalam konteks ini, seharusnya calon presiden tidak perlu menyusun 

visi lagi dan cukup menjadikan tujuan bernegara sebagai visi. Yang 

harus dilakukan, bagaimana menurunkan tujuan bernegara (yang juga 

visi calon presiden) ke dalam misi atau agenda-agenda sentral 

bilamana terpilih sebagai presiden. Jikalau semua calon meletakkan 

tujuan bernegara menjadi visi, tidak perlu ada perdebatan dan kita 

tidak perlu khawatir karena semuanya hendak mencapai tujuan 

bernegara.
4
 

Dapat atau tidaknya GBHN menjadi acuan sistem perencanan 

pembangunan Nasional sudah bisa di jawab dengan uraian di atas 

akan tetapi jika ini dijadikan menjadi tugas MPR maka tentunya UUD 

harus diamandemen kembali dan MPR diberi tugas untuk menetapkan 

GBHN sebagai haluan Negara, namun ini memerlukan waktu yang 

sant panjang karena sistem pemilu sudah langsung dan GBHN 

tersebut memerlukan waktu yang lama dan pikiran yang sangat serius 

untuk menyusun hal tersebut.  

 

PENUTUP 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dapat atau tidak 

GBHN menjadi acuan sistem perencanaan pembangunan Nasional 

adalah sangat tergantung pada dasar hukum yang kemudian mengatur 

tentang dapat tidaknya GBHN itu dibuat oleh MPR karena setelah 

perubahan UUD 1945 tidak ada perintah atau pengaturan terhadap hal 

tersebut sebagai tugas MPR, selanjutnya perlu juga dipikirkan dengan 

                                                           
4. Ibid 

www.m
pr

.g
o.

id



154 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

sistem presidential yang kita anut Presiden sebagai Kepala negara dan 

sebagai kepala Pemerintahan, maka segalanya sangat tergantung 

aopada kinerja Presiden dan jajarannya sedangkan acuannya tiggal 

diperkuat lembaga Bappenas atau Bappeda di daerah agar mereka 

benar-benar melakukan tugasnya sebagai badan yang merencanakan 

pembangunan tentunya dengan mengedepakan kepentingan rakyat. 

Jika dalam kenyataan selama ini pembangunan tidak jelas arah dan 

tujuan bukan salah pada acuan karena tidak adanya GBHN akan tetapi 

pada prilaku perencana, pembahas dan pelaksananya. Sebenarnya 

inilah yang harus dipikirkan oleh lembaga yang menjadi wakil rakyat 

untuk melaksanakan amanah rakyat. GBHN jika bagus pasti tidak 

akan dihilangkan pada perubahan UUD 1945 akan tetapi karena dalam 

kenyataannya banyak penyelewengan yang terjadi pada masa orde 

lama dan orde baru maka pada saat perubahan UUD 1945 dari 

pertama sama ke empat tugas MPR menetapkan GBHN tidak diatur 

lagi. 
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