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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 Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

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 Negeri 

Makassar yang dilaksanakan pada 19 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 Makassar 

diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: 

Mohammad Jafar Hafsah; Ahmad Farhan Hamid; Jakob Tobing; 

Alihardi Kyai Demak; Lalu Soedarmadji; dan Irman Putra Sidin.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di 

tujuh provinsi lain yaitu Provinsi Aceh, 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 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 

Wakil Ketua,                                              Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                               Wakil Ketua,

                         

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM                Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 
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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. 

www.m
pr

.g
o.

id



2 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

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 
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pemberlakuan kembali model GBHN dalam perencanaan 

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 

 

Dalam Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik “Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional: Pokok-Pokok Haluan Negara” 

di Provinsi Sulawesi Selatan terangkum beberapa butir pemikiran 

sebagai berikut : 

1. Saat ini kedaulatan rakyat perlu diperkuat, kedaulatan rakyat 

ini direpresentasikan kedalam Majelis Permusyawaratan 

Rakyat seperti yang diatur dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (2). 

 

2. Tidak adanya kesinkronan antara pembangunan daerah dan 

nasional dikarenakan tidak adanya pedoman pembangunan 

yang dibuat secara menyeluruh, semua hanya berdasarkan visi 

misi presiden dan kepala pemerintahan daerah, dimana 

terkadang visi misi antar daerah pun tidak sama, apalagi 

dengan pusat, dan juga seringkali terselip titipan titipan elit 

politik didalamnya sehingga susah untuk mensinkronisasi 

semuanya, sehingga diperlukan sebuah haluan dan pedoman 

dalam menjalankan pembangunan Negara. 

 

3. Tidak ada batasan jelas bagi pemimpin Negara dalam 

melakukan pertanggungjawaban, karena presiden saat ini 

tidak lagi melaporkan kinerjanya terhadap MPR. Begitu pula 

tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap lembaga-

lembaga Negara. 

 

4. Apakah perlu dikembalikan kembali GBHN? 

a) GBHN perlu dibuat dengan fungsinya selaku haluan, 

pedoman, dan diterapkan secara konsisten. Haluan negara 

perlu dibuat oleh professional yang ahli dibiadangnya, 

bisa dari kalangan akademisi, pemerintahan, dan partai 

politik, tidak bisa dibuat oleh satu orang saja.  

b) Jika GBHN diberlakukan, tidak serta merta kita kembali 

kepada masa lalu, akan tetapi kita mencoba untuk 

membuat suatu tatanan baru untuk masa depan. 
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c) Perlu adanya pemikiran secara holistic dan menyeluruh 

jika ingin membuat GBHN. 

d) Yang perlu diperhatikan kembali ketika membuat GBHN, 

apakah lembaga yang melahirkan GBHN itu tetap MPR 

dengan ketetapan MPR nya, atau dapat lembaga lain yang 

berbentuk UU atau pasal-pasal. 

e) Perlu adanya payung hukum yang menjadi pedoman 

untuk mengkoordinasikan antara pelaku pembangunan. 

Dibutuhkan instrument yang bisa mengatur adanya 

keterkaitan dan konsistensi antara anggaran dan lainnya. 

 

5. Apakah kita tidak memerlukan GBHN? 

a) Pedoman pembangunan Negara diperlukan, bisa dapat 

berupa GBHN atau nama lain. 

b) Saat ini sebenarnya sudah ada haluan Negara, hanya saja 

tidak ada lembaga yang mengkompilasi hal tersebut. Oleh 

karena itu, jika ada lembaga yang melakukan kompilasi 

tersebut, tidak perlu adanya GBHN, tinggal kita 

berpedoman pada hal tersebut, diperbaiki sesuai 

kepentingan pusat dan daerah menurut perkembangan 

jaman. 

c) Jika mengingkan kembali GBHN, maka oromatis MPR 

kembali menjadi lembaga tertinggi. Sedangkan, pada saat 

MPR menjadi lembaga tertinggi, sistem yang terjadi di 

negeri ini bukan kedaulatan rakyat, akan tetapi menjadi 

sistem MPR karena yang berkuasa di MPR lah yang pasti 

menang, dan jika presiden dapat melobi MPR maka 

presiden akan aman. 

d) GBHN tidak diperlukan, karena saat ini presiden dan 

kepala pemerintahan sudah dipilih oleh rakyat, dimana 

visi misi presiden dan kepala pemerintahan ini sudah 

disetujui oleh rakyat yang memilihnya. 
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NOTULENSI 

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus hasil kerja Lembaga 

Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Negeri Makassar 

yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Mei 2016 di Swiss Bell Inn 

Hotel, Makassar, terdapat pokok pikiran sebagai berikut; 

 

Narasumber I; Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum 

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Dengan Model Garis Garis Besar Haluan Negara 

- Pada masa ORBA adanya perencanan pembangungan 

berbentuk GBHN berdasaran TAP MPR yang memiliki 

kesakralan yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah, 

setelah reformasi menjadi SPPN berdasarkan UUD. 

- Saat ini MPR menjadi lembaga Negara yang kedudukannya 

menjadi sejajar dengan lembaga Negara lainnya, Sehingga 

wibawa pemerintahan tidak kuat, tidak ada yang dijadikan 

panutan, pamong atau tolak ukur dalam pelaksaan 

pembangunan. 

- Perencanaan pembangunan nasional secara substansi sama, 

tetapi saat ini seolah-olah setiap lembaga, presiden, dan 

kabupaten kota mempunyai visi sendiri-sendiri sehingga 

tidak adanya keserasian. 

- Perlu adanya kembali penguatan kedaulatan rakyat. 

Kedaulatan rakyat ini direpresentasikan kedalam Majelis 

Permusyawaratan Rakyat seperti yang diatur dalam UUD 

1945, Pasal 1 ayat (2). 

- Pola perencanaan pembangunan nasional merupakan 

dampak dari adanya amandemen, sehingga pemerintah 

membuat pembangunan nasional berdasarkan visi misinya. 

Jika berdasarkan visi misi presiden, maka akan timbul tidak 

kesinkronan antara yang sebelum, sedang berlangsung dan 

akan datang. Pola perencanaan pembangunan dengan 

berlandaskan UUD yang dituangkan melalui visi misi 

presiden tidak menjamin kesinambungan pembangunan, 

tidak konstruktif dalam membangun sebuah Negara sebesar 

Indonesia. 
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- Keuntungan dan kerugian adanya GBHN: GBHN akan 

memberikan arah bagi pembangunan nasional secara 

lengkap dengan memberikan skala prioritas bidang tertentu, 

baik dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka 

pendek, sehingga pembangunan betul-betul merata. 

Kerugiannya, GBHN dapat membatasi kreatifitas dan 

inovasi, pemerintahan daerah yang merencanakan dan 

menentukan sendiri pembangunan daerahnya yang tentunya 

bertentagan dengan otonomi daerah. 

 

Narasumber II; Prof. Dr.  Hasnawi Haris, M.Hum 

- Koreksi fundamental dalam masa reformasi seiring 

kecenderungan public untuk melakukan perubahan 

secara signifikan dengan melahirkan amandemen 

terhadap UUD 45, mengakibatkan terjadinya dinamika 

dan dialektika dalam system ketatanegaraan. 

- MPR pasca amandemen terutama pasal 1 ayat 2, pasal 2 

dan pasal 3 mengenai kewewenangan MPR membawa 

implikasi dalam politik hukum, dimana MPR tidak lagi 

membuat GBHN  dan saat ini diubah menjadi RPJPN 

- Sesungguhnya tidak ada problem jika RPJPN dapat 

mewakili suasana kebatinan bangsa Indonesia. Ternyata 

RPJPN tidak dapat mewakili seluruh Bangsa Indonesia. 

- Konstruksi terbentuknya RPJPN berdasarkan visi 

presiden, sebaiknya diganti menjadi GBHN yang dibuat 

oleh MPR sehingga bisa di analisis, diganti setiap lima 

tahun oleh MPR sebagai menifestasi kedaulatan rakyat. 

- Sesungguhnya sekalipun ada UU 17 2007 mengenai 

RPJPN, tidak adanya jaminan garansi dalam 

mengimplemetasikan secara komprehensif, karena 

RPJPN hanya berdasarkan visi dan misi presiden secara 

umum. Dan hal ini membuat disharmony antara daerah 

dan pusat, karena adanya perbedaan visi misi, perbedaan 

partai dan perbedaan kepentingan antara presiden, 

gubernur, walikota dan bupati. 
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- Konsep kedaulatan rakyat perlu diperkuat sehingga isu 

muktahir mengenai otonomi daerah, penjabaran konsep 

kedaulatan rakyat.  

- Tereduksinya peran MPR sehingga tidak dapat lagi 

menetapkan ketentuan strategis seperti GBHN, 

mengakibatkan tidak adanya perekat dalam pola sinergi 

perencanaan pembangunan pusat dan daerah dan salah 

satu perekat itu adalah GBHN.  

 

Narasumber III; Prof. Dr.  Syamsul Bachri, SH, M.S 

Subtansi GBHN dan SPPN 

- Hasil amandemen yang terjadi saat ini telah membuat 

reposisi susunan dan fungsi MPR. Jika dilihat dari 

Kedudukannya, MPR adalah lembaga tinggi Negara, tapi 

jika dilihat dari kewenangannya tugas MPR adalah tetap 

mengubah UUD, sehingga jika dilihat dari hal tersebut 

sebenarnya MPR masih lembaga tertinggi. Karena untuk 

mengubah UUD tidak semua lembaga dapat 

melakukannya. 

- Pada masa 1968-1998 pembangunan selalu berdasarkan 

GBHN, sebagai pedoman dan landasan pembangunan 

nasional Negara Indonesia. Oleh karena itu GBHN masih 

perlu diadakan kembali, apapun namanya, akan tetapi 

harus adanya ketentuan dan instrument hukum yang 

menjadi payung hukum bagi ketentuan yang 

dibawahnya. 

- Bahwa GBHN dalam era sekarang ini subtasnsinya 

sudah termuat dalam SPPN (UU 25 tahun 2004), tapi 

pada pelaksanaannya tidak adanya sinkronisasi antara 

daerah dan nasional yang mengakibatkan kurang 

lancarnya pembangunan nasional. 

- Diperlukan kembali suatu aturan (1) UU yang 

subtansinya sebagai payung hukum (2) GBHN yang 

berarti kita harus kembali mengamandemen kembali 

UUD (3) perlu satu aturan hukum, menjamin adanya 

sinkronisasi antar daerah, antar ruang, antar waktu  
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- Perlunya instrument hukum yang menjadi payung bagi 

landasan pembangunan di Indonesia, yang isinya bisa 

menjadi pedoman antar pelaku pembangunan, sehingga 

semua sinkron dan terpadu. 

- Kelebihan GBHN: (1) merupakan perwujudan 

kedaulatan yang konrit, jika dilihat dari proses 

pembentukannya. (2) GBHN sebagai penguatan cek dan 

balances (3) GBHN dapat memastikan pembangunan 

berjalan terstruktur, terarah dan tidak didasarkan pada 

kepentingan politik presiden terpilih (4) GBHN 

dilaksanakan oleh semua lembaga Negara, bukan hanya 

lembaga eksekutif. 

- GBHN ditetapkan oleh MPR sebagaimana konsep 

terdahulu 

- Agar memiliki kekuatan hukum di dalam konstitusi, 

maka sebaiknya GBHN diatur di dalam UUD NRI 1945. 

Karena amandemen konstitusi belum bisa segera 

dilakukan, maka sebaiknya ditetapkan dengan UU, yang 

sekaligus mencabut UU SPPN. 

 

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Drs. Jakob Tobing, MPA 

- Pasal 3 yang asli diganti pada tahun 2001, sesudah 

kesisteman kita berubah. Konstitusi adalah sebuat 

system, sehingga jika system ingin diubah, akan 

berdampak luas dan fundamental. 

- Sistem lama, ketika MPR adalah negara tertinggi 

sebenarnya bukan kedaulatan rakyat, tetapi merupakan 

sistem MPR. Keberadaan sebuah Negara tertinggi, 

sebetulnya meniadakan. Meniadakan check and balances, 

separational power, dan lain lain. Sehingga  jika ingin 

diubah akan berdampak luas.  
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- Sistem MPR, mempunyai system yang khas, bisa stabil 

jika otoriter, tergantung presiden bisa menguasai MPR 

atau tidak, atau jika partai pemenang adalah penguasa 

maka otomatis mereka akan menguasai MPR. 

- Dilain pihak kita adalah Negara ideologis, memang perlu 

program pembangunan nasional jangka panjang, tetapi 

sesungguhnya sudah terdapat dalam UUD 45 di batang 

tubuh, walaupun sifatnya asimptotik atau beyond of 

horizon. Karena mengartikan kesejahteraan 5 tahun 

sekarang dengan 50 tahun yang akan datang akan 

berbeda, maka harus kembali difikirkan apakah kita 

memerlukan kembali GBHN. 

- MPR tidak cocok walaupun keperluannya memang ada. 

- Perencanaan pembangunan diperlukan akan tetapi bentuk 

hukumnya harus baik, bentuk hukumnya haruslah sebuah 

UU, dimana masa berlakunya harus lama. 

  

Dr. H. Ahmad Farhan Hamid 

- Dibanyak kalangan, terutama akademisi dan politisi, 

seringkali tidak bisa memisahkan pasal 3 antara garis 

garis garis besar daripada haluan negara huruf kecil dan 

besar. GBHN hurup besar merupakan hasil dari TAP 

MPR lima tahun sekali. Saat ini Lemkaji meminta 

perguruan tinggi untuk bisa menjawab pertanyaan, 

apakah Majelis kembali menetapkan ketetapan-ketetapan 

seperti sebelumnya? 

- Desentralisasi melahirkan banyaknya perubahan. Saat ini 

banyak sekali kalangan yang berpendapat telah 

terjadinya kontradiksi antara pembangunan nasional dan 

daerah, disebabkan karena tidak adanya GBHN. 

- Akan tetapi, hingga saat ini, kontradikisi-kontradiksi 

yang di protes tidak jelas di bagian mana tidak adanya 

ketidak sinkronan tersebut? Apakah transportasi? 

Infrastruktur? Pertanian? komunikasi? 

- Sebenarnya gbhn (huruf kecil) itu ada, akan tetapi tidak 

adanya lembaga yang melakukan kompilasi tentang gbhn 

sehingga tidak adanya kemudahan untuk mencari data 
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mengenai hal tersebut yang dapat menjadi pegangan atau 

pedoman. 

- Jika GBHN dikembalikan, rumahnya dimana? Dasar 

hukumnya apa? Dalam aspek ketatanegaraan, konstitusi, 

dan dalam aspek implementasi. 

- Kewibaaan Negara tidak terlihat tanpa melalui sebuah 

Tap MPR tentang GBHN, GBHN nomenklatur.  

  

DR. H.  Abdul Salam Siku, SH  MH. 

- Tujuan pembangunan secara filosofis adalah mencapai 

masyarakat adil dan makmur karena hakikat dari 

merdeka itu ujung sasarannya adalah mencapai hal 

tersbut. 

- Untuk mencapai sasaran, perlunya pedoman 

pembangunan yang dapat dapat berjalan secara serentak, 

simultan, dan mempunyai payung hukum yang pasti. 

- Pasal 7 tentang produk MPR, melalui TAP MPR, 

memberi kewenangan terhadap MPR untuk menetapkan 

GBHN. 

- Jika ingin kembali ke UUD, apakah ada manfaatnya? dan 

apakah dengan kembali ke UUD keadaan akan lebih baik 

dari keadaan saat ini? Tetapi jika kewenangan MPR 

dapat bermanfaat bagi bangsa dan Negara dalam 

membentuk GBHN, maka tidak ada apa-apa jika kita 

mengembalikan kewenangan MPR seperti sebelumnya 

sesuai pasal 37. 

 

Drs. Mustaring, M.Hum. 

- Dengan cara bagaimana kewenangan MPR dikembalikan 

– jika memang ingin GBHN dilakukan, harus adanya 

amandemen terhadap pasal 3. 

- Apakah diperlukan adanya perubahan struktur 

kelembagaan Negara dimana saat ini menjadi 

permasalahan utama. Untuk kasus Indonesia MPR 

seharusnya dijadikan kembali menjadi lembaga tertinggi, 

sebagai perwakilan rayat Indonesia (DPR dan DPRD) 

dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. 
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- Struktur dan sistem penyusunan GBHN? Bangsa 

Indonesia selalu menganggap bahwa masa lalu itu selalu 

jelek, sehingga gampang membuang sesuatu termasuk 

dalam hal ini adalah GBHN, karena dianggap tidak 

sesuai dengan saat ini. 

- Penguatan otonomi daerah yang keliru oleh banyak 

daerah, sehingga NKRI terlupakan. 

  

Endang Sari 

- Ketika kita sedang berbicara mengenai GBHN, MPR dan 

posisinya, sebenarnya kita sedang berbicara tentang 

sistem dan sistem itu berubah ketika reformasi. Karena 

perubahan sistem tersebut, masalah baru terjadi, dimana 

yang awalnya hanya ada tiga partai saat ini menjadi 

multipartai dan diberlakukan juga system presidesil 

(tidak adanya pemerintahan yang kuat). 

- Akibat dari system tersebut, tidak adanya mekanisme 

pertanggungjawaban dari presiden terhadap rakyat 

dalamhal ini MPR. 

- RPJMN yang merupakan pengganti GBHN tidak 

memiliki siginifikansi terhadap pembangunan, arah 

pembangunan berganti. Karena setiap presiden 

mempunya visi dan misi yang berbeda, sehingga focus 

pembangunan pun menajdi berbeda sehingga tidak 

adanya kesinambungan. 

  

Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H 

- GBHN dibentuk untuk jangka panjang, dulu awet karena 

presiden bisa mengekang kekuatan DPR dan MPR. Jika 

sekarang tidak bisa lagi. 

- MPR saat ini masih tertinggi, akan tetapi sekarang tidak 

serta merta sebebas seperti dahulu. 

- Ada kecurigaan gagasan pengembalian GBHN untuk 

mengembalikan kekuatan MPR. 

- Mengembalikan MPR untuk membentuk GBHN Harus 

ditolak, karena MPR tidak lagi sesuai, presidensil yang 

harus kuat. 
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- Arah perencanaan pembangunan pada dasarnya ada 

dalam pembukaan UUD 1945, sehingga GBHN tidak 

serta merta diperlukan. 

  

H. Alihardi Kyai Demak, SH., M.Si 

- UU 25, mengenai sistem perencanan nasional, tidak 

bertabrakan dengan UU 17 tahun 2007, akan tetapi 

problem sekarang pelakasanaannya tidak mengalir, tidak 

konsisten. 

- Jika ingin di amandemen (pasal 3) harus dilihat 

konsekuensinya. Karena belum tentu kekuatan partai 

politik 5-10 tahun kedepan akan sama, sehingga akan 

berbeda lagi arah dan kepentingannya. 

- Otonomi daerah terjadi karena Indonesia terdiri dari 

berbagai pulau dan berbagai provinsi. Akan tetapi 

otonomi daerah menghasilkan problem karena 

pemerintah daerah dan pusat tidak bisa bekerja sama 

dengan baik, tidak ada sinkronisasi sehingga harus dibuat 

sebuah aturan. 

  

Dr. Johansyah Mansyur, M.Si 

- Tidak ada urgensinya dikembalikan GBHN, karena 

pimpinan saat ini dipilih oleh rakyat, maka sebenarnya 

rakyat sudah setuju terhadap visi dan misi dari yang 

mereka pilih. 

- Dalam RPJP sudah ada proses: politik, visi misi, 

tekhnorat, dan bottomup dan down. 

 

Nasruddin Upel 

- Menangkap gelagat adanya sentralisasi kembali, dengan 

berusaha mengembalikan MPR menjadi lembaga 

tertinggi guna membuat GBHN, dimana hal tersebut 

bertentangan dengan semangat otonomi daerah. 

- Keinginan adanya GBHN untuk mengilangkan 

desentralisasi.  

www.m
pr

.g
o.

id



14 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

- GBHN boleh kembali jika otonomi daerah masuk 

menjadi ruh GBHN, sehingga keinginan daerah dapat 

terpenuhi. 

  

Zainudin 

- System perencanaan pembangunan nasional, setelah 

GBHN tidak ada, sistem pembangunan kita bersifat 

parsial dengan adanya otonomi daerah. 

- Sistem pembangaunan nasional harus divalidasi 3 hal: 

(1) harus adanya konsistensi - perencanaan 

pembangunan nasional harus searah antara nasional dan 

daerah, (2) rasional komprehensif – pembangunan 

nasional dan daerah harus dibuat secara rasional bukan 

emosional, (3) saling berkaitan dan mendukung bukan 

menegaskan – pembangunan nasional harus didukung 

pembangunan daerah dan sebaliknya, begitupun dengan 

kebijakan-kebijakannya. 

- Saat ini kebijakan pembangunan nasional selalu ekonomi 

oriented, seharusnya pembangunan nasional itu bersifat 

holistik. 

  

Marif Mansyur 

- Penguatan rakyat tidak terkait dengan MPR, akan tetapi 

kekuatan rakyat terjadi dengan adanya desentralisasi 

dengan visi misi pemimpinnya. 

- Butuh payung hukum untuk rencana pembangunan, 

boleh dalam berbentuk GBHN ataupun nama lainnya. 

  

Drs. Lalu Sudarmadji, MPA 

- Demokrasi yang terjadi saat ini adalah demokrasi liberal 

karena adanya akulturasi system, dan tidak adanya 

konsitensi antara pusat dan daerah. 

- Transformasi kelembagaan penting. 

- UU yang ada saat ini harus ada daya rekatnya. 

- Visi misi presiden, walikota dan gubernur yang saat ini 

dijalankan, walaupun ada arahan dari bappedda, akan 

tetapi tidak adanya konsistensi. 
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Zulkifli Aspan 

- Rekonstitulisionalisme karena GBHN dahulunya sudah 

tidak ada dan akan dikembalikan kembali dimana yang 

membentuknya adalah MPR. 

 

Fadli Andi Natsif 

- Kontra: tidak perlu adanya GBHN, karena saat ini 

presiden sudah dipilih rakyat dan presiden sudah 

mempunyai visi misi yang disetujui oleh rakyat yang 

memilihnya. 

- Pro: GBHN perlu dibuat kembali dengan ketetapan 

MPR. 

- Persoalan pertama: Setelah ada perubahan mendasar, 

apakah perjalanan pemerintahan saat ini sudah benar atau 

belum berdasarkan SPPN? Karena pada prakteknya 

belum benar, pedoman permbangunan berbangsa 

bernegara haruslah dibuat oleh sebuah lembaga yang 

berisikan orang-orang yang ahli, bukan hanya satu orang 

saja (presiden). 

- Persoalan kedua: Regulasi (UU SPPN) tidak sama 

dengan subtansi hukum (1) maka diperlukan amandemen 

UUD menjadi strategi jangka panjang (2) UUD pasal 2 

MPR yang terdiri dari DPR dan DPD di breakdown perlu 

adanya UU sendiri yang menentukan kedudukan MPR, 

sehingga ada kewenangan untuk menentukan GBHN (3) 

Terkait soal penyebutan, bisa GBHN atau yang lain. 

  

Aswiwin Sirua 

- Menghidupkan kembali GBHN, tidak lepas dari MPR. 

(1) melalu pendekatan delivery development, 

menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan 

(2) sistem persipatory development, menempatkan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan. 

- Pasal 3 memberikan kewenangan terhadap MPR untuk 

membuat GBHN. Jika ini dihidupkan akan adanya 

konsuekeni logis, yaitu MPR kembali menjadi lembaga 

tertinggi. Dan jika ini terjadi, untuk orang-orang yang 
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masuk kedalam lembaga tinggi dan tertinggi, haruslah 

melepas atribut partai sehingga tidak ada lagi 

kepentingan politik didalamnya. 

 

Romi Librayanto 

- Bagaimana kita bisa bersatu padu membangun negeri ini 

tanpa melihat latar belakang politik. 

- Apakah ide ini sudah dikomunikasikan dengan lembaga 

lain, dan apakah sudah dikomunikasikan dengan kepala-

kepala daerah. 

  

Drs. H. Wahidin Ismail 

- Transformasi lembaga itu penting, dimana struktur, 

hubungan orang sangat penting. 

- UU yang ada saat ini, daya rekatnya tidak ada, sehingga 

saat ini yang dijalankan hanya melalui visi misi presiden, 

vivi misi pemimpinan daerah. Walaupun sudah ada ada 

arahan dari bapedda akan tetapi kurang dapat 

dilaksanakan. 

- Harus adanya pedoman pembangunan untuk jangka 

panjang, tidak hanya yang jangka pendek. GBHN yang 

mencakup poleksosbud itu ama penting, sehingga jika 

ada akuturasi maka tidak akan terlalu berpengaruh. 

  

Asram 

- Kita butuh panduan dalam menjalankan pembangunan. 

Akan tetapi apakah harus berbentuk GBHN? Karena 

dengan adanya GBHN akan terjadi penyeragaman, 

padahal tiap daerah mempunyai perbedaan tujuan 

pembangunan. 

 

Arsony, SH 

- GBHN jika ingin dikembalikan harus melalui 

pembicaraan dan evaluasi yang sangat panjang karena 

tidak mudah untuk merubah UU. Saat ini kelemahannya 

adalah jika ingin adanya sinkronisasi antara pusat dan 

daerah tergantung dengan partai politiknya. Oleh karena 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 17 

 

itu dibutuhkan satu sistem yang kuat agar pembangunan 

dapat berjalan. 

  

Andi Luhur Prianto 

- Kontinuitas antara pembangunan pusat dan daerah saat 

ini tidak terjadi. 

- GBHN apa yang ingin diciptakan, apakah dapat menjadi 

konsesus dasar berbangsa? Bisa menjadi alat tranformasi 

bangsa? Kedua hal tersebut tidak lagi relevan. 

- Isu tentang mendirikan kembali GBHN, menjadi isu 

tersendiri mengenai MPR (untuk menjadi lembaga 

tertinggi kembali). GBHN menjadi tumpangan untuk 

mengamandemen UUD untuk penguatan DPD dan MPR. 

- UU SPPN sudah bagus, tinggal melanjutkan dan 

menguatkan, membantu pemerintahan untuk 

melanjutkan. 

  

Fajrul 

- GBHN bisa dimasukan kedalam konstitusi (1) bab 

tersendiri (bab pemerintahan atau bab lembaga 

ketatanegaraan) (2) bab tentang MPR, pasal 2, mengenai 

MPR yang mengatur dan menetapkan GBHN. 

- SPPN prinsipnya adalah dilaksanakan oleh eksekutif. 

Sedangkan GBHN mencakup semua instrument lembaga 

pemenrintahan. 

- Jika SPPN dihapus makan UU 17 no 2007 harus dihapus 

juga. 

- Agar terjadi harmonisasi, soal UU yang mengatur 

tentang regionalisasi (Sumatra, jawa, timur). Karena 

treatment terhadap daerah-dearah tersebut berbeda. 

  

Muhammad Solihin 

- Permasalahan yang harus diperhatikan (1) Jika GBHN 

dihadirkan kembali maka harus diperhatikan, lembaga 

apa yang dapat mensahkan GBHN (2) Rumusan harus 

mengerucut, agar target2 dapat dipahami oleh 
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masyarakat (3) Kemuan politik yang mendorong agar 

tujuan dari GBHN dapat terpenuhi. 

 

Pandangan-pandangan tersebut mendapatkan tanggapan balik 

dari para narasumber sebagai berikut; 

 

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.S 

- Reformasi intinya, terjadi perubahan fundamental 

strategis bagi kehidupan kenegaraan. Setelah era 

reformasi, seolah-olah belum menemukan era baru, 

karena banyaknya realitas mengenai sinkronisasi 

pembangunan. 

- Harus ada legalitas hukum jika ingin mengembalikan 

GBHN, dimana tempatnya? Sehingga harus adanya 

payung hukum yang mengatur insturmen2 di bawahnya. 

  

Prof. Dr.  Hasnawi Haris, M.Hum 

- Butuh atau tidak haluan Negara? Formulanya 

bagaimana? Apakah masuk dalam amandemen, UUD 

atau UU? Itu yang harus difikirkan kembali. 

- Haluan Negara penting akan tetapi harus ditelaah 

kembali poin poin diatas. 

  

Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum  

- Harus adanya lembaga yang mengayomi lembaga 

lembaga lain (yaitu MPR). 

- Harus adanya pedoman yang mengatur perencanaan 

pembangunan yang akan datang, agar cita-cita Negara 

tercapai. 

- Karena Negara kita kesatuan, jadi harus ada payung dari 

atas tentang GBHN. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL DENGAN MODEL GARIS GARIS BESAR 

HALUAN NEGARA MEWUJUDKAN KEDAULATAN 

RAKYAT 

 

Oleh : Andi Kasmawati 

 

 

PENDAHULUAN  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, 

dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) 

tahap perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD NRI 1945 

tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, 

yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman 

penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya 

otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Untuk menggatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai 

pedoman pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di 

Indonesia, pemerintah di era reformasi ini membuat suatatu 

perencanaan pembangunan nasional yang  dijabarkan dalam sebuah 

undang undang yaitu  undang-undang no. 25 tahun 2004  tentang 

sistem perenncanaan pembangunan nasional. 

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan 

UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindakan dalam 

proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, 

karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini perencanaan 

pembangunan nasional ditetapkan melalui UU, padahal peran dan 
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fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di 

pusat maupun di daerah sangat besar. 

Perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting, apabila ingin 

melakukan sesuatu agar pelaksanaan dan hasil yang dicapai optimal, 

efektif, dan efisien.  Demikian halnya dalam pelasanaan pembangunan 

nasional Indonesia. Perlu suatu perencanaan yang menyeluruh, 

terpadu, sistimatis, dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.  

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang 

terdirii atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu 

oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup :  

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 

(dua puluh) tahun,  

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 

5 (lima) tahun,  

3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana 

Kerja Pemerintah dan 

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

periode 1 (satu) tahun. 

Secara substansi penyusunan antara PPN dan GBHN dapat 

dikatakan memiliki kesamaan, yang berbeda hanya pada sistimatika, 

dan lembaga yang merumuskannya yaitu, dari MPR ke DPR dan 

Pemerintah, dan lembanga yang mengsosialisasikannya.  

Untuk membahas hal hal yang diuraikan diatas sebagai latar 

belakang mendiskusikan Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 

dalam forum FGD ini, mengacu pada Kerangka  yang disamapaikan 

oleh MPR RI, berdasarkan materi bahasan yang telah dicantumkan. 

Mungkin kita bertanya apa yang salah dalam perencanaan 

pembangunan nasional yang ada sekarang, kenapa ada wacana atau 

keinginan dari MRP/RI untuk mereformulasi sistem perencanaan 

pembangunan nasional dengan menggunakan model GBHN. 
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KEDAULATAN RAKYAT 

Kedaulatan berasal dari kata “daulat” daulat dalam bahasa Arab 

artinya “kekuasaan atau dinasti pemerintahan”. Menurut Jean Bodin 

(1500 – 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu:  

a) Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam 

negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur 

segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan 

perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan 

ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk 

mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat 

harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. 

b) Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam 

negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta 

mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara 

berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain 

guna kepentingan nasionalnya. 

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang isinya 

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang 

undang dasar. Ini menunjukkan bahwa MPR adalah pemegang 

kedaulatan rakyat, MPR penjelmaan rakyat segala 

penyelenggaraan negara  untuk kesejhateraan rakyat harus 

dipertanggungjawabkan, MPR diberi kewenangan oleh Undang 

Undang Dasar NRI Tahun 1945 untuk memberi saran, dukungan, 

arahan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta mengevaluasi 

jalanya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan kedudukan tersebut sudah menjadi keweangan 

MPR untuk terlibat merumuskan rencana pembangunan nasional 

baik dalam jangka panjang maupun jang menengah, dan jangka 

pendek.  

Dengan demikian diperlukan peran MPR dalam membentuk 

atau menetapkan sebuah perencanaan pembangunan nasioanl yang 

setara dengan GBHN. Dan sebagai konsekwensinya adalah  

perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk mentukan 

kembali wewenang MPR. 
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Kaitan antara GBHN dengan pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung, tidak berpengaruh secara signifikan 

karena GBHN memuat rencana pemabngunan secara umum, 

pemerintah daerah menjabarkan secara khusus dalam perencanaan 

pemangunan daerah masing masing sesuai kebuthan dan potensi 

daerahnya.  

Kemungkinana ada ganjalan terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah, tapi ini dapat diatasi sepanjang mekanisme penyusunan 

GBHN dapat mengakomodir seluruh aspirasi pemerintah daerah. 

c) Pola Perencanaan Pembangunan Nasional dan Garis Garis Besar 

Haluan Negara 

Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam 

memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan 

mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola 

reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, 

demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan 

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

yang telah diganti 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, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan 

publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan 

pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang 

globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik 

dunia pasca tragedi 11 September 2001. 

Desakan untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan 

dunia dari berbagai aspek menuntut adanya perubahan termasuk 

perubahan terhadap konstitusi maupun peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan hukum melaksanakan 

pembangunan, berawal dari reformasi inilah berbagai struktur dan 

kebijakan mengalami perubahan diataranya adalah landasan 

pemabangunan nasional yang dikenal pada masa orde baru 

sebagai landasan operasional pembangunan nasional yaitu GBHN, 

yang di tetapkan oleh MPR. Di era reformasi ini telah mengalami 
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perubahan perencanaan pembangunan dibuat dalam bentuk 

undang undang sebagai perencanaan pembangunan nasional, dan 

dijabarkan dalam perencanaan pembangunan secara berjenjang 

dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 

Perencanaan Pembangunan Nasional, diurai dalam Rencana 

pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) sesuia dengan isi  UU 

RI No 17 Tahun 2007 yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 adalah : 

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

untuk 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 dalam bentuk 

rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. 

 

VISI & MISI RPJP NASIONAL 2005 – 2025 

 Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju,mandiri, adil 

dan makmur. 

 Misi RPJPN 2005-2025 adalah : 

o Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah 

pancasila. 

o Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

o Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan 

hukum. 

o Mewujudkan Indonesia aman,damai dan bersatu. 

o Mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan. 

o Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. 

o Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang 

mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan 

nasional. 

o Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam 

pergaulan dunia internasional. 
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Visi dan misi yang di buat oleh presiden sebagai acuan dalam 

melakukan perencanaan pembangunan selama pemerintahannya dapat 

dinilai sebagai sebuah visi dan misi yang tidak berakar dari 

masyarakat, penyampaian visi dan misi   merupakan salah satu aspek 

penilaian terhadap calon presiden, 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 

pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 

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

jabatan berikutnya. Kelemahannya seperti yang dikemukakan oleh 

beberapa pihak, bahwa perencanaan pembangunan menjadi tidak 

mengalir, dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Selain itu 

perencanaan pembangunan menjadi tidak komprehensif. 

Pada perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan 

dalam sebuah undang-undang memiliki kelemahan tersendiri, 

persoalan  yang dapat muncul adalah tidak adanya jaminan kepastian 

bahwa apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan 

perundang-undangan terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu 

dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan terkait. 

Sampai saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai, 

apakah dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari 

RPJPN, seperti di level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/ 

Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, 

dan di level daerah, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, 

memang sudah merujuk kepada RPJP. Apalagi jika mengingat adanya 

keterlibatan mekanisme penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala 

Daerah terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi lebih besar. 

Oleh karena itu berbagai pihak yang menilai bahwa proses 

pembangunan seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak 

berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hamper tidak terjadi pada era 

sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses 

perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. 
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Pendulum  politik ketatanegaraan Indonesia berubah seiring 

dengan adanya usulan untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai 

pedoman perencanaan pembangunan nasional. Menarik untuk 

dilakukan kajian, bagaimana model perencanaan pembangunan 

nasional itu idealnya. Sudah barang tentu pencarian model ini harus 

didasarkan kepada deskripsi dan pelaksanaan perencanana 

pembangunan nasional sejak era Soekarno melalui Pembangunan 

Semesta Berencana, pada era orde baru dengan GBHN, dan era 

Reformasi pasca amandemen Konstitusi, melalui UU Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan kajian tersebut dapat dikatakan bahwa pola 

perencanaan pembangunan dengan berlandaskan pada undang-undang 

yang dituangkan melalui visi dan misi presiden yang terpilih tidak 

dapat menjamin kesinambungan pembangunan, tidak konstruktif 

dalam membangun sebuah negara yang sangat besar, sedangkan 

perencanaan pembangunan yang di landasi oleh konstitusi dalam hal 

ini undang-undang dasar, dan rumuskan oleh wakil rakyat yang 

berdaulat, dapat merencanakan pembangunan yang 

berkesinambungan, dan komprehensif, meski pemerintah bergantian 

tidak akan merubah rencana pembanguanan sesuai tujuan negara. 
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GBHN SEBAGAI SOLUSI DISKONTINUITAS 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF 

DYNAMIC GOVERNANCE 

 

Oleh : Andi Luhur Prianto 

 

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan untuk kerja-kerja besar oleh sebuah institusi 

pemerintahan semakin diragukan. Dalam banyak hal, pemerintahan 

lebih banyak di kelola dengan model day to day, hampir tanpa 

“dentuman”. Semua usaha politik yang “di tanam” dan kemudian “di 

panen” hanya untuk kebutuhan “semusim” periode jabatan. Tidak 

banyak pemerintah(an) yang mampu mengkonversi ide, gagasan, dan 

kekuatan menjadi sebuah visi jangka panjang. Akibatnya adalah 

orientasi pembangunan tidak lebih dari sekedar “obat penurun panas” 

dan “makanan siap saji untuk pengganjal perut”, semua serba instan 

dan reaktif. Dalam jangka pendek, persolan memang selesai tetapi 

tidak menyentuh problem dasar dari sebuah permasalahan. Intitusi 

pemerintahan mengalami disfungsi dalam merumuskan dan bekerja 

untuk sebuah visi besar yang bersifat jangka panjang. 

Kemampuan merumuskan dan mengaktualisasikan sebuah visi 

jangka panjang memang masih menjadi salahsatu kelemahan semua 

level pemerintahan. Padahal, kemampuan menyusun rencana 

pembangunan yang matang adalah salah salah satu indikator dari 

kapasitas memerintah (governability). Persoalannya menjadi lebih 

rumit jika di telisik lebih jauh soal koordinasi, integrasi, sinergi dan 

sinkronisasi, pada sebuah produk rencana pembangunan. Pemerintah 

pusat dan juga pemeritah daerah masih berada untuk sebuah rezim 

perencanaan pembangunan yang mengalami diskontinuitas. 

Di era otonomi dan desentralisasi, setiap daerah dapat 

menjadikan perencanaan sebagai alat untuk memformulasikan secara 

jelas harapan yang dicita-citakan. Perencanaan dapat mendekatkan 

mimpi, ide, gagasan, dan cita-cita dengan kenyataan, sehingga dapat 
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membantu para pemangku kepentingan dalam memetakan kebutuhan, 

menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan cara untuk mencapainya. 

Perencanaan juga menjadi alat kontrol terhadap proses dan hasil 

pembangunan yang telah dilaksanakan. Sejauhmana progress tujuan 

yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perubahan yang 

bersifat fisik (sarana dan prasarana) dan non fisik (sosial, 

kesejahteranaan, keadilan, kebahagiaan). 

Aktivitas perencanaan merupakan tindak lanjut dari proses 

pengambilan keputusan dalam bentuk strategi, operasi, pola kerja, dan 

manajemen sumber daya. Perencanaan menjadi acuan bagi para 

pemangku kepentingan untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya serta memberikan ruang bagi upaya melakukan percepatan 

dan sinergisitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Idealnya, 

perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengindikasikan 

arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci 

dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat 

kesinambungan dengan kebutuhanan pengembangan masyarakat di 

tingkat lokal. 

Salah satu alasan mengapa perencanaan diperlukan dalam 

menata pembangunan daerah dapat ditinjau dari pendekatan politik 

dan administrasi negara (Sumpeno, 2011). Dalam pendekatan ini, 

perencanaan dianggap sebagai bentuk komitmen politik bagi 

pemimpin atau kepala daerah. Dimana kedudukan kepala daerah 

merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana, karena 

masyarakat (pemilih) menentukan pilihannya berdasarkan program 

pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. 

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda 

pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke 

dalam rencana pembangunan jangka menengah (Penjelasan atas 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional). Agar program yang direncanakan 

berkesinambungan, maka diperlukan kerangka program jangka 

panjang 20 (dua puluh) tahunan dan jangka menengah 5 (lima) 

tahunan untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan. 
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Praktek pembangunan yang tidak terintegrasi, sinergis dan 

sinkron kemudian menjadi masalah utama bagi stabilitas dan 

harmoniasasi pemerintahan pusat dan daerah. Liberalisasi politik 

pembangunan dianggap sudah menjauhkan semangat demokratisasi 

yang sedang diperjuangkan. Pada situasi ini, lahirlah berbagai 

alternative solusi diantaranya dengan menghidupkan kembali garis-

garis besar haluan Negara (GBHN), untuk menjadi konsensus dasar 

dalam seluruh aktivitas perencanaan pembangunan. GBHN yang 

menjadi arahan sentralisasi pembangunan dalam pergumulan sejarah 

rezim otoriter Orde Baru seolah menjadi rujukan tunggal untuk 

meretas masalah diskontinuitas perencanaan. Semangat revitalisasi 

GBHN hadir bersamaan dengan beragam isu, seperti penguatan 

kelembagaan MPR RI dan DPD RI, sehingga mengalami intersection 

dengan isu resentralisasi dan upaya “penaklukan” pemerintah pusat 

pada pemerintah daerah di era dynamic governance. Dynamic 

governance suatu era yang merobohkan kotak-kotak dalam birokrasi 

sehingga aparat negara di tuntut bertindak out of the box dengan 

mengedepankan kapabilitas dan kultur (Neo and Chen, 2007). 

 

DISKONTINUITAS PERENCANAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

Sebagaimana amanat Undang – Undang (UU) Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen 

Perencanaan yang terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung 

Hukum perencanaan di tingkat Pusat, maka di Daerah dokumen 

Perencanaan Daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan 

perwujudan kehendak rakyat yang berisi Visi, Misi dan Tujuan yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun serta strategi yang 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 29 

 

ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, 

Misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan 

amanat Undang – Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

merupakan Renstra Daerah. Isi RPJMD yaitu: 1). Strategi 

Pembangunan Daerah, 2). Kebijakan Umum, 3). Arah Keuangan 

Daerah, dan 4). Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

lintas SPKD dan Lintas kewilayahan yang memuat kerangka regulasi 

dan kerangka anggaran. 

Proses penyusunan RPJMD melalui beberapa tahap, yaitu : 

 proses politik : pemilihan langsung kepala daerah dan wakil 

kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses 

politik (publik choice theory of planning) khususnya penjabaran 

Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), 

 proses teknokratik : perencanaan yang dilakukan oleh perencana 

profesional, atau oleh Lembaga/Unit Organisasi yang secara 

fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan 

peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, 

 proses partisipatif : perencanaan yang melibatkan masyarakat 

(stakeholders) Antara lain melalui pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 

 proses bottom - up dan top – down : perencanaan yang aliran 

prosesnya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah atau dalam 

hirarki Pemerintahan. 

Dari praktek-praktek penyusunan rencana pembangunan daerah 

tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang timbul (Labolo, 2015) 

: pertama, secara internal mengalami diskontinuitas perencanaan, 

kedua, secara eksternal perencanaan daerah tidak begitu terkoneksi 

dengan sejumlah isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat, 

ketiga, terjebak pada ritual formalistik, keempat, ketiadaan mekanisme 

baku dalam proses tindak lanjut pasca-evaluasi, kelima, lemahnya 

kemampuan SDM perencana, enam, orientasi perencanaan yang 
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bersifat “memelihara kegiatan rutin”, ketujuh, orientasi perencanaan 

yang terjebak pada aktivitas “menghabiskan anggaran”, kedelapan, 

lemahnya pengawasan standar perencanaan. 

Berdasarkan elaborasi permasalahan yang timbul diseputar 

perencanaan pembangunan daerah, maka setiap upaya untuk 

menghadirkan GBHN adalah juga upaya yang tidak terkoneksi dengan 

pokok-pokok permasalahan. Kehadiran GBHN justru berpotensi 

menjadi semacam “obat penurun panas” dan “makanan siap saji untuk 

pengganjal perut”. GBHN juga rentan dibajak dan disalahgunakan 

oleh Presiden. Memberlakukan kembali GBHN harus disertai 

reinstrumentasi pemerintahan. GBHN harus bekerja dengan cara yang 

berbeda dengan yang diberlakukan di masa orde baru, seperti (1). 

Tidak diperlakukan sebagai TAP MPR, sehingga tidak perlu 

amandemen UUD, cukup dengan baju hokum Undang-Undang (2.) 

rumusan visi dan misi kepala pemerintahan adalah penjabaran logis 

haluan Negara, (3.) kontrol dan evaluasi DPR dan DPD, (4.) GBHN 

sebagai instrument konsensus building (Santoso, 2016). 

 

RELEVANSI GBHN DI ERA DYNAMIC GOVERNANCE 

Di negara maju dan demokratis, dynamic governance sudah 

menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan. Sementara di 

Negara berkembang, dynamic governance adalah produk dari 

kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu 

bangsa yang maju agar mampu betahan hidup dalam lingkungan yang 

berubah dengan cepat. Kapabilitas adalah pola piker dan cara kerja 

yang terbentuk dalam waktu yang lama dalam proses pembelajaran 

(Kasim dkk, 2015). 

Menurut Neo and Chen (2007) kapabilitas dynamic governance 

terdiri dari (1.) thinking ahead, yakni kemampuan menangkap 

pertanda awal tentang arah perkembangan kedepan yang dapat 

mempengaruhi peranan dan keberadaan suatu negara dan kemampuan 

untuk menentukan visi dan misi yang tepat (2.) thinking again, yakni 

kemampuan dan kemauan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan 

yang sedang berlaku agar bisa lebih baik kinerjanya, dan (3.) thinking 

across, yakni kemampuan melakukan tolak banding (benchmarking) 
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dan keterbukaan untuk melintas batas agar dapat belajar dari 

pengalaman orang lain dan dapat memeprkenalkan ide dan konsep 

baru ke dalam lembaga yang dipimpinnya. 

Dalam perspektif dynamic governance ini, maka kehadiran 

sebuah consensus pembangunan seperti GBHN dimungkinkan 

sepanjang dapat menjadi instrumen berpikir yang dapat memampukan 

kapabilitas para pihak. GBHN dalam perspektif ini di harapkan 

menjadi : 

 visi dan misi besar dan jangka panjang dari negara dengan posisi 

dapat mempengaruhi peran para pihak 

 Standar evaluasi kemampuan dan kemauan untuk memjadi 

instrument belajar yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika 

lingkungan 

 Benchmark terhadap dokumen perencanaan negara-negara lain, 

sehingga bisa menjadi media belajar untuk transformasi bangsa 

 

KESIMPULAN 

Upaya untuk meretas kebuntuan dan diskontinuitas perencanaan 

daerah dengan menghadirkan GBHN bisa saj dilakukan, dengan tidak 

mengulangi kekurangan masa lalu. GBHN tidak boleh menjadi 

instrumen pusat dalam rangka “menaklukkan” daerah dan 

menghambat inovasi. GBHN harus menjadi consensus pembanguan 

dasar yang adaptif pada perubahan serta di operasionalkan dengan 

sungguh-sungguh untuk transformasi bangsa. 
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MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN? 

 

Oleh: Endang Sari 

 

 

Tujuan, sasaran, peta jalan dan target adalah hal yang 

fundamental yang harus dimiliki oleh negara. Dengan sasaran dan 

tujuan yang jelas dari awal, sebuah bangsa bisa melakukan prioritas 

dan tahu kemana pembangunan mesti diarahkan. Dahulu kita 

mengenal Garis Besar haluan Negara atau GBHN yang ditetapkan 

oleh MPR sebagai patokan untuk pembangunan Negara. Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan rumusan dari hal-hal besar 

yang  harus dilaksakan oleh para penyelenggara Negara. Kata haluan 

dapat disebut sebagai suatu arah untuk menuju ke suatu tempat. 

Artinya, GBHN menyangkut hal-hal mendasar secara garis besar yang 

menjadi pedoman bagi penyelenggara Negara untuk membuat 

perencanaan, perumusan program dan landasan dalam menjalankan 

kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Lewat GBHN, 

segenap rakyat dapat mengetahui akan ke mana pemerintah 

melangkah, akan ke mana bangsa dan Negara ini dibawa dalam kurun 

waktu lima tahun.  

Rakyat dalam sebuah negara sangat penting untuk tahu kemana 

negara akan membawa mereka. Pemahaman itu menjadikan sebuah 

negara memiliki target yang jelas sehingga berkonsentrasi untuk 

mewujudkan hal-hal penting yang sudah disepakati sebelumnya. 

Terkait hal ini kita bisa belajar pada Tiongkok.  

Tiongkok sejak didirikan pada tahun 1949 oleh Mao Tse Tung 

sudah mencanangkan haluan negara yang akan dicapainya untuk 100 

tahun, yaitu pada thun 2049. Mereka punya mimpi mengalahkan 

Amerika Serikat setelah seratus tahun kemudian. Para pengganti Mao, 

yaitu Deng Xiaoping dan yang lainnya tetap melanjutkan mimpi itu. 

Mereka menargetkan bahwa pada 2025 mereka menyamai jepang, 

2050 mereka jadi negara maju, 2080 jadi negara maju melampaui AS 
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dan 2100 mereka menjadi negara super power menggantikan AS
1
. 

Sekarang seperti yang kita lihat bersama, baru 2016 dan mereka sudah 

menjadi pesaing serius dari AS. 

GBHN merupakan 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 

dimana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak 

berlaku lagi. Sebagai gantinya, 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). Skala 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, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, 

dengan merujuk kepada RPJP Nasional. 

Pada 2005 negara ini sudah punya RPJPN 2005-2025. Yang 

memuat tentang visi dan misi yang akan dicapai selama 20 tahun. Visi 

tersebut adalah manjadikan Indonesia mandiri, maju, adil dan 

makmur. Sementara Misinya antara lain : mewujudkan masyarakat 

yang berakhlak mulia dan bermoral, mewujudkan bangsa yang 

berdaya saing, memujudkan masyarakat yang demokrastis dan 

berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan 

bersatu. Akan tetapi yang harus digaris bawahi bahwa RPJPN dan 

penjabarannya yaitu RPJMN bukan produk MPR dan sangat mungkin 

berganti begitu pemerintahan berganti. 

RPJPN dan RPJMN sangat berbeda jauh dengan GBHN. 

RPJMN adalah buah pikir dari pemerintahan terpilih di setiap Pemilu. 

Sehingga kemudian muncul anggapan bahwa tidak dirasa perlu 

mensosialisasikannya ke masyarakat. Pemerintah terpilih akhirnya 

tidak merasa penting untuk selalu menyatakan bahwa apa yang 

                                                        
1 Lihat tulisan I Basis Susilo, kompas 24 Januari 2016 
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dilaksanakan, kebijakan yang dilakukan, berdasarkan pada RPJMN. 

Walaupun memang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa 

pelaksanaan pemerintahan harus berpegang pada RPJMN, 

sebagaimana masa Orde Baru harus mengacu pada GBHN yang 

dibuat oleh lembaga yang mewakili seluruh rakyat dan disepakati oleh 

seluruh komponen dan kekuatan negara.  

Justru pada titik itulah masalah serius terjadi. Ketika ada 

kebijakan pemerintahan yang tidak disetujui maka itu berarti 

pemerintah tidak melakukan sebuah pelanggaran. Karena, apa yang 

dilanggar? Kita tidak dapat menyebut Presiden dan Wakil Presiden 

sudah menyimpang  dari RPJMN karena mau menyimpang atau tidak 

bukan urusan MPR. Andaipun jadi urusan, hal itu tidak punya 

implikasi lebih jauh terhadap konstitusi dan apalagi dapat 

menjatuhkan kedudukan Presiden. Bukankah konsekuensi presiden 

dan wapres yang dipilih langsung adalah bahwa mereka merupakan 

representasi suara mayoritas yang tidak bisa diganggu gugat hingga 

pemilu selanjutnya?  

 

INDONESIA KEMBALI KE GBHN? 

Era reformasi ditandai dengan perubahan sistem politik 

Indonesia dalam hal ini perubahan sistim kelembagaan Negara dari 

sistim MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang menentukan 

arah pembangunan bangsa melalui GBHN (Garis-garis Besar Haluan 

Negara) menjadi MPR sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan 

lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. MPR sebagai lembaga 

permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan 

DPD RI, memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap UUD 

(mengubah dan menetapkan UUD). Kedua wewenang terhadap 

Presiden (melantik dan memberhentikan Presiden). Sementara 

wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional 

dihapus. Tujuan dari perubahan sistim ini adalah untuk membangun 

demokrasi kelembagaan agar tidak ada hirarchi kelembagaan. 

Ketika MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tidak memiliki 

wewenang lagi untuk menafsir dan menjabarkan pasal-pasal UUD 45 
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dalam bentuk GBHN, maka Perencanaan Pembangunan Nasional 

sebagai upaya berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan 

nasional: melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, 

dirubah sistem dan lembaga perencananya. Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional diatur dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU 

No. 17 Tahun 2007 yang berisi visi, misi, arah pembangunan nasional, 

dengan sistimatika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) per- 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Menengah Nasional (RPJMN) per- 5 tahun. RPJMN disusun oleh 

Presiden dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI dengan tujuan 

meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Akan tetapi, Sistem Perencanaan Pembangunan nasional pasca 

reformasi ini melahirkan berbagai masalah diantaranya  

1. Penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan RPJPN dipandang 

lemah, karena executive perspective. 

2. Terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJMN 

dengan RPJPN karena pergantian Presiden 5 tahun sekali. 

3. RPJM Nasional tidak sinkron dengan Daerah, karena RPJM 

Daerah disusun menurut perspektif daerah. 

Ketika hampir 15 tahun sistem ini berjalan, banyak pihak 

menilai bahwa tanpa GBHN sebagai otoritas tertinggi yang 

mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara ini bukan lagi 

Negara kesatuan, tetapi Negara dengan multy government. Kekuasaan 

ada dimana-mana (Pusat dan Daerah) yang dengan mudah dapat 

diselewengkan untuk kepentingan diri dan kelompok dalam bentuk 

tindak pidana korupsi dan lain-lain. RPJM yang disusun dan 

dilaksanakan selama ini tidak menjawab secara komprehensif 

persoalan nasional yang dihadapi Indonesia, apalagi jika dikaitkan 

dengan konteks persaingan dan kemajuan negara-negara tetangga 

lainnya. Kita banyak mengalami kemunduran dalam pembangunan 

bangsa. 

Berdasarkan asusmsi tersebut, maka berbagai pihak mulai 

berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk 

kepala negara (Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan. 
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Presiden tidak perlu membuat program baru, karena tugas presiden 

hanya melaksanakan GBHN yang telah disusun. Berbagai pihak 

banyak yang menyesalkan penghapusan tugas MPR dalam 

menentukan GBHN, karena tanpa GBHN pembangunan Indonesia 

sulit diharapkan dapat berkesinambungan dan Indonesia tidak akan 

mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan. GBHN sebagai 

aset bangsa kembali diperhitungkan dalam perannya sebagai pagar 

kehidupan bangsa. Hilangnya pagar kehidupan telah membuat bangsa 

ini dengan mudah dijamah tangan-tangan asing, dimana visi 

pembangunan cenderung hanyut dalam hiruk pikuk kepentingan asing 

sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Maka itu, berbagai pihak 

meminta ruh dan jati diri pembangunan bangsa tetap berpijak pada 

aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan dalam GBHN. 

Pada tatarn ini banyak aspek yang harus dikaji serius baik 

secara yuridis, sosiologis dan metodologis. Yang harus pula 

diperhitungkan adalah perubahan paradigma berpikir yang ikut 

merubah arena, wajah dan struktur politik. Dalam era Reformasi, 

demokrasi mulai terkondisi di berbagai lini kehidupan, sekalipun 

demokrasi yang dilahirkan di Indonesia abortus sehingga menjadi 

industri politik. Semua identitas yang muncul dan berkembang di 

dalam masyarakat mendapat ruang. Semua kelompok dari berbagai 

kalangan mendapat tempat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut 

berpartisipasi dalam pemerintahan. Tidak ada diskriminasi terhadap 

kelompok tertentu, hak untuk berperan serta dalam pemerintahan atau 

kegiatan politik terbuka selebar-lebarnya bagi semua kelompok yang 

ada. 

Ketika sistem GBHN diterapkan dengan kondisi politik hari ini 

yang telah mengalami banyak perubahan, Apakah representasi, 

partisipasi dan penataan ruang publik yang telah diatur dengan 

undang-undang harus dikoreksi lagi?. Bagaimana mencari solusi bila 

terjadi konflik kepentingan dalam menyusun GBHN? Kita sekarang 

berada di era pertarungan wacana. Politik adalah medan wacana dan 

GBHN bisa menjadi penghangat perdebatan wacana.  
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PELETAKAN KEMBALI “GBHN” (GARIS GARIS BESAR 

HALUAN NEGARA) SEBAGAI DASAR KEHIDUPAN 

KEBANGSAAN DAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Arsony, SH 

 

 

PENDAHULUAN 

Sejarah perjalanan bangsa sejak fase pendirian hingga fase 

reformasi saat ini tidak lepas dari sebuah ikatan pilar yang menjadi 

dasar dari konsepsi berdirinya Republik ini. Yakni Undang Undang 

Dasar 1945 sebagai sebuah bentuk deklarasi penegasan kedaulatan 

tidaklah cukup dan hanya bisa menjadi modal awal pendirian sebuah 

bangsa dan negara. Dalam menentukan tujuan perjalanan Negara 

masih membutuhkan sebuah falsafah yang berikut kita kenal dengan 

Pancasila dan sebuah rancangan dasar penentuan arah pembangunan 

bangsa yang belakangan itulah dan konstruksinya sering berubah 

seiring dengan relevansi jaman dan era pemerintahan yakni GBHN 

atau Garis Garis Besar Haluan Negara . 

Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai salah satu 

pilar pembangunan Negara Republik Indonesia pertama di cetuskan 

dan coba di tuangkan pada awal pendirian Republik Indonesia dalam 

bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR 

bersamaan dengan di tetapkannya Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD 45), bersama Pancasila,  GBHN yang 

sebelumnya disebut dengan istilah “Garis Garis Besar daripada 

Haluan Negara”  menjadi sebuah kerangka dasar dari pola visi 

kelanjutan perjuangan bangsa menuju pencapaian tujuan 

pembangunan nasional. Posisi GBHN sebagai sebuah ketetapan yang 

menyerap semua nilai dari Undang Undang Dasar 1945 serta 

Pancasila menjadi acuan strategis lahirnya konsep konsep 

pembangunan nasional yang tidak melenceng dari dasar dasar 

pendirian Negara,  UUD 1945 dan Pancasila .  
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Sejak dalam pergulatan perjuangan bangsa menuju 

kemerdekaan di penghujung lahirnya proklamasi 1945 para tokoh 

tokoh penggagas kemerdekaan telah juga mengalami pergolakan 

pergolakan pemikiran dalam menentukan konsepsi pembentukan 

sebuah Negara, adalah Soekarno, figur sentral yang menjadi konseptor 

paling dominan telah melahirkan banyak ide ide revolusi perjuangan 

menuju kemerdekaan dan reka bentuk pemerintahan Negara , hingga 

kemudian proklamasi kemerdekaan menjadi kenyataan yang juga 

mengantar Soekarno dan Moehammad Hatta dalam tampuk 

kepemimpinan Republik Indonesia hingga kemudian Negara 

Indonesia masuk kepada tahap peletakan dasar dasar berbangsa dan 

bernegara , akar ide dari didirikannya sebuah bangsa yang berdaulat 

dan merdeka, tentulah untuk menghilangkan penghisapan manusia 

terhadap manusia yang lain, juga penghisapan suatu bangsa terhadap 

bangsa yang lain.  Hal inilah yang menjadi roh dasar dalam 

perumusan Undang Undang Dasar 1945 yang di proyeksikan menjadi 

visi seragam persatuan bangsa. Visi yang harus berusaha tidak lari 

dari ide pembebasan dan perjuangan kemerdekaan Republik 

Indonesia, Soekarno, Hatta dan para founder Negara lainnya 

menjadikan pilar pilar ini sebagai manifesto tujuan pembangunan 

idiologi, politik, sosial dan budaya bangsa ini . 

Lembaga kenegaraan Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) 

atau pada masa tranisi saat itu dirubah menjadi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)  sebagai refresentatif 

kekuatan dan suara rakyat menjadi pengawal visi awal pendirian 

bangsa tersebut dengan memepertahankan UUD 1945, Pancasila dan 

terkhusus GBHN lewat ketetapan ketetapan MPRS  Nomor 

I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar 

daripada Haluan Negara, disusul Ketetapan MPRS Nomor 

II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana tahap pertama 1961-1969. Dan Ketetapan MPRS 

Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan . 

Visi dasar awal pendirian Negara yakni kedaulatan menuju 

persatuan mampu dipertahankan dalam koridor yang stabil .dalam 

kerja sama antar lembaga yang solid meski secara politik sangat 
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dinamis tapi tetap dalam roh idiologi dan haluan tujuan bernegara 

yang sama . 

 

ORDE BARU DAN DISTORSI HALUAN NEGARA 

Di era orde baru di masa pemerintahan Soeharto konsep 

persatuan dalam menopang kerangka pembangunan nasioanal kian 

dibutuhkan ,pemerintahan Soeharto mempunyai proyeksi besar untuk 

membawa indonesia kearah yang lebih sentralitik dan terkontrol di 

segala sendi sendi kehidupan , konsolidasi sosial politik dan budaya  

dengan gaya otoriter  pun menjadi potret yang sangat terang di 

permukaan, Soeharto kemudian mencanangkan sebuah konsepsi 

pembangunan yang berkala (REPELITA) dan sistematik namun 

secara konsepsi pemerintahan orde baru tetap butuh legitimasi 

kesinambungan dari visi dasar histori terbentuknya Negara ini , 

olehnya sakralisasi lebay  UUD 1945, Pancasila kemudian menjadi 

pola untuk mempertahankan eksitensi konsolidasi politik orde baru 

yang di kuasai oleh kekuatan politik mayoritas dan monolitik (militer, 

Golkar, birokrasi Negara) . 

Dalam menjalankan pembangunan Negara Soeharto 

menempatkan tumpuan legitimasinya pada lembaga lembaga Negara 

terutama MPR dalam mengawal proses pembangunan , konsolidasi 

politik di semua unsur,  tertata begitu rapi sampai di tingkatan struktur 

lapisan masyarakat paling bawah, sebagai mandataris MPR, Soeharto 

tentu menjadi ikon tunggal kepenguasaan Negara tanpa satu kekuatan 

politik apapun yang mampu berivalitas dengan kekuatan yang full 

legitimasi di tiap lembaga lembaga tinggi Negara, intrepertasi arah 

tujuan Negara dan pembangunan nasional hanya berada pada pusaran 

tafsir pemerintahan orde baru yang berorientasi pada sebuah sistem 

ekonomi yang kapitalistik dengan praktek  monopoli ekonomi, dengan 

keberdayaan politik,kepengusaan birokrasi dan lembaga lembaga 

Negara dan monopoli, semua faktor ekonomi pemerintahan orde baru 

menjelma menjadi sebuah pusaran oligarki yang komplit, panji panji 

dasar falsafah Negara hanya menjadi alat pemberangus demokrasi, 

koridor pembangunan ala orde baru pun terwadahi dalam suatu 

ketetapan MPR yang berangkai dan berkala, pemerintah orde baru 
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mencanangkan konsep dengan slogan yang sangat ideal tentang 

pembangunan yang terencana dalam tahapan periode yang sistematis,  

terlepas dari hal hal negatif diatas haru diakui bahwa di jaman orde 

baru orientasi pembangunan nasional dapat terkonsep dengan rapi 

serta punya orientasi yang jelas meski harus membunuh kedaulatan 

ekonomi dan kedaulatan politik rakyat , Soeharto dipilih berkali kali 

lewat mekanisme pemilu yang jauh dari prinsip jujur adil  dan lewat 

mekanisme sidang MPR yang dimana komposisi lembaga tertinggi 

Negara itu di dominasi oleh kekuatan single majority untuk menjadi 

presiden mandataris rakyat hingga kemudian akumulasi dominasi 

otoritaian ini mengantar sebuah gejolak reformasi yang tak terbendung  

berujung pada penumbanagan rezim soeharto di tahun 1998 , nasib 

REPELITA yang tertuang dalam GBHN otomatis terhenti dengan 

tragis . 

  

REFORMASI YANG KEHILANGAN ORIENTASI  

Babak baru dari perjalanan bangsa telah terhantar pada sebuah 

situasi yang latah bernama reformasi, spirit minimalis reformasi yang 

hanya membawa sebuah tujuan penumbangan simbolik kekuasaan 

orde baru,  tidak di persiapkan lewat sebuah konsep pemerintahan 

baru yang matang, jadinya segala sesuatu kemudian menjadi sangat 

transisi,  pencarian bentuk bentuk baru konsepsi tujuan bernegara , 

pemikiran reformis dalam konteks reformasi yang dianggap sebagai 

antitesa dari orde baru kemudian dengan sangat sempit melihat bahwa 

semua produk yang menopang eksistensi orde baru adalah salah, 

pemikiran pemikiran reformasi tidak sempat memilah mana yang 

murni produk orde baru dan yang mana konsep dasar Negara yang 

sebenarnya dan kemudian hanya di jadikan alat oleh orde baru. Tanpa 

terkecuali dengan konsep GBHN yang sangat identik dengan acuan 

pembangunan ala orde baru, hal itu dianggap menjadi tidak relevan 

lagi diterapkan di era reformasi , semangat anti penyeragaman dan 

keinginan yang kuat untuk mewujudkan desentralisasi juga keinginan 

tuk mendorong partisipasi politik rakyat secara langsung akhirnya 

mendorong ide baru untuk mengevaluasi keberadaan GBHN dan 

merevisi semua konsepsi dasar dari Negara .  
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Amandemen Undang Undang Dasar di tahun 2002 kemudian 

menjadi tonggak terkanalisasinya semua ide ide reformasi seperti. 

partisipasi langsung rakyat dalam berdemokrasi, terwujudnya 

desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dan perimbangan 

keuangan antara daerah dan pusat serta disetarakannya kedudukan 

semua lembaga lembaga lembaga parlemen menjadi subtansi dari 

hasil amandemen Undang undang dasar Negara kita . kemajuan 

demokrasi ini kemudian menjadi euforia yang membutuhkan adaptasi 

adaptasi di segala sektor .  

Pada saat proses demokrasi langsung pertama di terapkan dan 

mengantar sebuah pimpinan Negara dan pemerintahan yang baru 

terlihat jelaslah otoritas yang sangat besar dari seorang pemimpin 

Negara yang dipilih secara langsung dan bukan lagi mandataris 

lembaga tertinggi Negara , design pembangunan nasional otomatis 

sepenuhnya menjadi domain presiden yang diplih secara langsung . 

Visi dan perencanaan perencanaan pembangunan nasional tidak lagi 

kemudian dirumuskan secara kolektif lewat lembaga tertinggi Negara 

yang mewadahi semua unsur keterwakilan,  otoritas presidensial 

kemudian mengaharuskan kepala Negara terpilih untuk menyusun 

agenda agenda pembangunannya yang bersifat nasional dengan acuan 

subyektif sesuai dengan visi misi subyektif personal dan golongan 

yang mengantarnya ke tampuk kekuasan , sampel tentang perencanaan 

dan peletakan garis dasar pembangunan jangka panjang nasional 

tertuang dalam bentuk undang undang yakni Undang Undang 

Republik Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 .      

Sejauh ini visi dan misi yang tertuang dalam undang undang 

diatas dengan lampiran konsep rencana pembangunan jangka panjang 

nasional sudah sangat ideal dan secara substantive masih memuat 

amanah dan arah dari pijakan pijakan dasar Negara kita , namun 

mendorong sinergitas rancangan baku ini pada arah yang selaras 

hingga ketingkatan daerah tentulah menjadi tantangan yang rumit bagi 

lembaga keprsidenan mengingat Negara kita kini telah menerapkan 

system otonomi daerah , Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah sulit menyesuaikan di sebabkan belum terjadinya kesamaan 

periodik masa jabatan anatara pemerintahan pusat dan pemerintahan 
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daerah belum lagi realitas politik yang mengantar pemerintahan di 

daerah berbeda dengan realitas politik yang mengantar pemerintahan 

pusat . eksistensi kesinambungan rencana pembangunan jangka 

panjang nasional ini pun agak sedikit terancam,meski undang undang 

tegas dalam periode waktu perencanaan namun batas periode 

pemerintahan pusat dan daerah itu sangat terbatas , kelanjutan RPJP 

menjadi hal yang belum pasti ketika hal itu terbentur pada visi dan 

misi yang berbeda dari pemerintahan selanjutnya .  

Dalam peraktek pelaksanaan sejak diberlakukannya undang 

undang pengganti GBHN sangat sulit kita lihat pencapaian target 

target dari rancangan pembanguanan nasional terebut karena kendala 

sulitnya menarik sinkronisasi keselarasan antara pemerintah pusat 

yang membawa visi penyeragaman dan pemerintah daerah yang masih 

beradaptasi dengan sistem otonomi daerah . 

       

GBHN SEBAGAI SALAH SATU PILAR PENOPANG BANGSA 

Negara kita pada dasarnya telah menemukan bentuk paling 

idealnya dalam kerangka dasar falsafah yang tercipta dari galian akar 

kultural dan tatanan sosial bangsa Indonesia, amanah perjuangan 

bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta 

Pancasila sebagai dasar falasafah Negara  seolah telah menjadi takdir 

sejarah bagi bangsa ini, olehnya perjalanan bangsa harus senantiasa 

relevan dengan dasar perjuangan awal dan falsafah bangsa ini, 

Implementasi dari itu semua yaitu haluan pembangunan sember daya 

Negara di segala bidang harus betul betul sinkron dengan kerangka 

dasar falasafah Negara tersebut, penjabaran secara teknis dan aktual 

harus tertuang secara regulative dalam bentuk yang strategis dan tidak 

terpisahkan satu sama lain. Sejarah perjalanan bangsa telah 

membuktikan hal itu bahwa Negara ini berdiri oleh sebuah pilar yang 

sangat kuat . 

Undang Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika  tidak akan 

mungkin bisa berjalan dengan kondusif tanpa sebuah koridor 

perencanaan yang tertuang secara manifest konseptual  dalam bentuk 
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perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, terperinci, 

terstruktur dengan visi jangka panjang .  

Olehnya penghidupan kembali sebuah visi perencanaan 

pembangunan yang strategis dalam bentuk Garis Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar   

untuk melengkapi pilar pilar kebangsaan lainnya .  

Sangat kita sadari bahwa untuk menghidupkan kembali Garis 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) haruslah melewati sebuah proses 

konstitusional yang panjang dengan meninjau kembali Undang 

Undang Dasar sebagai landasan konstitusi kita,  mengingat GBHN 

dilahirkan tidak sekedar membuat konsepsinya semata tapi juga 

mendesain ulang kedudukan lembaga yang melahirkannya, dalam hal 

ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .  

Ketika negara kita mampu melahirkan kembali GBHN tentunya 

hal tersebut harus di barengi dengan penciptaan lembaga yang 

memiliki fungsi yang tidak sekedar melahirkan konsep tapi juga 

punya hak untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah konsepsi itu 

betul betul di jalankan secara selaras dan berkesinambungan di segala 

sendi sendi kehidupan pembangunan nasional kita . tetapi idealnya 

Negara ini harus memeliki sebuah haluan perencanaan yang tertruktur 

dalam koridor yang selaras dan bersifat pasti dengan arah yang jelas. 
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URGENSI MENGHIDUPKAN KEMBALI GARIS-GARIS 

BESAR HALUAN NEGARA1 

 

Oleh : Fadli Andi Natsif 2 

 

 

Setelah pemerintahan  orde baru digantikan oleh 

pemerintahan reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia banyak 

mengalami perubahan dalam tatanan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Perubahan fundamental yang terjadi diawali 

dengan melakukan perubahan atau amandemen konstitusi 

Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). 

Sebagaimana dipahami berdasarkan berbagai literatur 

bahwa konstitusi adalah sebuah aturan dasar negara dalam 

menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. Oleh karena di dalam konstitusi memuat 

ketentuan dasar yang mengatur fungsi dan struktur 

lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama 

antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Secara historis konstitusi Indonesia sebelum mengalami 

perubahan, dikenal ada lembaga tertinggi negara dan lembaga 

tinggi negara. Keberadaan lembaga tertinggi negara inilah yang 

direpresentasi sebagai wujud kedaulatan rakyat, yang disebut 

sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Disebut 

sebagai lembaga tertinggi sebelum amandemen konstitusi, 

                                                           
1 Disajikan pada acara FGD tentang Substansi GBHN: Sinergi Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Daerah oleh MPR RI kerjasama dengan UNM di Swissbell In Hotel Makassar, 
Kamis 19 Mei  2016. 

2 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.  
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karena beberapa hal, antara lain: MPR diberi kewenangan untuk 

memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu juga MPR 

diberi kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Haluan 

Negara (GBHN) yang menjadi pedoman bagi presiden baik 

sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dalam 

menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. 

Seiring dengan adanya tuntutan perubahan dalam 

kehidupan bernegara setelah tumbangnya rezim orde baru, maka 

keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga 

mengalami perubahan. Hasil amandemen UUD NRI Tahun 

1945, terutama perubahan ketiga dan keempat, menempatkan 

MPR hanya sebagai lembaga tinggi negara, yang 

kewenangannya tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden 

tetapi hanya sekedar melantik presiden dan/atau wakil presiden 

(Pasal 3 (ayat 2) UUD NRI Tahun 1945). 

Dengan kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga 

tertinggi negara membawa konsekuensi hilangnya kewenangan 

atau kekuasaan MPR yang dulunya tidak tak terbatas (super 

power) menjadi terbatas. Selain tidak lagi memiliki kewenangan 

memilih presiden dan wakil presiden juga tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk membuat GBHN. 

Terkait dengan adanya wacana untuk memunculkan 

kembali salah satu kewenangan MPR yang berhubungan dengan 

penyusunan GBHN, dengan nama atau terminologi lain, 

menimbulkan kontoversi. Di satu sisi ada yang kontra karena 

dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan 

demokratisasi, karena presiden dan wakil presiden sudah tidak 

dipilih lagi oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. 

Dengan demikian presiden akan menjalankan misi dan visinya 

pada saat kampanye pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden saja. Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR.  
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Di sisi lain yang setuju dengan adanya kembali pedoman 

bernegara (GBHN) yang akan disusun oleh MPR tidak akan 

mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan presiden dan 

wakil presiden secara langsung. Sehingga tidak akan 

memunculkan kembali istilah presiden sebagai mandataris MPR. 

Adanya beberapa perbedaan pandangan tentang wacana 

menghidupkan kembali salah satu kewenangan yang pernah 

dimiliki oleh MPR ini, harus dianggap sesuatu keniscayaan 

dalam rangka untuk mencari formula atau model untuk 

mewujudkan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang 

lebih baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia.      

Kalau memang wacana ini dalam rangka untuk 

memberikan arah yang lebih baik agar tujuan bangsa dan negara 

Indonesia yang termaktub dalam alinea terakhir pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 dapat terwujud, maka tidak ada salahnya 

agar semua komponen bangsa duduk bersama untuk fokus 

membincangkan  hal ini. 

Terkait akan hal tersebut, maka ada beberapa point yang 

harus dikaji secara intensif, agar ada kesepahaman, antara lain: 

Pertama; apakah memang selama ini setelah adanya 

perubahan mendasar konstitusi kita dengan tidak adanya lagi 

pedoman semacam GBHN yang secara konstitusional diatur 

dalam UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan kita sudah 

dianggap terselenggara dengan baik. Pedoman penyelenggaraan 

pemerintahan oleh presiden cukup diatur dalam ketentuan lain, 

seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Kemudian ditindaklanjuti lagi 

melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

Perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi tentang SPPN, 

RPJPN dan RPJMN, oleh karena sebagian kalangan menilai 
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bahwa instrumen perencanaan pembangunan ini hanya sifatnya 

parsial saja. Oleh karena instrumen ini hanya sumbernya dari 

presiden dan para pembantunya di kementrian saja, sehingga 

tidak menyentuh dan mengikat lembaga-lembaga pemerintahan 

lain di luar lembaga kepresidenan. Padahal untuk mewujudkan 

misi dan visi bernegara sesuai yang tercantum dalam 

pembukaan alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan 

keterlibatan semua lembaga-lembaga negara, yang juga terdapat 

dalam konstitusi negara Indonesia. Inilah yang menjadi alasan 

dibutuhkannya satu haluan pedoman bernegara sama seperti 

GBHN ketika UUD 1945 belum mengalami perubahan.  

Kedua; kalau dianggap bahwa regulasi tersebut di atas 

tidak cukup dan esensinya tidak sama dengan substansi dari 

GBHN, politik hukum (kebijakan hukum) apa yang bisa 

ditempuh untuk menghidupkan kembali arah pembangunan 

Indonesia agar lebih baik sama seperti yang tercantum dalam 

GBHN. Mengenai hal ini memang akan memunculkan 

perdebatan. Secara strategis jangka panjang dibutuhkan 

penguatan konstitusi, sehingga mau tidak mau harus dilakukan 

lagi amandemen konstitusi. 

Bagi mereka yang memiliki jalan pikiran seperti ini 

memberikan jaminan bahwa pencantuman kembali konsep 

GBHN dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak akan 

mengembalikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil 

presiden oleh MPR. Cukup menambah point kewenangan MPR 

untuk membuat konsep GBHN dalam ayat tersendiri Pasal 3 

UUD NRI Tahun 1945. 

Kemudian kebijakan hukum lain yang bisa ditempuh tidak 

harus mengubah UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan membuat 

regulasi dalam bentuk UU yang menjabarkan ketentuan Pasal 2 

UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal ini jelas disebutkan 

bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang”.  

Penyebutan keberadaan MPR dalam Pasal 2 UUD ini, 

yang penegasannya perlu diatur lebih lanjut dengan undang-

undang, dapat dimaknai bahwa  diperlukan juga undang-undang 

yang mengatur secara tersendiri tentang MPR, baik kedudukan, 

keanggotaan, termasuk kewenangan yang dapat dimiliki. Selama 

ini tentang kedudukan MPR disatukan dalam UU tentang MD3 

(MPR, DPR/D, dan DPD).  

Untuk mewujudkan hal ini tidak terlalu sulit dibanding 

kalau ingin mengubah konstitusi. Hal ini hanya dibutuhkan 

politik hukum ditingkat legislasi saja, bagi kalangan anggota 

DPR untuk melakukan inisiasi pembentukan undang-undang 

(UU) tentang MPR. Dalam UU tentang MPR inilah dapat diatur 

kewenangan MPR berupa menetapkan haluan negara semacam 

GBHN yang dapat menjadi pedoman bagi presiden dan 

lembaga-lembaga negara lain dalam menyelenggarakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara demi untuk memuwjudkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Ketiga; terkait persoalan penyebutan nama GBHN, dapat 

saja tidak menggunakan istilah itu lagi. Demi untuk menghindari 

trauma psikologis dan agar tidak dianggap ingin mengembalikan 

aura rezim orde baru, bisa saja menggunakan istilah lain 

meskipun substansinya sama dengan konsep GBHN. Seperti 

yang diusulkan oleh PDI Perjuangan sebagai penggagas untuk 

memunculkan kembali konsep GBHN, yaitu Pembangunan 

Nasional Semesta Berencana (PNSB). Meskipun bagi PDI 

Perjuangan konsep PNSB ini sama dengan konsep GBHN yang 

diterapkan di zaman orde baru. 

Apapun nama atau istilahnya, wacana menghidupkan 

kembali pedoman haluan bernegara (semacam GBHN) 
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merupakan sesuatu yang urgen untuk dibincangkan dan 

diwujudkan. Kalau itu memang dianggap lebih baik untuk 

mewujudkan arah pembangunan yang lebih komprehensif demi 

untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat dari 

komponen masyarakat siapa yang memunculkan gagasan itu 

kembali. Semoga ini dapat menjadi ijtihad politik demi 

perbaikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta bermasyarakat demi terwujudnya cita-cita atau amanat 

alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu 

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia.  
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GBHN DAPATKAH DIBERLAKUKAN KEMBALI? 

 

Oleh: Dr. Johansyah Mansyur, M.Si
 

  

 

PENDAHULUAN 

Arah perjalanan negara yang telah ditempuh oleh bangsa 

Indonesia selama beberapa waktu yang lalu didasarkan pada UUD 

1945, 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, maka para 

penyelenggara negara mempunyai pegangan, sasaran, dan target yang 

jelas dan 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 
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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, 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.  

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? 

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. 

  

ERA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Kontroversi dan salah kaprah akan pengertian fungsi GBHN, 

akhirnya disudahi dengan dirobahnya 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 
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presiden serta wakil presiden dalam masa jabatannya apabila yang 

bersangkutan melanggar hukum dan berkhianat terhadap negara. 

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; 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 merobah sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Perubahan sistem perencanaan nasional inilah 

yang akan dicoba dibahas didalam makalah ini.  

GBHN sebagai sistem perencanaan nasional, merupakan upaya 

kesinambungan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional. Hal itu 

sejalan dengan alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu melindungi 

segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan 

tidak adanya GBHN, kelemahan terletak pada munculnya 

inkonsistensi dan diskontinyuitas dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) maupun menengah. Sebab pergantian 

eksekutif 5 tahun sekali membuat Rencana Pembangunan Nasional 

dan Daerah akan berbeda visi - misi.  

Pada perkembangannya antara tahun 1998 sampai dengan 1999 

terjadi kevacuman dalam pelaksanaan pembangunan, sebab apa yang 

seharusnya dituangkan dalam Repelita VII dengan mengacu kepada 

GBHN tahun 1998 tidak dapat disusun, hal ini terjadi sebagai akibat 

dari krisis total yang dimulai pada tahun 1997 dengan krisis moneter, 

kemudian krisis ekonomi dan berlanjut dengan krisis sosial-ekonomi-

politik. Sementara itu GBHN terakhir yang dihasilkan oleh MPR 

adalah GBHN 1999–2004. GBHN merupakan acuan yang mendasar 

bagi tersusunnya rencana pembanguan untuk kurun waktu tertentu. 

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tetang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah maka daerah telah diberikan 
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hampir seluruh kewenangan dan pembiayaan atas pelayanan kepada 

masyarakat. Sebagai konsekwensi dari pemberian kewenangan yang 

amat luas bagi daerah disertai pula dengan semakin leluasanya 

pemerintah daerah untuk menggunakan dana yang menjadi haknya, 

maka peran dan tanggung jawab pemerintah daerah didalam 

perencanaan pembangunan akan semakin berat. Adanya desentralisasi 

dan otonomi daerah mengakibatkan jenis rencana pembangunan 

menjadi beragam sesuai dengan jenis pemerintahan yang ada menurut 

UU No.22 Tahun 1999. Rencana-rencana tersebut tidak ada hubungan 

secara hierarkhi, sebagai contoh, Rencana Pembangunan Kota bukan 

merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Propinsi, dan seterusnya. Pada masa awal reformasi itu perencanaan 

pembangunan mengacu kepada jenis pemerintahan yang ada, maka 

jenis rencana pembangunan setidaknya ada empat jenis yaitu: (1) 

Program Pembangunan Nasional, (2) Program Pembangunan Daerah 

Propinsi, (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) 

Program Pembangunan Daerah Kota. 

Sedangkan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan 

sebagaimana disebutkan pada bagian lain, akan sangat berbeda, tidak 

ada lagi arahan dari atas dan usulan dari bawah. Masing-masing jenis 

pemerintahan dapat membuat dan mempunyai masing-masing rencana 

pembangunannya, tanpa harus saling menunggu atau saling 

bergantung satu sama lainnya. Namun demikian untuk melestarikan 

dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, forum koordinasi 

semacam "Rakorbang" masih tetap diperlukan. Selain itu juga 

keterkaitan dan saling mengacu, serta saling melengkapi antar rencana 

pembangunan masih sangat diharapkan. Forum koordinasi 

pembangunan bukan lagi semacam forum pengajuan daftar keinginan, 

namun merupakan forum “pemadu-serasian” antara Rencana 

Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Propinsi atau 

Kabupaten atau Kota, bahkan juga untuk pemadu-serasian rencana 

antar daerah yang bertetangga atau berada dalam satu kendala alam 

bersama, misalnya dalam satu daerah aliran sungai, atau berada dalam 

kelompok pengguna prasarana bersama misalnya pengguna pelabuhan 

regional bersama.  
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Disamping itu juga peran pemerintah pusat didalam 

perencanaan pembangunan masih diperlukan, terutama didalam 

bidang makro ekonomi, standarisasi, dan yang paling utama adalah 

dalam hal penanggulangan kesenjangan antar daerah, dan antar 

penduduk, baik dari segi potensi sumber daya maupun dari segi 

potensi lainnya yang akan berpeluang untuk merusak sendi-sendi 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

Mengingat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sebagian besar sudah berada ditangan daerah ditambah lagi dengan 

kemampuan keuangan daerah yang cukup beragam, maka perlu 

diwaspadai akan terjadinya berbagai dampak buruk dari "egoisme 

daerah", misalnya: (a) hambatan arus barang dan jasa antar daerah, (b) 

hambatan arus perpindahan penduduk antar daerah, dan (c) perbedaan 

kapasitas dan kondisi masing-masing daerah. Dampak-dampak seperti 

ini seyogyanya bisa diselesaikan didalam suatu forum koordinasi 

pembangunan 

  

SISTEM PERENCANAN NASIONAL DIMASA DATANG 

UUD 45 sampai dengan perubahan yang keempat telah 

mengamanatkan beberapa hal yang dapat berdampak “revolusioner“ 

pada tatanan hidup bangsa bernegara. Beberapa perubahan tersebut 

antara lain: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh 

rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, 

(3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu (fixed 

term), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, 

dan (4) MPR tidak lagi membuat 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 yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan 

UUD 1945. Andaikata yang bersangkutan dapat memenangi 

pemilihan umum, maka tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya 

pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 
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dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk 

jabatan berikutnya.   

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004, Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencna pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 

 UU No 25 Tahun 2004 ini mempunyai tujuan yang sangat luas, 

yaitu untuk: 

a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 

maupun antara Pusat dan Daerah; 

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat; dan  

d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2). 

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan 

dalam proses perencanaan yaitu: 

a) Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan 

presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena 

rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-

program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon 

presiden/kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan 

adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang 

ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam 

rencana pembangunan jangka menengah.  

b) Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan 

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh 

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk 

itu.  

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 57 

 

c) Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan 

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap 

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan 

aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.  

d) Sedangkan pendekatan atas-bawah/top-down dan bawah-

atas/bottom-up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang 

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas 

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di 

tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.  

Perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 

terdiri dari empat (4) tahapan, yakni: 

1. Penyusunan rencana 

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu 

rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah 

yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat 

teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing institusi 

pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan 

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah 

disiapkan, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan 

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan 

akhir rencana pembangunan. 

2. Penetapan rencana 

Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi 

rencana pembangunan yang dihasilkan pada tahap penyusunan 

rencana. 

3. Pengendalian pelaksanaan rencana. 

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-

kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana 
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tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

4. Evaluasi pelaksanaan rencana 

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan 

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan 

dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini 

dilaksanakan berdasarkan indicator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indicator dan  

sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil 

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). 

Dan dalam UU No. 25 Tahun 2004 ada beberapa ruang lingkup 

perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah, yaitu: 

a) rencana pembangunan jangka panjang; 

b) rencana pembangunan jangka menengah; dan 

c) rencana pembangunan tahunan. 

Secara nasional, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari 

tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn 

dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan 

Nasional. Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah 

pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun 

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang 

memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program 

Kementerian/Lembaga dan lintas.  

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
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rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif.  

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat 

prioritas pembangunan, 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 kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta RKPD 

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, 

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan 

Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

  

PENUTUP 

Demikian panjang dan rumit serta kompleksnya unsur-unsur 

dan pihak yang terlibat dalam sebuah perencaan saat ini dan kedepan 

bagi Bangsa Indonesia, menghadirkan pula dinamika perdebatan baru 

yaitu mengemukanya keinginan untuk menghadirkan kembali 

perencanaan pembangunan nasional model GBHN, terasa sangat unik. 

Betapa kita harus merombak lebih banyak regulasi maupun konstitusi 

yang telah dibuat dengan semangat reformasi, selain itu terasa sistem 

pembangunan dan sitem politik kita akan berada pada kondisi yang 

sedback, hanya dengan alasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) yang dibuat, dikontrol dan dinilai oleh pemerintah sendiri. 

Termasuk juga presiden harus menjalankan mandat rakyat. Kalau 

presiden merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, mengawasi 

sendiri, mengontrol sendiri dan menilai sendiri tentu itu tidak 

memenuhi prinsip keadilan.  

Pendapat berbeda dikemukakan dari kalangan akademisi. Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak perlu diberlakukan kembali 

karena prinsipnya sama dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM).  GBHN memang menarik, apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah lima tahun ke depan itu jelas. Jika dengan 
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hanya untuk memperjelas arah pembangunan yang akan dilakukan 

oleh pemerintah, sehingga GBHN hendak dihadirkan kembali, 

walaupun dengan harus mengamandemen kembali UUD 1945. 

Sebenarnya sekarang ini sudah ada hal yang sama, yang namanya 

RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJM,  sebenarnya 

sama dengan GBHN, arahan sudah jelas malahan sudah sangat detail, 

persoalan saat ini, hanyalah terletak ada RPJM tidak pernah 

disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Oleh karena itu, GBHN 

tidak perlu diberlakukan lagi karena dengan menganut sistem 

perencanaan pembangunan nasional, saat ini ada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJM yang sebenarnya 

sama dengan GBHN. 

Saat ini yang diperlukan adalah RPJM dan RPJP 

disosialisasikan dan didesiminasikan lebih gencar dan lebih massif 

lagi kepada masyarakat luas. RPJM sebenarnya lebih detail daripada 

GBHN namun karena tidak disosialisasikan secara luas, banyak 

masyarakat yang tidak memahami arah pembangunan saat ini.  Harus 

diakui bahwa saat ini, RPJM hanya diketahui dan dipahami oleh 

aparatur pemerintah saja. Oleh karena itu, RPJM perlu disosialisasikan 

secara luas sehingga masyarakat tahu apa yang akan dikerjakan 

pemerintah dalam lima tahun ke depan.   
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“EKSISTENSI MPR DAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN 

YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN ” 
1
 

 

Oleh : Aswiwin Sirua 

 

 

PENDAHULUAN  

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu tindankan nyata 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan seluruh 

eleman masyarakat dalam sebuah negara yang dimaksudkan untuk 

mencapai kemajuan social dan meningkatkan ekonomi masyarakat 

yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan keadilan dan kebebasan 

serta kualitas lainnya yang dapat dinilai. pada hakikatnya suatu 

pembangunan haruslah mencerminkan perubahan yang signifikan 

dalam suatu masyarakat yang mengutamakan kebutuhan dan 

kepentingan  masyarakatnya tanpa mengabaikan keragaman maupun 

kelompok-kelompok social yang ada didalamnya. Keterlibatan 

masyarakat diadalm pembangunan merupakan suatu keniscayaan 

dalam rangka tercapinya tujuan Negara yang sesungguhnya sesuai 

dengan cita-cita yang telah tertuang dalam konstitusi Negara. 

Praktek sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal 

dengan dua pendekatan yang pertama adalah pendekatan dengan 

sistem Delivery Development dimana pembangunan direncanakan 

sepenuhnya dari atas kebawah “Top Down”  yang menempatkan 

masyarakat sebagai obyek pembangunan, dan yang kedua adalah 

pendekatan dengan system Partisipatory Development dimana 

pembangunan direncanakan dari bawah ke atas “Bottom Up” dengan 

melibatkan warga masyarakat dan menempatkan sebagai subyek 

dalam proses pembangunan. Dari kedua pendekatan yang telah dan 

saat ini dipraktekkan di Indonesia tentunya masing-masing dianggap 

mempunyai sisi kelemahan misalnya dengan pendekatan perencanaan 

                                                           
1 Disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) : Substansi Garis-Garis Besar Dari 

Pada Haluan Negara; Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Kerjasama 

Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Makassar (UNM), Hotel Swissbell Inn 
Makassar Kamis 19 Mei 2016.   
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“Top Down” maka pembangunan yang dilakukan bisa terjadi tidak 

tepat sasaran karena tidak melibatkan masyarakat untuk mengetahui 

kebutuhan dan kepentingannya sedangkan pendekatan perencanaan 

“Bottom Up” dapat memakan waktu yang lama karena harus 

menuyerap aspirasi masyarkat untuk mengetahui kebutuhan dan 

keinginan masyarakat dengan metode musrembang sehingga 

pembangunan kurang efektif.   

   

EKSISTENSI MPR DALAM KONTEKS “GBHN” 

 Membahas tentang perencanaan pembangunan dimasa Orde 

Baru  maka tidak lepas dari peran Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) diberikan amanat/kewenangan untuk  menetapkan Undang-

Undang Dasar. sebelum amandemen UUD 1945 MPR diposisikan 

sebagai lembaga tertinggi Negara yang memegang sekaligus 

melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat
2
, disamping itu pula dari 

beberapa tugas dan fungsinya yang sangat besar juga MPR 

menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara disingkat 

(GBHN) dan meminta pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan 

GBHN
3
.   

Pasca Amandeman UUD 1945, MPR tidak lagi diposisikan 

sebagai lembaga yang “super power” sebagai pemegang kedaulatan 

rakyat
4
, dan khusus GBHN tidak lagi di kenal dalam UUD NRI 1945 

sebagaimna perubahan ketiga tahun 2001. Dengan demikian 

kekuasaan MPR pasca amandemen tidak lagi diposisikan sebagai 

lembaga tertinggi Negara namun sebatas sebagai lembaga tinggi 

negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa GBHN pada masa Orde baru 

adalah merupakan pedoman untuk Presiden dalam menjalankan roda 

pemerintahan karena apabila Presiden tidak mengikuti atau tidak 

menjalankan bahkan melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam 

GBHN maka konsekuensinya adalah MPR dapat memberhentikan 

                                                           
2 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandeman): “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 
3 Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandeman): “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 

Undang-Undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negar”. 
4 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke 3): “Kedaulatan rakyat berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”. 
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Presiden. Maka sejak Reformasi bergulir dan dilakukannya 

amandemen terhadap UUD 1945 GBHN dianggap tidak sesuai lagi 

dengan perkembangam penyelenggaraan pemerintahan yang ada 

sehingga dilakukanlah amandemen yang menghilangkan GBHN.  

Karakteristik lainnya adalah GBHN dirancang, dirumuskan, dan 

ditetapkan oleh MPR. 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. 

 

DEMOKRATISASI DALAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

GBHN terakhir diberlakukan pada tahun 2004 sebagai 

konsekuensi dari amandemen UUD 1945, maka ditahun yang sama 

dibuatlah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN).  Dalam UU No. 25 Tahun 2004, 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai 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. Peralihan 

Dokumen perencanaan pembangunan dari GBHN menjadi Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), mempunyai tujuan yang cukup luas, 

yaitu untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antar-ruang, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat 

dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin 
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tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Amandemen UUD 1945 juga telah membawa 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 terakhir UU 23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33/2004), tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden.serta UU No. 17 tahun 2007 Rencana 

pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) 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. 

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 
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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). 

sebaiknya ‘Musrenbang’ sebagai metode menyerap aspirasi  

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 baik demi tercapainya pembangunan yang partisipatif 

sesuai dengan keinginan pemerintah secara nasional dan bersandarkan 

pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah.  

 

PENUTUP 

Sebagaimana pada pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan  

bahwa era reformasi dan dilakukannya amandeman UUD 1945 telah 

banyak membawa perubahan yang sangat fundamental terutama 

kedudukan MPR yang diturunkan derajatnya dari lembaga tertinggi 

Negara menjadi lembaga tinggi Negara yang sama derajatnya dengan 

lembaga tinggi Negara lainnya. Disisi lain kewenangan MPR untuk 

terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui GBHN juga 

ditiadakan sehingga saat ini tugas dan kewenangan yang dimiliki 
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MPR bisa dikatakan “musiman saja” misalnya melakukan 

amandeman UUD NRI 1945 , melantik presiden dan wakil presiden 

yang kemungkinannya hanya di lakukan sekali dalam lima tahun 

demikian juga melakukan siding dst. Maka dengan adanya rencana 

GBHN akan dihidupkan kembali itu berarti mengembalikan sebagian 

eksistensi MPR yang diharapkan nantinya mampu mensinergikan dan 

menyatukan arah pembangunan nasional yang bercirikan demokratis 

dan pembangunan daerah yang bercirikan demokratis, merata, 

berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. 
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REKONSTITUSIONALISASI KEWENANGAN MPR DALAM 

MENETAPKAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
1
 

 

Oleh:  Zulkifli Aspan
2
 

 

 

Berdasarkan senarai sejarah, ketentuan UUD 1945 sebelum 

diubah, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara,
3
 pelaksana 

sepenuhnya kedaulatan rakyat (the supreme of power) dan diberi 

kekuasaan sebagai berikut: 1) Menetapkan UUD; 2) Menetapkan 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); 3) Memilih Presiden dan 

Wakil Presiden; dan 4) Mengubah UUD. Namun, setelah amendemen  

(bukan amandemen, pen), MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 

negara pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat.
4
 Beberapa 

kewenangannya juga dipangkas seperti: MPR tidak lagi berwenang 

mengangkat Presiden dan Wakil Pesiden yang dahulunya dilakukan 

setiap 5 tahun sekali, MPR juga tidak lagi dapat menilai 

pertanggungjawaban Presiden di setiap akhir masa jabatannya. MPR 

tidak lagi dapat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) dan ketetapan-ketetapan lainnya.   

Dengan serangkaian perubahan tersebut, praktis, MPR seolah-

olah hanya merupakan lembaga negara yang tak banyak berarti dalam 

kehidupan bernegara. Bahkan tidak berlebihan jika disebut, MPR 

hanya menjalankan tugas rutinitas lima tahunan sekali yaitu, melantik 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tugas seremonial kenegaraan ini 

membutuhkan waktu tidak kurang dan tidak lebih hanya satu setengah 

                                                           
1 Disampaikan pada FGD Substansi Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara: Sinergi 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Kerjasama Lembaga Kajian MPR RI dengan 

Universitas Negeri Makassar, di Hotel Swissbelinn, Makassar, Rabu, 19 Mei 2016.  
2 Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, e-mail 

zulkifliaspan@gmail.com, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 

Surabaya. 
3 Simak Penjelasan UUD 1945 sebelum diamendemen. 
4Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, KonPress, hlm.83. 
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jam.
5
 Dengan ketentuan tersebut, secara teoretis berarti terjadi 

perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu 

dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR 

menjadi sistem yang horisontal-fungsional dengan prinsip saling 

mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara (checks and 

balances).  

Satu hal yang dihilangkan dari kewenangan MPR adalah 

membuat/ menetapkan GBHN. Dalam UUD 1945 sebelum 

amendemen dinyatakan secara tegas bahwa tugas MPR adalah 

menetapkan GBHN (Pasal 3 ayat 1). Menghilangkan fungsi tersebut 

menimbulkan dampak  tidak adanya kontrol dari rakyat melalui 

wakilnya tentang ke arah mana pembangunan bangsa dilaksanakan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa GBHN memuat pola umum 

pembangunan nasional, yaitu rangkaian program-program 

pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang 

berlangsung secara terus-menerus (sustainable). 

 Perubahan mendasar juga menyangkut keberadaan GBHN. 

Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman untuk Presiden 

dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti 

atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden. 

Sejak era reformasi, eksistensi GBHN tidak ada lagi sebagai 

konsekuensi perubahan UUD 1945. Konsekuensinya adalah adanya 

perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pembangunan. 

Sebagai penggantinya, maka sebagai pedoman penyelenggaraan 

pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) selama 20 tahun sebagaimana dituangkan dalam 

UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU No 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN). Dokumen perencanaan pembangunan ini tidak lagi menjadi 

kewenangan MPR, melainkan kewenangan bersama antara DPR dan 

Presiden. 

                                                           
5 Lihat pendapat Warsito, “Kedudukan MPR”, dikutip pada laman website: http://warsito-

bicara.blogspot.co.id/ 2008/09/kedudukan-mpr.html, Diunduh 5 Nopember 2015.  
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Hingga saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai 

apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak 

lanjut dari RPJPN, seperti di level nasional maupun di daerah dengan 

melibatkan multi-stakeholder tetap relevan. Apalagi jika mengingat 

adanya keterlibatan mekanisme penjabaran visi dan misi 

Presiden/Kepala Daerah terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi 

lebih besar. Pada akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses 

perencanaan pembangunan nasional seolah berjalan sendiri-sendiri 

dan menjadi tidak berpola. 

Berdasarkan konstruksi faktual tersebut, perdebatan tentang 

perlu dihidupkannya kembali GBHN dipicu karena adanya 

kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang output 

dan outcome-nya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

konstitusi. Proses pembangunan dipandang terlalu ditekankan kepada 

perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga 

mengakibatkan disparitas proses pembangunan di berbagai daerah.  

Jadi fungsi GBHN adalah sebagai haluan ke arah mana 

pembangunan nasional ditujukan, dan sebagai alat untuk menentukan 

masa depan negara.  Dalam masa Orde Baru hampir setiap 5 tahun 

GBHN dibuat boleh MPR. Dalam penjelasan UUD 1945 dahulu 

dinyatakan bahwa mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 

tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat memerhatikan segala yang 

terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-

haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.  

Diberikannya kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai 

implementasi UUD juga sesungguhnya merupakan konsekuensi logis 

dari kewenangan MPR membuat UUD. Jika MPR berhak menetapkan 

UUD, maka tentu MPR juga berhak menentukan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara sebagai petunjuk dalam melaksanakan kehendak 

UUD. Untuk itu, pemilihan sistem perencanaan pembangunan 

nasional melalui instrumen GBHN yang ditetapkan oleh MPR menjadi 

salah satu cara untuk menjaga koherensi antara gagasan negara hukum 

dan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana 

yang telah dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. 
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MENCARI JALAN KELUAR 

Jika memang niat MPR ingin menghidupkan kembali GBHN, 

maka tidak ada pilihan lain selain dengan jalan perubahan/amendemen 

UUD 1945. Design kewenangan MPR dalam UUD 1945 

pascaamendemen tidak memberikan kewenangan menetapkan GBHN. 

Dalam arti tidak ada jalan lain selain amendemen. Memaksakan 

GBHN diluar amendemen konstitusi akan memicu abuse of power. 

Oleh karenanya gagasan amendemen UUD 1945 merupakan sesuatu 

yang niscaya. Apalagi memang UUD 1945 memberikan kewenangan 

kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 (Pasal 3 

ayat (1) vide Pasal 37 ayat (1) UUD 1945. Andaipun Pasal 37 UUD 

1945 ini sudah dilewati, dan GBHN sepakat untuk dihidupkan 

kembali dengan pengertian memberikan kewenangan kepada MPR 

untuk menyusun dan menetapkan GBHN, ada beberapa isu penting 

yang perlu disinkronkan karena memiliki titik singgung yang cukup 

sensitif. 

Pertama, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) yang tertuang dalam UU No. 25/2004 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). Skala 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, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, 

dengan merujuk kepada RPJP Nasional. Rencana pembangunan 

jangka panjang dalam UU ini kemudian dikuatkan dalam UU No 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025. Politik hukum RPJP dalam Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ini lahir sebagai “pengganti” GBHN melalui 

konsep Repelita ala Orba dulu. Pertanyaan dasarnya, bagaimana 

meletakkan hierarki keduanya dalam konstruksi hukum nasional kita? 

Bagaimana menjamin keduanya bisa sejalan satu sama lain, tidak 
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tumpang tindih. Hal ini penting dijawab karena terkait dengan pola 

pertanggungjawaban Presiden. 

Kedua, terkait seberapa besar pengaruh GBHN dalam design 

sistem presidensial kita? Bagaimana menjamin ini tidak akan 

membuka trauma lama terkait pola pertanggungjawaban Presiden ke 

MPR sebagaimana praktik konstitusi praamendemen dulu? Jika 

konstruksi politik-hukum GBHN “dipegang” oleh MPR, dan jika 

GBHN ditempatkan antara/ditengah UUD dan UU, berarti Presiden; 

selain menjalankan UU, ia juga harus menjalankan GBHN. Ini 

memberikan beban kerja double kepada Presiden sebagaimana 

disinggung pada isu pertama. Tapi hal ini tidak akan menjadi 

persoalan jika pola pertanggungjawaban Presiden tetap kepada rakyat 

yang dibacakan dalam Sidang Tahunan (ST) MPR setiap tahunnya.   
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GBHN DAN UPAYA MEWUJUDKAN RENCANA 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Nasruddin Upel 

 

Latar Belakang 

Selama beberapa dekade, perjalanan bangsa Indonesia telah 

ditempuh yang didasarkan pada UUD 45, kebijakan pembangunan 

dalam masa tertentu dituangkan di dalam GBHN (Garis-garis Besar 

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 penyusunan GBHN 

tertuang di dalam 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 dan negara, yang secara explisit tersurat didalam pembukaan 

UUD 1945. Upaya mewujudkan cita-cita bangsa secara sederhana 

diartikan sebagai upaya pembangunan bangsa. Karena pembangunan 

sendiri dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas dan derajat 

kehidupan seutuhnya dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya 

GBHN diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Nasional. 

Dengan adanya rencana pembangunan nasional 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, didasarkan atas kesungguhan dan keberhasilan 

presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut. 
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Presiden pada saat itu merupakan mandataris MPR yang harus 

menjalankan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MPR, 

termasuk GBHN.  

Meskipun bagi beberapa kalangan agak sulit mengkategorikan 

GBHN ini, namun selama beberapa dekade GBHN ini telah menjadi 

suatu dokumen yang sakti bahkan sakral. Apabila ini dikategorikan 

sebagai visi, bukankah visi bangsa sudah tecantum di dalam 

konstitusi? Apabila ini kehendak rakyat, bukankah konstitusi juga 

merupakan wujud tertulis kontrak sosial untuk hidup berbangsa dan 

bernegara? Oleh karena itu, 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.  

Perubahan UUD 1945 memiliki konsekwensi, yang amat 

mendasar, antara lain; MPR menjadi nebeng 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 dan negara, atau lebih sempit lagi akan merubah sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Perubahan sistem perencanaan 

pembangunan nasional inilah yang akan dicoba dibahas didalam 

makalah ini. 

 

PENGERTIAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) 

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.Kukuhnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bagi rakyat 

Indonesia secara keseluruhan menjadi dasar dilaksanakannya 

pembangunan di segala bidang. 
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Kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum 

terwujud secara maksimal, kebijakan yang terpusat, otoriter, serta 

tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta 

pengaruh gejolak politik internasional dapat mendorong terjadinya 

disintegrasi bangsa. Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari 

ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-UndangDasar 1945 telah 

mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-

lembaga negara dan makin jauh dari cita demokrasi dan kemerdekaan 

yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak 

absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang 

melahirkan budayakorupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terjadi 

krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 

Betapapun pentingnya GBHN tersebut oleh sebagian kalangan, 

sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah mencatat adanya perubahan 

tentang visi dan misi komprehensif tentang haluan negara dengan 

adanya Amandemen UUD 1945, dimana terjadi perubahan peran 

MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, 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). Skala 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, Pemda harus menyusun 

sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP 

Nasional. 

Dengan demikian maka titik beratnya investasi pemerintah ada 

pada Departemen sektotral selaku pelaksana pembangunan sektoral. 

Departemen teknis memang mempunyai tangungjawab untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sektoral sebagai 

pengejawantahan dari investasi sektoral yang ditargetkan pada tahun 

anggaran yang bersangkutan. Pada perkembangannya antara tahun 
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1998 sampai dengan 1999 terjadi kevacuman dalam 

pelaksanaan pembangunan, sebab apa yang seharusnya dituangkan 

dalam Repelita VII dengan mengacu kepada GBHN tahun 1998 tidak 

dapat disusun, hal ini terjadi sebagai akibat dari krisis total yang 

dimulai pada tahun 1997dengan krisis moneter, kemudian krisis 

ekonomi dan berlanjut dengan krisis sosial-ekonomi-politik.  

Sementara itu GBHN terakhir yang dihasilkan oleh MPR adalah 

GBHN 1999-2004. GBHN merupakanacuan yang mendasar bagi 

tersusunnya rencana pembanguan untuk kurun waktu tertentu. Dengan 

diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tetang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah maka daerah telah diberikan hampir seluruh 

kewenangan dan pembiayaan atas pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai konsekwensi dari pemberian kewenangan yang amat luas bagi 

daerah disertai pula dengan semakin leluasanya pemerintah daerah 

untuk menggunakan dana yang menjadi haknya, maka peran dan 

tanggung jawab pemerintah daerah didalam perencanaan 

pembangunan akan semakin berat.  

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah mengakibatkan jenis 

rencana pembangunan menjadi beragam sesuai dengan jenis 

pemerintahan yang ada menurut UU No 2 Tahun 1999. Rencana-

rencana tersebut tidak ada hubungan secara hierarki, sebagai contoh, 

Rencana Pembangunan Kota bukan merupakan turunan atau 

penjabaran dari Rencana Pembanguna Propinsi dan seterusnya. 

Dengan mengacu kepada jenis pemerintahan yang ada, maka 

jenis rencana pembangunan setidaknya ada empat jenis yaitu: 

1. Program Pembangunan Nasional 

2. Program Pembangunan Daerah Propinsi 

3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten 

4. Program Pembangunan Daerah Kota. 

Sedangkan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan 

sebagaimana disebutkan pada bagianlain, akan sangat berbeda, tidak 

ada lagi arahan dari atas dan usulan dari bawah. Masing-masing 

jenis pemerintahan dapat membuat dan mempunyai masing-

masing rencana pembangunannya, tanpa harus saling menunggu atau 
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saling bergantung satu sama lainnya. Namun demikian, untuk 

melestarikan dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, forum 

koordinasi semacam “Rakorbang” atau “Kasbang” masih tetap 

diperlukan.  

  

SISTEM PERENCANAAN NASIONAL DI MASA YANG AKAN 

DATANG 

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi dan rencana program yang ditawarkannya 

dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita berbangsa dan 

bernegara yang secara eksplisit tersurat di dalam pembukaan UUD 

1945. Andaikata yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan 

umum, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia 

tidak akan dipilih kembali oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. 

Dengan demikian, pembuatan rencana apapun namanya, pasti akan 

diteruskan. Masalahnya adalah siapa yang harus membuatnya dan apa 

dasar pemikirannya, legitimasinya dituangkan dalam bentuk apa. 

Lebih jauh lagi tahapan perencanaannya dan akuntabilitas dari 

perencanaan tersebut.  

Dengan demikian “rencana“ untuk menjalankan pemerintahan 

dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa mutlak diperlukan untuk 

mengawasi dan mengukur kinerja pemerintahan. “Rencana Kerja“ 

pemerintahan dimasa mendatang akan berisi Rencana Strategis 

Pemerintahan yang sedang berlangsung selama masa kerjanya.Dengan 

demikian rencana yang dibuat sifatnya akan berubah dari sebuah 

dokumen yang bersifat teknismenjadi dokumen yang bersifat 

politis.Dengan konstelasi politik di Indonesia dewasa ini dan dimasa 

datang,dimana dapat diramalkan tidak akan ada partai peserta pemilu 

yang akan mendapatkan mayoritas suara,maka dokumen ini akan 

menjadi acuan bersama dalam menjalankan pemerintah secara koalisi. 

Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, maka dokumen 

rencana ini tidak harus berupa rencana fiskal,karena sebagian besar 

rencana tersebut akan dibuat dan dijabarkan oleh pemerintah daerah. 
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Selanjutnya, yang menjadi acuan dalam perencanaan keuangan 

Negara adalah kegiatan apa yang akan dilakukanoleh instansi yang 

bersangkutan, baik untuk investasi (pembangunan) maupun konsumsi 

dan pemeliharaan(rutin), dalam menunjang rencana kerja pemerintah. 

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan ini telahdiantisipasi 

dengan diundangkannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

   

KESIMPULAN 

UUD 1945 hasil Amandemen kesatu sampai dengan keempat 

telah mengamanatkan bebrapa perubahan yang fundamental dan 

bersifat mendasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan. Beberapa 

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

Presiden dipilih langsung olehrakyat dalam satu paket, (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 membuat GBHN.  

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi dan rencana program yang ditawarkannya 

dalam upaya pemerintahannya dalam melakukan pembangunan. 

Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya ketika menjabat. 

Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, 

akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan 

berikutnya.  

  

SARAN  

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk 

mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif masyarakat 

serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin 

para penyelenggara negara. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan 

sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan 
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kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Garis-garis Besar 

Haluan Negara. 

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi 

makin kukuhnya persatuan dankesatuan bangsa, perlu dikembangkan 

peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan Garis-garis Besar 

Haluan Negara yang akan datang. Di samping itu agar “Rencana 

Kerja” pemerintahan dapat ditaati oleh segenap pihak pemerintahan 

maka rencana tersebut haruslah memiliki dasar hukum. Mengingat 

“Rencana Kerja pemerintahan ini sepenuhnya berada pada 

tanggungjawab Presiden maka yang paling tepat untuk ini adalah 

Keputusan Presiden (Keppres). 
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UUD NRI 1945 SEBAGAI NORMA TERTINGGI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA (GARIS BESAR HALUAN NEGARA  

SEBAGAI PENJABARAN) 

 

Oleh: DR. Patawari, S.H., M.H.
1
 

 

 

Negara Indonesia merupakan negara republik yang 

berlandaskan pada norma tertinggi yakni Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 

NRI 1945. Salah satu negara yang terlahir dari proses panjang dari 

berbagai gangguan baik secara politik ekonomi dari beberapa bangsa 

lain seperti Belanda, Portugis, dan Jepang yang tujuannya adalah 

untuk merebut Nusantara (kata tepat sebelum lahirnya Indonesia baik 

secara defacto dan dejure). Hal tersebut didasarkan salah satunya 

adalah karen potensi alam yang dimiliki wilayah nusantara yang 

berlimpah ruah akan kekayaan alam yang dimilikinya. 

Jika mengacu pada dasar postulat pembentukan negara 

Indonesia, yang dirumuskan oleh pendiri bangsa founding father 

sebagaimana tercantum dalam Alinea ke 4 pembukaan Preambule 

UUD NRI 1945, yakni:  

......, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."  

Pada Alinea ke empat tersebut menggambarkan akan 

keparipurnaan (landasan ideal) bangsa Indonesia yang mengakomodir 

                                                           
1  Akademisi | Dosen HTN Fakultas Hukum UIT Makassar | Cp. 081355081182 | e-Mail: 
patawari.mh@gmail.com 
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nilai – nilai dalam berbangsa dan beragama, bernegara sebagaimana 

bangsa indonesia secara real yang multi etnis, suku, bangsa, agama, 

ras, dan secara geografi yang terbentang luas dari sabang hingga 

marauke.   

Olehnya itu negara Indonesia yang merdekan dengan pelbagai 

sumber nilai yang dimiliki sangat menjanjikan mencapai tujuan negara 

dengan derajat Welfare statee (negara kesejahteraan). Hal tersebut 

unsurnya sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke 2 (dua) yakni 

“......... negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. Dilain sisi, fakta empiris membuktikan bahwa negara 

Indonesia bukan hanya memiliki kekayan akan keberagaman seperti: 

suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya, akan tetapi juga negara yang 

memiliki sumber daya alam seperti laut, pulau-pulau, pegunungan, 

hutan dan berbagai kekayaan lainnya yang memang sangat beralasan 

untuk melahirkan negara yang sejahtera welfare state.  

Namun demikian, secara praktik empirik membuktikan bahwa 

negara Indonesia dalam hal ini adalah secara khusus pemerintah dan 

secara umum rakya indonesia belum mampu mencapai serajat sebagai 

negara kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai 

problem seperti; politik (dengan dominasi kalangan elite), hukum 

(dengan ketidak adilannya), ekonomi (dengan kemiskinannya).  

Demikian juga dengan problem lainnya seperti pendidikan 

dengan kualitas rendah dan sistem yang carut marut karana berubah 

ubah disetiap pergantian pejabat dilingkup kementerian, utang negara 

hinga 4.000 Trilliun, pengelolaan sumber daya alam yang tidak 

mandiri (dikelolah oleh asing), kerusakan lingkungan (karena 

kesadaran dan atau ketaatan yang kurang), kemacetan (kerena tidak 

berbanding lurus antara jumlah kendaraan dan luas jalan), 

pengangguran (kerena sempit lapangan kerja), daerah yang 

terdiskriminasi (karena kurang link politiknya ditingkat pusat), 

keamanan dan kenyamanan (karena tumpang tindih tugas aparat 

antara Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan lainnya), narkoba, negara 

yang konsumtif tidak prduktif (buktinya hampir produk yang di 

gunakan diindonesia bukan made in indonesia, pelanggaran hak cipta 
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karena lemahnya perlindungan hukum negara terhadap hak cipta 

warganegara dan lain sebagainya.  

Melalui paper ini merupakan ide penulis untuk memberikan 

sumbangsi pemikiran terkait dengan tema: “Substansi Garis-Garis 

Besar Dari pada Haluan Negara: Sinergi Perencanaan Pembangunan 

Nasional Dan Daerah”  yang di presentasekan melalui kegiatan Focus 

Group Discussion kerjasaman antara Lembaga Pengkajian MPR RI 

dengan Universitas Negeri Makasar. 

 

PEMBAHASAN 

Argumentasi penulis, dengan mengacu pada landasan ideal dari 

pada Pembukaan UUD NRI 1945, maka dari lima dasar (atau sering 

disingkat dengan Panca-sila), maka terlahir dua argumentasi, yakni: 

argumentasi pertama, jika dianalisis bukan hanya mengandung 5 lima 

sila (dasar) nilai akan tetapi pada alinea tersebut melahirkan hingga 10 

(sepuluh) nilai yakni: 1) nilai ketuhanan, 2) nilai kemanusiaan, 3) nilai 

keadilan 4) nilai keadaban, 5) nilai persatuan, 6) nilai kerakyatan, 7) 

Nilai kebijaksanaan, 8) Nilai 9) permusyawaratan, 10 Nilai Keadilan 

Sosial.  

Argumentasi kedua, kalimat dalam pembukaan yakni 

“........berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang 

Maha Esa.......” substansinya adalah tentang “ketuhanan” yang 

menjadi sumber nilai. Dengan demikian jika nilai 

“ketuhanan=tuhan” sebagai dasar nilai, maka yang muncul bahwa 

dasar negara adalah buka pada 5 (lima) Sila atau 10 sila akan tetapi 

sesunguhnya adalah hanya satu sila yaitu sila “ketuhanan”. Rasio 

argumentasinya adalah bahwa semua ajaran ketuhanan (sebagaimana 

agama yang diakui di Indonesia) semua agama mengajarkan tentang; 

hubungan kepada pencipta (manusia, alam dan Tuhan), semua agama 

mengajarkan tentang kemanusiaa, keadilan, adab, persatuan, 

musyawarah, keadilan sosial. Olehnya itu, sangat logis jika negara 

Indonesia adalah negara “ketuhanan”.  Bahkan lebih jauh lagi, jika 

dikaji dengan berdasar pada pembukaan maka kata “.....ketuhanan 

Yang Maha Esa ,.,.,.” adalah merupakan turunan dari pada aline ke-II 

yang secara jelas dan tersurat bahwa: 
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Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 

dengan ini kemerdekaannya." 

Pada alinea ke-II menggambarkan adanya kata “Allah” sebagai 

yang maha kuasa yang memberikan kerahmatan sehingga tercita 

adanya kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Allah lah yang 

menjadi sumber utama dari pada kemerdekaan negara indonesia.  

 Sekalipun demikian negara Indonesia yang multi kultural 

maka bangsa yang sangat tolera dengan konsisi multi kultural, bangsa 

indonesia tidaklah ekstrim dengan ansich menerima satu agama saja 

sebagai agama yang sah (diakui) di Indonesia bahkan dalam 

perkebangan seiring dengan kemajuan tingkat kedewasaan negara 

maka masih juga meneriba agama lain sebgaai bagian yang diakui di 

Indonesia. Dari dinamika tersebut tergambar bahwa Indonesia 

merupakan negara yang sosial dengan teap mengedepankan nilai 

religiusitas. Sebagai sumber nilai yang utama dalam pengelolaan suatu 

pemerintahan Indonesia.  

 Dengan berdasar pada sumber nilai tersebut, maka tentunya 

menjadi tujuan utama lahirnya suatu negara Indonesia dengan tujuan 

keadilan dan kemakmuran tak lain tak bukan adalah untuk 

keselamatan manusia. Itulah sehingga kerap penulis menyebutkan 

bahwa tujuan hidup manusia adalah keselamtan dan atau keadaiman. 

Maka dengan demikian instrumen untuk melahirkan keselamatan atau 

kedamaian adalah tentunya berangkat dari 3 (tiga) pendekatan yang 

saling bersinergi; yakni dengan pendekatan nilai ketuhanan, 

pendekatan hubungan kemanusiaan, dan pendekatan perlindunga 

terhadap alam (tempat berdiamnya manusia).  

Di dalam pendekatan teori organisasi, secara umum ada dua 

organiasi  yakni: governance dan non governance  atau organisasi 

negara atau bukan negara. Pertama,  organisasi negara merupakan 

organisasi yang besar dan terkuat diantara beberapa organisasi lainya. 

Olehnya itu organisasi negara yang didalamnya sebagai pengurus 

adalah pemerintah, dimana pemerintah harusnya mampu meciptakan 

kondisi organisasi (negara) yang menjawab segala bentuk kepentingan 
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warganegara dengan mengacu pada 3 (tiga) pendekatan di atas yakni 

berdasar pada nilai ketuhanan, menjaga hubungan kemanusiaan, dan 

melindungi alam sekitar sebagai tempat berdiamnya manusia di dalam 

beraktifitas untuk mempertahankan kehidupanya. 

Kedua,  organisasi bukan negara non governance, sebagai 

organisasi tempat berkumpulnya mansia yang memiliki visi misi yang 

sama di dalam mempertahankan hidup. Namun demikian sebagai 

konsekuensi karena ia merupakan tujuan organisasi cakupannya kecil 

yakni hanya pada tujuan tertentu saja. Maka ia harus tunduk pada 

suatu aturan oraganisasi  (negara) yang memiliki tujuan lebih besar 

dan lebih luas.  

Terhadap tujuan negara di dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, maka seyogyanya pemerintah harus mampu 

merumuskan suatu kebijakan yang dapat menjawab kepentingan 

masyarakat baik secara individu maupun secara sosial. Atau paling 

tidak dengan berbagai permasalaha yang ada seperti: korupsi, ketidak 

adilan hukum, kemiskinan, pengangguran, ketidak amanan, dan lain 

sebagainya menjadi suatu haluan negara di dalam menyelesaikan 

problem tersebut. Artinya bahwa sekalipun kebijakan pemerintahan 

dalam rangka mensejahterkan masyarakat, aka tetapi akar masalah 

tidak terselesaikan, maka juga akan tidak mampu mecapai suatu 

tujuan ideal Negara Republik Indonesia, artinya bahwa negara akan 

semakin jauh mencapai derajat negara kesejahteraan Welfare state.  

Garis Besar dari pada Haluan Negara atau disingkat denga 

(GBHN), menanggapi persoalan tersebut penulit tidaklah berarti  

bahwa istilah tersebut menjadi sebuah istilah yang lumrah atau istilah 

yang membuat kita merasa eforia karena keberlakukan GBHN pada 

masa lalu, yang mungkin masyarakat atau pemerintahan merindukan 

hadirnya GBHN dikembalikan pada saat kini sebagai instrumen 

penataan ketatanegaraan. Memang, suatu pembenaran bahwa sejarah 

akan teruang kembali walau dalam bentuk yang berbeda. Apapun itu 

adalah bentuk perubahan, tentunya harapan besarnya adalah 

kesemuanya berangkat dari pada keinginan dan atau nurani 

pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan bersama, kepentingan 

bangsa dan negara republik indonesia.  
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Terhadap GBHN, menurut pandangan penulis bahwa dasar 

pembangunan negara republik Indonesia adalah tetap mengacu pada 

Konstitusi negara republik Indoensia, artinya bahwa sekalipun 

diberlakukan GBHN, maka posisi GBHN tetap merupakan penjabaran 

dari nilai Konsitusi, dan tetap konstitusi sebagai sumber norma 

tertinggi yang di jabarkan dalam GBHN. Pertanyaan kemudian adalah 

jika GBHN sebagai benjabaran dari nilai dan norma konstitusi yang 

sudah IV kali amandemen, apakah batang tubuh konstitusi sudah 

sempurna untuk dijadikan sebagai dasar hukum GBHN? Atau masih 

adalah penafsiran-penafsiran dalam UUD yang seharsunya itu tidak 

perlu lagi di tafsirkan.  

Sebagai gambaran atas keadaan batang tubuh UUD NRI 1945 

dari hasil amandemen ke-IV adalah;  

1. Dalam Pembukaan menyebutkan kedaulatan rakyat namun di 

dalam BAB pemerintahan daerah menggunakan kata demorkasi.  

2. Pemerintah (khususnya DPR/MRP) tentang pancasila sebagai 

ideologi Negara Indoensia Namun demikian pancasila sendiri 

tidak masuk dalam batang tubuh UUD NRI 1945. 

3.  Berbagai produk perundang undangan dibawah UUD, tidak 

sedikit menyebutkan dalam konsideran bahwa “undang undang ini 

berdasar pada UUD NRI 1945 dan Pancasila”.  Satu makna tapi 

dua kata,   

4. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun tegas dalam  

UUD NRI, namun justru pemilihan dilaksanakn 2 (Dua) kali 

dalam 5 (lima) tahun.  

5. Ambigu terhadap pemilihan umum dan dan pemilihan umum 

kepala daerah. 

6. Ambigu pada penyelenggara Pemilihan Umum yakni KPU yang 

independen namun keanggotaannya adalah dari kalangan yang 

tidak independen.  

Berbagai persoalan dasar pada konstitusi negara republik 

indonesia seharusnya menjadi dasar kesepahaman dari seluruh 

kalangan, dalam rangka menjabarkannya, jika memang GBHN 

menajdi sebuah keinginan kuat dari seluruh kalangan pemerintah dan 
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masyarakat untuk dihadirkan sebagai instruken dalam rangka 

pembangunan bangsa dan negara.  

Dari hal tesebut di atas bahwa apapun kebijakan penyelengaran 

negara apapu istilah yang digunakan terhadap pengelolaan negara. 

Maka yang terpenting adalah memiliki dasar argumentasi, olenya itu 

dasar GBHN perlu di kaji ulang dalam rangka melahirkan kesamaan 

persepsi. Sebab jika landasan tidak baik maka tentu penjabarannya 

juga akan tidak baik pula.  
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MENGEMBALIKAN GBHN KE DALAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Oleh : Asmaeny Azis 

 

 

Dalam konsep yang menerapkan sistem perencanaan nasional 

Pasca Reformasi (baik RPJPN maupun RPJMN) yang menjadi 

kewenangan Pusat beserta penjabarannya kedalam sistem perencanaan 

yang didelegasikan menjadi kewenangan daerah (berbentuk RPJPD 

maupun RPJMD), dipandang sejalan dengan perubahan sistem 

ketatanegaraan nasional yang mengedepankan pelaksanaan 

desentralisasi “otonomi”. Dalam sistem ketatanegaraan yang 

menganut sistem desentralisasi menempatkan Pemerintah Daerah 

sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat dalam membentuk sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif. Sehingga 

perencanaan pembangunan bukan hanya menjadi kewenangan yang 

dimonopoli oleh Pemerintah Pusat saja, melainkan kewenangan yang 

dapat di distribusikan kepada daerah dalam konteks perencanaan yang 

bersifat sektoral daerah. Perencanaan sektoral daerah tersebut disusun 

berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi secara beragam oleh setiap 

daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang 

kemudian dijabarkan kedalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD).  

Pasca reformasi, kebutuhan pembangunan bagi setiap daerah 

tidaklah sama (daerah pesisir dan terluar, daerah pedalaman dan 

tertinggal, daerah dengan basis industri, daerah defisit infrastruktur 

dasar, daerah yang fokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur, 

daerah yang bersifat khusus/istimewa), sehingga penerapan prioritas 

pembangunan di daerah tidak lagi menjadi hak monopoli pusat, 

melainkan telah diserahterimakan kepada daerah sebagai bentuk 

partisipasi rakyat daerah “yang didasarkan pada aspirasi daerah” untuk 

terlibat secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.  
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Dengan adanya penetapan RPJP nasional, Pemerintahan Daerah 

dengan kewenangan yang diberikan dalam kerangka desentralisasi 

pemerintahan, kemudian dapat melakukan harmonisasi perencanaan 

pembangunan daerah kedalam bentuk RPJP Daerah dan RPJM Daerah 

(bukan membenarkan tuduhan para penganut model GBHN yang 

menuduh daerah memiliki perencanaan yang berbeda dengan 

pemerintah Pusat di era RPJP/RPJM). Jika daerah membuat 

perencanaan pembangunan dengan pendekatan “local-

self development planning” hal ini dilakukan semata-semata untuk 

menterjemahkan “aspirasi rakyat daerah” yang tetap berpedoman pada 

RPJPN dan RPJMN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (namun 

tetap menghormati hubungan yang adil dan selaras antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan umum, keuangan dan 

pemanfaatan sumber daya alam).  

Bergantinya sistem perencanaan nasional yang sebelumnya 

mengadopsi GBHN (skema perencanaan tersentralisasi) kemudian 

diubah menjadi RPJP/RPJM (dalam konteks pusat RPJMN/RPJMN 

dan dalam konteks daerah RPJPD/RPJMD) sejatinya memiliki 

latarbelakang yang sulit dipisahkan dari semangat desentralisasi yang 

muncul pasca reformasi. Dalam prakteknya, penerapan GBHN 

dimulai ketika MPR dimasa Orde Baru menetapkan Tap MPR No. 4 

Tahun 1973 yang kemudian menjadi dasar penggunaan GBHN untuk 

periodisasi pembangunan 5 tahun berikutnya, tepatnya periode 

1974/75 – 1978/79. Hal ini berarti penerapan GBHN baru dimulai 

pada Repelita ke-2 masa Pemerintahan Orde Baru, yang sebelumnya 

di periode 1969/70 – 1973/74 yang dikenal sebagai Repelita pertama 

(Repelita ke-1) belum menggunakan GBHN sebagai panduan 

perencanaan pembangunan nasional di era orde baru.  

Banyak pihak yang salah memahami bahwa penerapan GBHN 

pada era orde baru berbentuk sistem perencanaan konkret atau bersifat 

spesifik program. Padahal yang bersifat spesifik program itu bukanlah 

GBHN, tetapi sistem perencanaan pembangunan yang masuk dalam 

program kerja yang disebut Repelita (Rencana Pembangunan Lima 

Tahun). Sebagai contoh: dalam GBHN pertama yang ditetapkan 

dalam Tap MPR No. 4 Tahun 1973 yang menjadi panduan 

pembangunan selama 5 Tahun (periode 1974/75-1978/79) setidak-
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tidaknya memiliki 3 garis besar panduan kebijakan yang terdiri dari: 

1). Pola Dasar Pembangunan Nasional, 2). Pola Umum Pembangunan 

Jangka Panjang, 3). Pola Umum Pembangunan Lima Tahun kedua. 

Ketiga panduan kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam 

GBHN pertama tersebut, tidak secara spesifik membahas mengenai 

program spesifik yang didasarkan pada standar/kriteria tertentu 

layaknya program kerja. Tetapi berisi panduan kebijakan nasional 

yang diarahkan secara direksional (panduan umum) untuk mencapai 

sasaran program yang diinginkan oleh Pemerintah pada saat itu.  

Skema perencanaan yang ditetapkan dalam GBHN terbilang 

sama dengan model perencanaan yang ditetapkan dalam RPJPN yang 

digunakan oleh Pemerintah pada hari ini. Letak perbedaannya hanya 

pada satu aspek saja yaitu sistem perencanaan yang masuk kedalam 

GBHN juga mengambil alih perencanaan kebijakan pembangunan 

yang menjadi kewenangan daerah, tidak seperti RPJP maupun RPJM 

yang memberikan ruang perencanaan bagi urusan Pemerintahan 

Daerah kepada masing-masing daerah (dalam rangka memperkuat 

desentralisasi perencanaan pembangunan daerah).  

GBHN memiliki perangkat program yang berisi sasaran spesifik 

seperti yang tertuang dalam program Repelita yang melengkapi 

GBHN sebelumnya, serupa dengan itu, ketika penerapan RPJPN 

diberlakukan, bentuk program spesifik yang menjadi sasaran 

pembangunan dalam periode lima tahun dituangkan kedalam program 

RPJMN yang terdiri dari 3 sub judul yaitu: Buku ke-1 yang berisi 

agenda pembangunan nasional, Buku ke-2 yang berisi agenda 

pembangunan bidang, dan Buku ke-3 yang berisi agenda 

pembangunan wilayah. Selanjutnya sebagai implementasi program 

yang mencakup sasaran pembangunan yang berlangsung disetiap 

tahun anggaran (rencana pembanguan jangka pendek), dituangkan 

kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, setiap sasaran 

pembangunan yang dituangkan kedalam rencana jangka menengah 

yang ditetapkan dalam RPJMN, mewajibkan kepada 

Kementerian/Lembaga untuk menyusun perencanaan strategis K/L 

yang disusun berdasarkan sasaran spesifik yang hendak dicapai oleh 

Kementerian/Lembaga yang berpedoman terhadap RPJMN dan 

RPJPN. Sehingga tidak benar jika perangkat perencanaan yang 
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dituangkan kedalam RPJMN maupun RPJPN tidak menetapkan 

sasaran program secara spesifik seperti yang tertuang dalam program 

Repelita dan panduan GBHN yang disusun di era Orde Baru.  

Terhadap kelemahan GBHN yang tidak membagi kewenangan 

sistem perencanaan pusat dan daerah seperti yang diatur dalam 

RPJPD/RPJMD,  apakah Parlemen Pusat dan Pemerintah Pusat 

bersedia untuk mengakomodir pemisahan sistem perencanaan daerah 

dan pusat yang didasarkan pada semangat desentralisasi, dengan 

berani memperjuangkan kehadiran GBHN-Daerah (Garis-Garis Besar 

Haluan Daerah/GBHD)? Jawabannya tentunya masih menunggu 

kemana konsepsi GBHN tersebut akan dibawa oleh Parlemen maupun 

Pemerintah Pusat.  

Jika tidak terdapat pemisahan perencanaan pembangunan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang tidak hanya 

mengedepankan sistem perencanaan yang bersifat mekanistis-

birokratis semata (dengan meniadakan peran masyarakat daerah dan 

Pemerintah Daerah) dalam menyusun rencana pembangunan di 

daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tantangan yang 

berbeda-beda dalam konteks sektoral daerah, maka yang terjadi adalah 

kembalinya sistem ketatanegaraan nasional menuju kearah sentralisasi 

absolut seperti yang terjadi di masa lalu. Sebab perencanaan 

merupakan “proses preliminary” yang mengawali setiap rencana aksi 

Pemerintah dalam memahami urgensi pembangunan yang didasarkan 

pada aspirasi rakyat daerah yang begitu heterogen “bhinneka”.  

Menyoal masa periodisasi pelaksanaan GBHN pada masa Orde 

Baru sejatinya dibagi kedalam 2 ruang lingkup yaitu pertama 

menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional selama 25 Tahun 

kedepan (sebagai sasaran jangka panjang) dan kedua menetapkan arah 

kebijakan pembangunan periode 5 Tahun secara berkelanjutan. Hal ini 

tidak jauh berbeda dengan sistem perencanaan nasional yang saat ini 

dibagi kedalam kebijakan perencanaan pembangunan 5 tahunan 

(RPJM) dan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 

dalam periode 20 Tahun (RPJP). Hal ini telah dipraktekkan dalam 

penyelenggaran sistem pembangunan nasional dimasa Pemerintahan 

Presiden ke-6 (Bapak SBY) yang berlangsung dalam dua periodisasi 
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masa kepresidenan, yang telah melaksanakan agenda pembangunan 

RPJMN pertama (2004/2005 – 2009 dan RPJMN kedua (2009/2010 – 

2014) sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang 

dalam kurun waktu 20 tahun kedepan (2005-2025). Selanjutnya 

pergantian jabatan kepresidenan pasca Pemilu 2014, yang dijabati 

oleh Presiden ke-7 (Bapak Jokowi) menuangkan visi-misi presiden ke-

7 (berupa program nawacita) kedalam perencanaan pembangunan 

nasional, yang juga mengacu pada sasaran pembangunan yang 

ditetapkan dalam RPJMN ketiga (2014/2015-2019) sebagai bagian 

dari skema rencana pembangunan nasional jangka panjang periode 

2005-2025. Sehingga persepsi yang memandang kedudukan 

RPJP/RPJM sebagai sistem perencanaan yang tidak berkelanjutan dan 

tidak selengkap konsep GBHN di era orde baru, dimana konsep 

RPJP/RPJM dapat diubah sesuai kehendak Presiden terpilih, 

merupakan persepsi yang keliru. Sebab pergantian masa kepresidenan 

tidak dapat membatalkan garis-garis besar perencanaan pembangunan 

nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP 2005-2025 dan sasaran 

umum yang ditetapkan dalam RPJM yang telah ditetapkan kedalam 

bentuk Undang-Undang.  

Selain permasalahan sustainabilitas perencanaan pembangunan 

yang telah disebutkan diatas, para pendukung gerakan GBHN 

berpendapat bahwa sistem perencanaan yang dibangun dalam model 

RPJP lebih bersifat abstrak (abstract goals) dan terpengaruh dengan 

pergantian masa jabatan kepresidenan. Justru penetapan rancangan 

RPJP sengaja didesain kedalam bentuk “perencanaan direksional” dan 

tidak didesain kedalam bentuk “perencanaan spesifik” sebab 

penetapan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam skema 

RPJP akan dihadapkan pada pembatasan periodisasi jabatan 

kepresidenan yang dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar hasil 

Amandemen dengan pembatasan 2 periode masa kepemimpinan 

(maksimal 10 Tahun), hal ini ditujukan untuk mencegah lahirnya 

pemimpin nasional yang berkuasa dalam jangka waktu yang lebih 

panjang dan memicu lahirnya penguasa yang otoriter.  

Perencanaan direksional didefinisikan sebagai sistem 

perencanaan yang hanya memberikan guidelines (panduan) secara 

umum dan tidak mendetail, yang berfungsi sebagai norma-norma yang 
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menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh negara dalam periodisasi 

tertentu. Ketika RPJP terjebak dalam sistem perencanaan yang bersifat 

“spesifik” maka sifat RPJP sebagai perencanaan yang didesain dalam 

periodisasi yang lebih panjang (RPJPN selama 20 Tahun: 2005-2025) 

akan menjadi masalah ketika pergantian jabatan kepresidenan justru 

dapat terjadi selama 5 Tahun sekali atau 10 Tahun sekali.  

Tentunya dalam konsep RPJPN yang ditetapkan secara 

“direksional/abstract goals”  tersebut dapat dikonkretkan kedalam 

bentuk RPJMN (perencanaan dalam periode 5 Tahun, satu masa 

Pemilu Presiden) dengan program-program yang lebih spesifik dan 

konkret (dalam bentuk program kerja sektoral dan dapat disesuaikan 

dengan visi-misi presiden terpilih). Sebagai contoh dalam penjabaran 

program kerja secara spesifik 5 Tahunan dimasa kepemimpinan 

Presiden Jokowi yang disebut sebagai RPJMN 2014-2019 

(pelaksanaan periode ketiga RPJPN 2005-2025) menggunakan agenda 

nawacita yang sejatinya merupakan bagian dari agenda untuk 

mewujudkan sasaran RPJPN 2005-2025.  

Dalam sejarah penerapan GBHN terdapat setidak-tidaknya 3 

versi GBHN yang pernah diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan 

nasional, yaitu: 1). GBHN versi orde baru (1973 – 1998), 2). GBHN 

versi transisi reformasi 1998/1999, 3). GBHN versi 1999-2004. Ketiga 

versi GBHN tersebut memiliki perbedaan dalam menerapkan sistem 

perencanaan yang menjadi dasar pembangunan nasional pada masing-

masing era kepresidenan, diantaranya: GBHN versi Orde Baru 

mengandung “potensi sentralisasi” terkait penetapan rencana 

pembangunan nasional yang didesain oleh “institusi tunggal” yang 

bernama Pusat. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara top 

to down, dan memposisikan eksekutif pusat “para elit” sebagai pihak 

yang paling mengerti dan mengetahui segala-galanya “determinasi 

pusat”, sedangkan “perbedaan” cara pandang yang dianut oleh daerah 

dalam menafsirkan urgensi pembangunan didaerahnya dipandang 

sebagai ancaman “hambatan”, sehingga dibutuhkan “satu perintah 

tunggal” yang bernama GBHN. Padahal sistem perencanaan 

pembangunan nasional merupakan hasil assesment permasalahan yang 

lebih kompleks yang melibatkan banyak aspirasi komponen daerah 

yang berbeda-beda dan beragam, sebagai bagian dari subsistem yang 
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membentuk kepentingan nasional. Sehingga treatment homogen 

terhadap kebutuhan pembangunan sektoral daerah dalam sistem 

perencanaan nasional merupakan keniscayaan.  

Kembalinya GBHN versi Orde Baru, bukan hanya bernilai 

penting bagi penetapan sistem perencanaan yang bersifat tunggal 

“dengan kecenderungan sentralisasinya”, tetapi lebih dari itu, justru 

kecenderungan terburuknya adalah kekhawatiran akan munculnya 

agenda susupan “hidden agenda” untuk membidik agenda 

penghapusan masa jabatan kepresidenan yang saat ini telah ditetapkan 

paling lama 2 periode masa kepemimpinan (setidak-tidaknya 10 

tahun). Sistem perencanaan yang digunakan oleh GBHN dengan 

perangkat Repelita (pembangunan berkelanjutan) justru akan lebih 

bersesuaian dengan masa jabatan Presiden yang dapat berkusa lebih 

lama (seperti yang dipraktekkan di era orde baru), karena pembatasan 

masa jabatan kepresidenan (kedalam 2 periodisasi 

kepemimpinan saja) menjadi satu-satunya “benalu” yang menjadi 

penghalang “sustainabilitas” perencanaan yang dianut oleh GBHN 

versi Orde Baru. Dengan kata lain konsep GBHN dengan sistem 

perencanaan tunggal (sentralisasi) akan sukses apabila tidak ada 

interupsi yang mengganggu masa kepemimpinan Presiden hingga 

tujuan pembangunan tercapai. GBHN versi transisi reformasi pada 

periode 1998/1999 yang dilaksanakan pada era Pemerintahan Presiden 

ke-3, BJ. Habibie diwarnai dengan terbitnya TAP MPR No. 9 Tahun 

1998 yang mencabut GBHN ke-enam yang menetapkan rencana 

pembangunan jangka panjang kedua dan program repelita ke-7 yang 

ditetapkan oleh TAP MPR No. 2 Tahun 1998 ketika Soeharto terpilih 

kembali setelah Pemilu 1997.  

Dengan pencabutan GBHN keenam tersebut, maka Presiden BJ. 

Habibie yang memimpin kepresidenan pada masa transisi reformasi 

tersebut, fokus pada pembenahan reformasi birokrasi yang bebas dari 

korupsi-kolusi-nepotisme, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan 

nasional berdasarkan tuntutan masyarakat daerah (sentralisasi ke 

desentralisasi), dan reformasi perekonomian nasional yang tengah 

dilanda krisis moneter pada saat itu. Sedangkan GBHN versi 1999-

2004 yang dipimpin oleh Presiden ke-4 (Gusdur) dan Presiden ke-5 
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(Megawati), tidak lagi menerapkan sistem perencanaan pembangunan 

jangka panjang seperti yang dianut dalam GBHN versi Orde Baru.  

GBHN yang disusun berdasarkan TAP MPR No. 4 Tahun 1999 

hanya diperuntukkan untuk sasaran pembangunan selama periode 

1999 – 2004. Persamaan dengan GBHN versi Orde Baru adalah 

GBHN periode 1999-2004 tetap menetapkan arah kebijakan 

pembangunan daerah, tetapi sebatas kebijakan direksional (panduan 

umum) yang menetapkan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan 

Otonomi Daerah yang dibagi kedalam dua bentuk yaitu Pembangunan 

Daerah secara umum dan Pembangunan Daerah secara khusus. 

Sedangkan program-program spesifik yang dimasa Orde Baru dikenal 

sebagai program Repelita, yang merepresentasikan program dan arah 

kebijakan pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dalam 

GBHN versi Orde Baru, kemudian digantikan menjadi “Propenas” 

dimasa penerapan GBHN versi 1999-2004 (pada masa kepresidenan 

Gusdur dan Megawati).  

Karena sifat perencanaannya tidak didesain secara jangka 

panjang, maka Propenas pun hanya ditujukan untuk kebutuhan 

program kerja yang tidak di desain secara berkelanjutan. Kemudian 

pasca Pemilu 2004, ketika kepresidenan dijabati oleh Presiden ke-6 

(Bapak SBY), secara pasti sistem perencanaan nasional yang bersifat 

jangka panjang dan terintegrasi dikembalikan kedalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Selain dikembalikannya sistem 

perencanaan pembangunan dalam periode jangka panjang (selama 20 

Tahun melalui RPJP 2005-2025), Pemerintahan SBY juga membagi 

secara tegas perangkat perencanaan pembangunan yang menjadi 

kewenangan pusat dan perangkat perencanaan yang menjadi 

kewenangan daerah.  

Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa kunci kegagalan 

penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu, adalah memberikan 

kewenangan yang begitu sangat besar kepada Pusat untuk menetapkan 

sasaran program teknis yang dilaksanakan di daerah, sehingga proses 

perencanaan pembangunan yang terjadi dimasa orde baru merupakan 

proses perencanaan yang bersifat mekanis-birokratis yang didasarkan 

pada political will kebijakan Pusat (top to down mechanism) dan tidak 
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berasal dari aspirasi rakyat daerah yang lebih memahami kebutuhan 

pembangunan di daerahnya masing-masing (bottom up mechanism). 

(Makalah ini diambil dari tulisan; Kembalinya GBHN: 

Sentralisasi Perencanaan dan Terancamnya “Local-self Development 

Planning” Bagi Rakyat Daerah, yang ditulis oleh Willem Wandik) 
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PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA MELALUI 

AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM 

RANGKA SINERGITAS PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
1 

 

Oleh: Drs. Mustaring, M.Hum.
2
 

 

 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Ia dibentuk oleh para pendiri Negara dengan cita-cita 

bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur. 

Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka dibentuklah suatu 

pemerintah Negara Indonesia yang bertujuan 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.
3
 

Guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana 

yang dikemukakan di atas, maka dibentuk dan disusunlah 

berbagai lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang tersebut 

di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Mengingat bahwa 

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang menganut asas 

kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga Negara 

yang dibentuk kemudian, adalah lembaga-lembaga Negara 

penyelenggara kedaulatan rakyat, yang harus dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. 

                                                           
1 Disampaikan dalam rangka Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Negeri Makassar, di Lantai 2 Onyx 

Room Hotel Swissbell Inn Makassar, Kamis, 19 Mei 2016. 
2 Dosen Hukum Tata Negara Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 
3 Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah 

satu lembaga negara penyelenggara kedaulatan rakyat, pada 

hakikatnya adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang 

memegang kekuasaan legislatif. MPR adalah salah satu lembaga 

pemegang kekuasaan Negara di antara tiga macam kekuasaan 

negara menurut Teori Trias Politica
4
. Oleh karena itu, MPR 

seharusnya menjadi wadah organisasi bagi seluruh rakyat 

Indonesia guna menyalurkan hak-hak politiknya. MPR juga 

selayaknya mampu menangkap seluruh aspirasi masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, MPR harus mampu 

memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Sebelum era reformasi (sebelum amandemen UUD Tahun 

1945), salah satu kewenangan MPR adalah menetapkan UUD 

dan Garis-garis besar dari pada haluan negara
5
. Berdasarkan 

kewenangan itulah kemudian MPR melahirkan sebuah ketetapan 

yang lebih dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN). Kewenangan ini kemudian 

dihilangkan/dihapus/ditarik sehingga tidak lagi ditemukan 

ketentuannya dalam UUD NRI Tahun 1945
6
. 

Setelah penghilangan kewenangan MPR untuk menyusun 

dan menentukan program pembangunan nasional melalui suatu 

garis-garis besar daripada haluan negara, selanjutnya program 

atau agenda pembangunan nasional itu sepenuhnya menjadi 

bagian dari visi dan misi calon presiden terpilih yang kemudian 

dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), dan selanjutnya ditetapkan dalam UU No.17 

Tahun 200t tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025. Persoalan kemudian muncul dan 

                                                           
4 Kekuasaan cenderung korup. Oleh karena itu, maka kekuasaan dalam negara dipisahkan 

menjadi tiga, yakni kekuasaan legislatif, ekesekutif dan yudikatif. Penerapan teori ini di 

Indonesia lebih dikenal dengan nama Teori Pembagian Kekuasaan. 
5 Pasal 3 ayat UUD 1945 sebelum amandemen. 
6 Perubahan III UUD 1945 tanggal 9 November 2001. 
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mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional antara Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Tidak 

koordinasi dan sinergi yang baik pada berbagai tingkatan dan 

lembaga pemerintahan. Semua berkepentingan untuk membuat 

visi dan misi pembangunan daerahnya masing-masing. Keadaan 

ini diperparah dengan menguatnya asas Otonomi Daerah, seakan 

setiap daerah otonom bebas untuk membuat program 

pembangunannya masing-masing tanpa mengindahkan lagi 

prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Oleh karena itu, saat ini melalui Lembaga Pengkajian 

MPR menggagas  adanya kemungkinan bagi MPR untuk 

kembali memperoleh kewenangan dalam hal menyusun dan 

menetapkan suatu garis-garis besar haluan negara dalam rangka 

menyukseskan pembangunan nasional, guna mempercepat 

pencapaian tujuan nasional menuju masyarakat Indonesia yang 

adil dan makmur. 

 

PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang dan isu yang telah dikemukan 

di atas, dan jika kita sepakat untuk mengembalikan kewenangan 

MPR sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini, maka beberapa 

pokok permasalahan yang layak untuk dicermati adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan cara bagaimana kewenagan MPR itu dapat 

dikembalikan? 

2. Apakah diperlukan adanya perubahan struktur 

kelembagaan negara yang baru? 

3. Bagaimana struktur atau sistematika penyusunan 

program tersebut? 

4. Isu-isu apa saja yang harus menjadi bagian utama dari 

program yang hendak disusun? 

5. Bagaimana kaitannya dengan penguatan Otonomi 

Daerah saat ini? 
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PENAMBAHAN KEWENAGAN MPR 

Bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum
7
. Oleh 

karena itu, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan proses 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya 

harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Mengingat bahwa MPR adalah sebuah lembaga negara yang 

berada pada tataran supra struktur politik Indonesia, atau bisa 

juga disebut sebagai lembaga negara “lapis pertama”, maka 

pengaturan mengenai tugas dan kewenangannya pun harus 

diaturr dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

yakni undang-undang dasar.  

Oleh karena itu, jika memang kita (khususnya para 

anggota MPR) telah bersepakat, maka tiada lain yang pertama 

kali harus dilakukan adalah mengandemen kembali UUD NRI 

Tahun 1945, khususnya pasal 3. Tentu saja patut diperhatikan 

pula beberapa pasal lainnya yang terkait dengan perubahan 

tersebut, tergantung bagaimana perubahan yang dilakukan itu. 

 

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA 

Khususnya lembaga MPR, dengan ada tidaknya keinginan 

untuk mengembalikan kewenangan sebagaimana yang menjadi 

tema utama dalam makalah ini, sebenarnya telah terjadi 

kerancuan dalam memahami struktur kelembagaannya. Dengan 

mengacu kepada Teori Trias Politika (di Indonesia lebih dikenal 

dengan sistem Pembagian Kekuasaan), maka lembaga yang 

memiliki kewenangan utama di bidang legislatif adalah sebuah 

lembaga yang disebut Lembaga Perwakilan. Dalam kasus 

Indonesia, lembaga yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai 

“asesorisnya”. Sementara itu, terdapat pula MPR yang menurut 

penulis, “tidak jelas jenis kelaminnya”. 

                                                           
7 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, perubahan III tanggal 9 November 2001. 
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Oleh karena itu, jika kita sepaham bahwa satu-satunya 

lembaga negara yang disebut sebagai Lembaga Perwakilan 

Rakyat adalah MPR, maka struktur kelembagaannya harus 

diubah. Jika dibuat dalam sebuah bagan struktur kelembagaan 

negara, maka kita hanya akan menemukan sebuah “kotak” 

dalam deretan lembaga tinggi negara yang disebut MPR. Dan 

jika kotak tersebut dibuka, maka kita pun akan menemukan dua 

buah kamar yang disebut DPR dan DPD dengan tugas dan 

kewenangannya masing-masing yang tidak melampaui 

kewenangan MPR sebagai rumahnya. Tentu saja dalam hal ini 

akan memerlukan penyesuaian dan penataan kembali pola 

hubungan dan kewenagan dengan lembaga-lembaga negara 

lainnya. 

 

SISTEMATIKA GARIS-GARIS BESAR DARIPADA 

HALUAN NEGARA 

Sebuah prinsip dalam hidup berbangsa dan bernegara yang 

patut untuk direnungkan adalah bahwa tidak semua yang 

terdahulu itu adalah jelek dan tidak pula semua yang datang 

kemudian itu pasti baik. Oleh karena itu, meninggalkan segala 

hal yang terdahulu adalah sebuah tindakan tidak bijaksana. 

Terkait dengan garis-garis besar daripada haluan negara 

(selanjutnya penulis menamai GBHN), maka menurut hemat 

penulis, sistematika yang telah dibangun oleh GBHN terdahulu 

sudah sangat ideal. Tentu saja, dibutuhkan beberapa 

penambahan-penambahan pada bagian tertentu tanpa harus 

merubah sistematika utamanya. Oleh karena itu, penulis 

mengajukan sistematika GBHN itu sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

b. Pembangunan nasional 

c. Pembangunan jangka panjang (25 tahun) 

d. Pembangunan lima tahunan 
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e. Pelaksanaan 

f. Sanksi 

g. Penutup 

 

MATERI MUATAN GBHN 

Adapun materi muatan GBHN yang penulis usulkan 

adalah seluruh aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang terkait dengan masalah ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, budaya dan pertahaman keamanan nasional, 

disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS. Bidang-bidang 

tersebut, tentu saja memerlukan kajian-kajian yang lebih 

mendalam untuk menyesuaikannya dengan masalah saat ini dan 

masa yang akan datang. Seperti misalnya, redefenisi mengenai 

terorisme dan paham radikal, narkotika dan obat-obat terlarang, 

disintegrasi bangsa, dekadensi moral dan merosotnya 

patriotisme, isu-isu HAM dan masalah global lainnya. 

 

OTONOMI DAERAH 

Secara singkat dan global penulis ingin mengatakan 

bahwa, telah terjadi kekeliruan dalam memahami konsep 

Otonomi Daerah. Kekeliruan ini selanjutnya berakibat dan 

berpotensi memicu disintegrasi bangsa dan kekacauan dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana menjadi isu 

utama yang diangkat oleh Lembaga Pengkajian MPR dalam 

FGD ini. Oleh karena itu, jika kita ingin melancarkan agenda 

penguatan kembali tugas dan kewenagan MPR, khususnya 

GBHN, maka mau tak mau persoalan konsep Otonomi Daerah 

juga harus diluruskan, dan tidak boleh dilakukan kemudian. 

Bahkan menurut hemat penulis, persoalan tersebut justru yang 

paling utama harus diselesaikan. 
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PENUTUP 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil setelah 

melakukan kajian dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme penguatan kelembagaan, tugas dan 

kewenagan MPR harus melalui Amandemen UUD NRI 

Tahun 1945. 

2. Struktur kelmbagaan MPR sebagai lembaga tinggi 

negara perlu diperbaiki. 

3. Sistematika penyusunan GBHN tetap mengacu pada pola 

GBHN yang lama dengan perbaikan-perbaikan di 

berbagai sektor. 

4. Materi muatan GBHN meliputi 

IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS. 

5. Meluruskan kembali pemahaman dan pelaksanaan asas 

Otonomi Daerah dalam pembangunan bangsa dan 

negara. 
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PERANAN KEPATUHAN HUKUM TERHADAP 

PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL 

Oleh : DR. H. Abdul Salam Siku, SH  MH. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menetapkan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum 

mengandung pengertian bahwa semua unsur yang ada dalam Negara 

dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum 

atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsekuensi 

sebagai Negara yang berdasarkan hukum , maka ada tiga prinsip dasar 

yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tingggi oleh setiap warga, 

yaitu; Supermasi hukum, kesataraan di depan hukum, dan penegakan 

hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan 

dengan norma hukum ( Satjipto Rahardjo.  2006:240). 

Negara Indonesia yang sedang membanguan di segala bidang, 

peranan kepatuhan hukum masyarakat semakin penting terutama 

dalam mewujudkan tujuan pembungunan nasional yaitu masyarakat  

adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual  berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Hakekat pembangunan nasional adalah pembungaunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia, oleh karena itu manusia sebgai subjek dan objek 

pembangunan harus meliki keputuhan hukum yang disebut 

Internalization  yaitu kepatuhan yang didasarkan pada nila-nilai 

interinsik yang terlepas dari nlai-nilai terhadap kelompok atau 

pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Orang patuh hukum 

bukan karena takut akan sangksinya akan tetapi didasarkan atas nilai 

dan kesadaran hukumnya. 

Manusia yang memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi 

diharapkan dapat mengawal pembangunan ekonomi nasional sehingga 

sasaran pembungunan bisa tercapai, Namun dalam fenomenanya 

banyak proyek pembungunan yang tidak mencapai sasaran karena 
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ketidak patuhan hukum bagi penyelenggarannya, terutama adanya 

kebocoran keuangan Negara yang dilakukan oleh oknum Pegawai 

Negeri Sipil atau Penyelengggaran Negara yang dilarang dan diacam 

pidana dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka 

wacana penyusunan  Garis-garis Besar Haluan Negara harus menitik 

beratkan pada Pembungunan Hukum yaitu terwujudkan kepatuhan 

hukum masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

1. Kualitas Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum menyangkut proses internalisasi dari hukum 

(Soekanto, 1982 : 227). Sedangkan proses internalisasi dimulai pada 

saat seseorang dihadapkan pada pola prikelakuan baru sebagaimana 

diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu.  Secara kualitatif 

kepatuhan hukum dibedakan dalan tiga proses (Kelman, 1966 : 140) 

yaitu:  

a) Complience merupakan kepatuhan yang didasarkan pada harapan 

akan imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman 

yang mungkin dijatuhkan. Dalam hal ini kepatuhan tidak 

didasarkan pada keyakinan tujuan dari suatu kaidah huumakan 

lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. 

Akibatnya kepatuhan ada jika ada pengawasan yang ketat 

terhadap pelaksanaan kaidah hukum tersebut. Jadi seseorang patuh 

hukum karena takut pada sanksinya, sehingga jika tidak ada 

pengawasan yang ketat maka seseorang akan melanggar hukum. 

Misalnya seseorang mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena ada 

Polisi yang menjaga rambu lalu lintas tersebut, dan ketika tidak 

ada petugas yang menjaga rambu lalu lintas itu maka orang akan 

melanggarnya. Kualitas kesadaran hukum ini perlu ditingkatkan 

karena tidak mungkin rambu-rambu lalu lintas itu dapat dijaga 

oleh petugas sepangjang waktu. 

b) Identification.  Merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum 

bukan karena nilai interinsiknya akan tetapi agar keangggotaan 
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kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka 

yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. 

Daya tarik untuk patuh terhadap hukum adalah keuntungan yang 

diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung 

baik buruknya interaksi tersebut 

c) Internalization, hukum dipatuhi Karena secara interinsik 

kepatuhan mempunyai imbalan, konfirmitas dalam hal 

inididasarkan pada motivasi secara interinsik. Kepercayaan 

terhadap tujuan dari kaidah hukum yang bersangkutan terlepas 

dari nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan 

maupun pengawasannya.  

Jadi orang patuh hukum bukan karena ada pengawasan akan 

tetapi berdasarkan keyakinan dan kesadaran nuraninya. Inilah tingkat 

kualitas kepatuhan hukm yang diharkan dimiliki oleh anggota 

masyarakat.  

Tingginya rendahnya kepatuhan hukum masyarakat (Soekanto, 

1982 : 272) antara lain ditetapkan oleh tarap kesadaran hukum yang 

didasarkan pada faktor-faktor: 

a) Pengetahuan tentang peraturan  

b) Pengetahuan tentang isi peraturan  

c) Sikap terhadap peraturan dan  

d) Perilaku yang sesuai dengan peraturan. 

Sedangkan pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan 

hukum merupakan kriteriumpokok adanya kepatuhan hukum, oleh 

karena menunjukkan adanya persesuaian antara peraturan dengan 

nilai-nilai yang berlaku.  

Kepatuhan hukum yang dilakukan oleh seseorang didasarkan 

pada : 

a) Indoktrination, seseorang mematuhi hukum karena sejak kecil 

sudah diindoktrinasi atau dididik untuk mematuhi kaidah 

hukum yang berlaku 

b) Habituation, seseorang mematuhi hukum karena sejak telah 

mengalami proses sosialisasi sehingga menjadi kebiasaan 

mematuhi kaidah hukum 

c) Utility, seseorang patuh hukum karena peraturan itu sangat 

berguna atau berfaedah dalam kehidupannya. 
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d) Group Identificatioan, seseorang mematuhi hukum karena 

merupakan salah satu sarana untuk mengadakan idendifikasi 

dengan kelompoknya. 

 

2. Kepatuhan Hukum Dalam Menunjang Pembungunan Ekonomi  

 Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

kepatuhan hukum  dalam menunjang Pembangunan Ekonomi 

Nasional adalah : 

a) Engineering, yaitu merekayasa atau mendesain seluruh 

komponen masyarakat terutama aparak penegak hukum untuk  

dapat memiliki kejujuran, integritas, mental, disiplin, motivasi 

dan ethos kerja yang professional.  

b) Education, yaitu melakukan kegiatan pendidikan Karakter 

Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti kekerasan, 

Pendidikan Anti Narkoba,  dari usia dini sampai dewasa 

disemua jenis, dan jenjang pendidikan sehingga terbentuk 

budaya kepatuhan hukum. Pendidikan tersebut harus 

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional sehingga 

bisa berjalan secara berencana, sistematis dan berkelanjutan. 

Orang dapat mematuhi hukum karena proses indoktrinasi  

atau pendidikan. 

c) Enfocement, yaitu penegakan hukum terhapat setiap orang 

yang melanggaran hukum. Setiap orang yang melanggar 

undang-undang  harus diberikan sanksi secara tegas sesuai 

dengan jenis pelanggarannya. Orang dapat mematuhi hukum 

karena takut akan sanksinya.  

 

KESIMPULAN 

a) Kualitas  kepatuhan terhadap hukum meliputi: 

 Comlience 

 Identification 

 Internalization   

b) Dasar kepatuhan terhadap hukum meliputi: 

 Idoktrination 

 Habituation 
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 Utility  

 Group identification  

c) Upaya meningkatkan kepatuhan hukum dalam menunjang 

Pembangunan Ekonomi 

  Engineering  

 Edocatioan  

 Enfocemen  

Pembangunan Ekonomi Nasional dapat dicapai apbila 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kepatuhan 

hukum Inernalization  

 

SARAN  

Dalam rangka penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara  

disarankan kepada Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan 

Rakyat untuk menitikberatkan strategi pembangunan di bidang hukum 

melalui peningkatan kepatuhan hukum masyarakat. 
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QUO VADIS GBHN (ROMANTISME KELEMBAGAAN  

ATAU KEBUTUHAN NEGARA ?) 

 

Oleh : Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H 

 

 

GBHN menjadi dokumen strategis pada masa Orde Baru. 

Dokumen itu dianggap sebagai cerminan kehendak rakyat dalam 

rangka menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan benar. Saat itu, 

GBHN menjadi terjemahan dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila 

dan UUD 1945 (praamandemen) yang kemudian digunakan sebagai 

panduan bagi pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah, dalam 

melaksanakan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkannya. Selain itu, GBHN menjadi simbol kewenangan besar 

yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, sesuai yang diatur 

dalam Pasal 3 UUD 1945. 

Pada era reformasi, tepatnya melalui amandemen ketiga UUD 

1945, Pasal 3 UUD 1945 mengalami perubahan. MPR tidak lagi 

memiliki kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan 

negara. Perubahan itu bukan tanpa maksud. Hal tersebut adalah salah 

satu perubahan yang dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial 

dan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. 

Dengan begitu, MPR tidak lagi bertindak sebagai penerjemah 

dari nilai-nilai dalam UUD 1945. Tugas itu kini sudah diserahkan 

kepada Mahkamah Konstitusi. Haluan negara digantungkan kepada 

visi dan misi yang dibawa oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

Selain itu, seluruh kebijakan yang diambil dalam pemerintahan 

langsung didasarkan kepada ketentuan dalam UUD 1945. 

Lima belas tahun berjalan, gagasan untuk menghidupkan 

kembali GBHN semakin menguat. Gagasan itu muncul karena arah 

pembangunan dianggap menjadi tidak jelas dan semakin menjauh dari 

Pancasila dan UUD 1945. Namun begitu, patut dipertanyakan apakah 

jangka waktu lima belas tahun cukup untuk melakukan penilaian akan 
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implementasi perubahan mendasar pada Konstitusi suatu negara, 

bahkan untuk mengembalikan ketentuan pada kondisi semula. 

Sekiranya diikuti dengan cermat kehadiran pola pembangunan 

nasional, baik berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana 

maupun GBHN, keduanya tidak mungkin dilepaskan dari peran 

sentral MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengambil 

contoh Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto 

Politik RI sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (Tap 

MPRS No I/MPRS/1966) dan serangkaian GBHN yang lahir semasa 

Orde Baru, produk hukum ini tidak mungkin dilepaskan dari posisi 

MPR dalam UUD 1945. 

Sebagaimana diketahui, 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 (die gezamte staatgewalt liegi allein bei der Majelis). 

Penegasan posisi ini tak terlepas dari posisi MPR yang dianggap 

penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. 

Melanjutkan posisi tersebut, Penjelasan UUD 1945 

menyatakan: kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama 

MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan 

des willens des staatsvolkes). Karena 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. 

Lebih lanjut, posisi sentral MPR dalam hubungan antarlembaga 

negara bisa dilacak dari 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 

dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun MPR menetapkan 

haluan negara yang dipakai di kemudian hari. 
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Membaca konstruksi yuridis Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta 

penjelasannya yang dikaitkan 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. 

Dengan konstruksi hukum dalam UUD 1945 tersebut, sangat 

kuat alasan untuk membentuk GBHN sebagai pola pembangunan 

nasional dalam jangka waktu tertentu. Dalam posisi sebagai pemegang 

daulat rakyat, lembaga negara yang tertinggi, dan yang memilih 

presiden/wakil presiden, MPR memiliki wewenang sangat kuat untuk 

mengatur penyelenggaraan negara oleh presiden. Bahkan, jika 

presiden melanggar haluan negara, MPR melaksanakan sidang 

istimewa meminta pertanggungjawaban presiden. 

GBHN dapat diberi pengertian sebagai pola umum 

pembangunan nasional, yaitu rangkaian program-program 

pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang 

berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program-program 

pembangunan yang terus-menerus itu dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan nasional seperti. termuat dalam Pembukaan 

UUD'45. Program-program itu pada hakikatnya adalah pernyataan 

kehendak rakyat tentang masyarakat yang dicita-citakan.  

Dapat juga dikatakan bahwa GBHN tidak lain adalah arah dan 

strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila yang dicita-citakan. GBHN 

menggariskan kebijaksanaan, langkah dan sasaran-sasaran untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut. 

Kalau begitu apa fungsi GBHN? Fungsi GBHN adalah sebagai 

haluan ke arah mana pembangunan nasional ditujukan, dan sebagai 

alat untuk mencitra masa depan negara. 

GBHN juga berfungsi sebagai ethos pembangunan nasional. 

Ethos adalah tata perilaku. Ethos pembangunan nasional berarti tata 

perilaku bagaimana pembangunan nasional harus dilaksanakan. 
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GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan 

rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan 

bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat 

oleh MPR sebagai miniatur rakyat di pemerintahan. Jadi semua yang 

tertulis dalam GBHN adalah rencana haluan pembangunan negara 

yang dibuat oleh MPR, dan dilaksanakan oleh Presiden.  

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. Jika dimaksudkan lagi,  

GBHN ini adalah visi misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 

dalam jalannya pembangunan nasional. Dan visi itu dijabarkan dan 

dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden dan wakil 

presiden dalam bentuk REPELITA. Sehingga penjabaran GBHN yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh presiden tidak boleh bertentangan dari 

GBHN tadi sebagai landasan pembangunan nasional. Proses 

pembangunan dibantu oleh para menteri yang telah ditunjuk Presiden. 

penjalanan 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. Tapi kelemahan dari ini adalah mematikan inovasi 

masyarakat daerah untuk membangun daerahnya. Jadi bisa diartikan 

otonomi daerah pada orde baru belum menguat seperti zaman 

reformasi. 

 Dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna 

untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi, semua 

pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN. 

Penjalanan pembangunan oleh presiden pun tidak akan melenceng 

dari GBHN karena prosesnya akan dipertanggung jawabkan kepada 
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MPR. Didalam GBHN ini juga menunjukkan apa saja yang 

dibutuhkan oleh masyarakat secara umum karena pembuatannya 

dilakukan dengan meninjau kebutuhan dan masalah di masyarakat. 

Sehingga semua proses pembangunan itu sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat. 

Kini, setelah perubahan, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tak lagi 

meletakkan daulat rakyat di tangan MPR, tetapi 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? 

 

SISTEM PRESIDENSIAL 

Ketika berlangsung tahap perubahan UUD 1945 (1999-2002), 

salah satu kesepakatan yang diambil MPR adalah tetap 

mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Tidak berhenti 

sampai di situ, pilihan politik mempertahankan sistem tersebut diikuti 

upaya melakukan pemurnian (purifikasi). Di antara bentuk purifikasi 

yang dilakukan adalah mengubah model pemilihan presiden dan wakil 

presiden dari dipilih lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan 

langsung oleh rakyat. 

Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan: bagaimana 

menempatkan GBHN dalam proses pemilihan presiden secara 

langsung? Pertanyaan berupa gugatan tentu saja, misalnya, kapan 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

GBHN SEBAGAI SIMBOL KEWENANGAN DARI MPR 

SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI 

GBHN bukan hanya berkorelasi dengan arah rencana 

pembangunan, melainkan juga berfungsi sebagai simbol dari 

kewenangan suatu lembaga tertinggi, yaitu MPR. Secara normatif, 

pembentukan GBHN merupakan kewenangan dari MPR (Pasal 3 

UUD 1945). Dengan begitu, MPR memiliki kewenangan tunggal 

untuk menafsirkan isi GBHN sehingga berdampak kepada 

kewenangan MPR yang besar dalam menilai arah pembangunan, 

bahkan sampai menilai kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahan, 

termasuk Presiden. 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 115 

 

"GBHN bukan hanya berkorelasi dengan arah rencana 

pembangunan, melainkan juga berfungsi sebagai simbol dari 

kewenangan suatu lembaga tertinggi, yaitu MPR." 

Selain kewenangan itu, dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 MPR 

juga memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden. Kedua kewenangan itu yang kemudian mendasari bahwa 

MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden 

walau tidak ada Pasal yang secara eksplisit mengaturnya dalam UUD 

1945. 

Dalam praktiknya, Indonesia sudah memiliki pengalaman 

memberhentikan presidennya .Pemberhentian itu terjadi terhadap 

Presiden Soekarno (1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (2001). 

Kedua Presiden itu diberhentikan melalui mekanisme pemberhentian 

oleh MPR dengan berdasar kepada TAP MPR, yaitu TAP MPR 

Nomor XXXIII/MPRS/1967 untuk pemberhentian Presiden Soekarno 

dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 untuk pemberhentian Presiden 

Abdurahman Wahid. 

Apabila diperhatikan dalam dua TAP MPR itu, pemberhentian 

presiden didasarkan kepada dua dua alasan. Alasan pertama adalah 

presiden tidak melaksanakan haluan negara. Alasan kedua berkaitan 

dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sebagai seorang 

mandataris. Alasan pertama jelas menjadikan GBHN sebagai acuan. 

Karenanya, interpretasi itu seakan tidak dapat digugat dan menjadi 

monopoli tunggal kewenangan MPR. Kondisi tersebut jelas tidak 

sesuai dengan prinsip checks and balances yang digunakan dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. 

Dalam konstruksi ketatanegaraan yang diatur dalam UUD NRI 

1945, posisi MPR pada dasarnya masih tetap tertinggi. Namun, posisi 

tersebut berada dalam konteks MPR menjalankan kewenangan-

kewenangannya, yaitu melakukan amandemen UUD NRI 1945, 

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

ketentuan dalam UUD NRI 1945. 

Meskipun demikian, kewenangan-kewenangan MPR tersebut 

tidak dijalankan secara terus-menerus, bahkan pelantikan Presiden 
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dan/atau Wakil Presiden sendiri telah memiliki jadwal yang sudah 

pasti, yaitu setiap lima tahun sekali. Di sisi lain, kewenangan 

amandemen UUD NRI 1945 dan pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dilakukan dalam periode waktu yang tidak dapat 

dipastikan. Hal itulah yang kemudian memunculkan pemikiran bahwa 

penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi sudah tidak relevan lagi. 

Kemunculan gagasan pengembalian kewenangan MPR untuk 

menyusun garis-garis besar haluan negara patut diduga merupakan 

langkah awal untuk menjadikan lembaga itu sebagai lembaga tertinggi 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemunculan gagasan 

berupa kewenangan pembentukan GBHN oleh MPR akan menjadikan 

lembaga itu sebagai penafsir tunggal dari haluan negara tersebut. 

Kondisi itu akan mendorong terbentuknya kewenangan berikutnya, 

yaitu meminta pertanggungjawaban dari Presiden dan/atau pimpinan 

lembaga-lembaga negara lainnya berkaitan dengan pelaksanaan 

kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan haluan negara. 

 

KESIMPULAN 

Gagasan mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan 

garis-garis besar haluan negara perlu ditolak. Penolakan didasarkan 

kepada pertimbangan penguatan kewenangan MPR yang sudah tidak 

sesuai dengan konteks sistem ketatanegaraan saat ini yang diatur 

dalam UUD NRI 1945. Gagasan itu juga cenderung merupakan 

langkah mundur dari kemajuan yang sudah dirintis pasca reformasi, 

terutama pascaamandemen UUD 1945 yang mendorong penguatan 

sistem pemerintahan presidensiil dan negara hukum di Indonesia. 

Pada akhirnya, penentuan arah perencanaan pembangunan tetap 

harus didasarkan kepada UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepada Putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenangan 

melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, usaha 

untuk meluruskan kembali arah pembangunan yang dianggap sudah 

tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila dapat dilakukan 

melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. 
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SUBSTANSI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN 

NEGARA: SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL DAN DAERAH
1
 

 

Oleh: Romi Librayanto
2
 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Latar Belakang FGD mengenai “SUBSTANSI 

GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA: 

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN 

DAERAH” yang disusun oleh Lembaga Pengkajian MPR RI, maka 

terdapat beberapa pemikiran yang dicantumkan. Dari beberapa 

pemikiran tersebut, maka ada yang sifatnya pasti dan ada yang masih 

bersifat pro-kontra. Beberapa pemikiran yang sifatnya pasti adalah: 

1. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang 

Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” Kata “garis-

garis besar daripada haluan negara” ditulis seluruhnya 

menggunakan huruf kecil. Mengartikan bahwa kata-kata tersebut 

bukan menunjuk suatu nama tertetnu atau nomenklatur dan 

bersifat umum. 

2. Substansi dari Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara adalah 

segala hal berkaitan dengan haluan negara dalam satu periode 

jangka panjang maupun jangka menengah. 

3. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 kewenangan MPR 

untuk membuat dan menetapkan GBHN berakhir dengan 

                                                           
1 Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “SUBSTANSI GARIS-

GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA: SINERGI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian 
MPR RI bekerjasama dengan Universitas Negeri Makasar, pada tanggal 19 Mei 2016, bertempat 

di Swissbelin Hotel, Makassar. 
2 Penulis adalah pengajar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar. 
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demikian seluruh Tap MPR yang menyangkut GBHN tidak 

berlaku lagi.  

4. Dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN telah 

disusun sistematika sebagai berikut: 

Bab I – Pendahuluan 

Bab II – Kondisi Umum 

Bab III – Visi dan Misi 

Bab IV – Arah Kebijakan 

Bab V – Kaidah Pelaksanaan 

Bab VI – Penutup 

 

Berbeda dengan sebelum reformasi (1973 – November 1998) 

arah dan strategi pembangunan titik beratnya pada pembangunan 

ekonomi yang disebut sebagai panglima. Sejak era reformasi hingga 

sekarang Arah dan Strategi Pembangunan titik beratnya pembangunan 

hukum sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 “Indonesia sebagai 

negara hukum” (baik dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, 

maupun kemudian dijadikan Pasal 1 Ayat (3) sesudah perubahan 

UUD NRI Tahun 1945. Arah dan Strategi Pembangunan 

dititikberatkan pada bidang hukum ditujukan untuk menjaga keutuhan 

NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 37 

Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 meliputi pembangunan di Bidang 

Ekonomi, Politik, dan lain-lainnya agar semua berjalan dalam koridor 

hukum.   

1. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, MPR tidak 

memiliki peran apa-apa. Padahal MPR adalah lembaga negara 

pembentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar. MPR 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memilik 2 (dua) 

unsur, yaitu anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, dalam diri 

MPR itu tidak saja ada representasi rakyat Indonesia secara 

keseluruhan, tetapi juga ada representasi rakyat Indonesia di tiap-

tiap daerah. Sayangnya terdapat pemahaman yang mereduksi 

peran MPR agar tidak membuat ketetapan-ketetapan MPR yang 

strategis, termasuk ketetapan MPR yang mengatur tentang 

perencanaan pembangunan nasional.  

2. Atas dasar itulah perlunya substansi garis-garis besar haluan 

daripada negara, sebagai petunjuk arah pembangunan nasional dan 
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pembangunan daerah menjadi sangat penting dan menarik untuk 

dikaji dan dibahas lebih lanjut secara mendalam.  

3. Dengan demikian nantinya diharapkan pelaksanaan kehidupan 

berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik di masa 

sekarang dan yang akan datang. 

 Selanjutnya, pemikiran yang sifatnya masih pro-kontra adalah 

sebagai berikut: 

1. Terkait dengan tidak adanya GBHN, sebagaimana diketahui 

bahwa setelah perubahan UUD 1945 agenda pembangunan 

nasional didasarkan pada visi dan misi calon Presiden terpilih 

yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

2. Meskipun saat ini telah ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025, namun tidak ada jaminan pasti terhadap 

implementasi dari udang-undang tersebut mengingat 

implementasi rencana pembangunan jangka menengah tetap 

didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih dalam pemilihan umum.  

3. Dengan adanya Undang-undang dan peraturan lain yang 

mengatur pola umum pembangunan nasional, terdapat kekacauan 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Antara Presiden, 

Gubernur, Bupati dan Walikota pun tidak ada kesamaan dalam 

rancangan pembangunan nasional. Akhirnya, masyarakat 

merasakan perlu ada kembali GBHN. 

4. Sejak diterapkan sistem perencanaan pembangunan nasioanl 

(SPPN) yang menganut model Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) mengantikan model GBHN banyak 

persoalan yang timbul. Misalnya: ketidaksinkronan substansi 

antara program Presiden (pemerintah pusat) dengan pada 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 
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menjalankan tugas pemerintahan negara yang dapat dijadikan 

blueprint bersama, baik pemerintah pusat dan daerah dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunannya.  

5. Isu yang mengalir kuat pada public mengenai hal ini adalah 

perlunya penguatan kewenangan MPR, agar kepada Majelis ini 

diberi wewenang tidak saja membuat haluan negara, akan tetapi 

juga menetapkan dan menegakkannya.  

Dalam Latar Belakang tersebut juga diuraikan mengenai Tujuan 

Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) adalah: 

1. Menanggapi wacana yang berkembang dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara terkait dengan dihidupkannya GBHN 

sebagai acuan dalam pembangunan nasional. 

2. Mendapatkan bahan masukan, saran, pemikiran dan rekomendasi 

dari berbagai kalangan mengenai substansi GBHN sebagai sinergi 

perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan 

pembangunan daerah. 

3. Mendapatkan sistematika garis-garis besar haluan daripada negara 

yang mengandung unsur-unsur visi misi NKRI seperti tersebut 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dilengkapi dengan 

Arah dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang dalam lingkup 

Nasional, Regional, Global, disertai Sasaran dan Strategi Nasional 

berdasarkan sektoral dan kewilayahan. 

Oleh karena itu, maka makalah ini akan diarahkan untuk 

berkontribusi terhadap 3 (tiga) tujuan sebagaimana yang disebutkan di 

atas. 

 

PERATURAN HUKUM MENGENAI SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

unsur menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya 

disebut UU No. 25 Tahun 2004), disebutkan: 
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a) bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; 

b) bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan 

dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan 

pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; 

c) bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan 

efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan 

pembangunan Nasional; 

d) bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional 

yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya 

sistem perencanaan pembangunan Nasional; 

 

Pada ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2004 diatur bahwa: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. 

3. 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. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya 

disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya 

disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 

(lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 
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Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen 

perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen 

perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-

KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa:  

1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

Nasional. 

2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan. 

3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan 

berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 

4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 
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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. 

 

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi 

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 

Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menghasilkan: 

a. rencana pembangunan jangka panjang; 

b. rencana pembangunan jangka menengah; dan 

c. rencana pembangunan tahunan. 

 

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 

Nasional. 

2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 
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Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, 

kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal 

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat 

prioritas pembangunan, 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 kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

 

Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah 

yang mengacu pada RPJP Nasional. 

2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 

kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, 

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan 

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu 

pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

 

Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
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fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. 

2) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan 

mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu 

indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

 

Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan 

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman 

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD 

dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

 

Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: 

a. penyusunan rencana; 

b. penetapan rencana; 

c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 

d. evaluasi pelaksanaan rencana. 

 

Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: 

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 

b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan 

c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 
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2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan 

melalui urutan kegiatan: 

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 

b. penyiapan rancangan rencana kerja; 

c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan 

d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 

 

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional. 

2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. 

3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi 

Musrenbang. 

 

Pasal 11 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan 

diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan 

mengikutsertakan masyarakat. 

2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang 

Nasional. 

3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang 

Daerah. 

4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 

(satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang 

berjalan. 

 

Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan 

hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). 
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2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah 

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). 

 

Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang. 

2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) 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. 

2) 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. 

 

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-

KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman 

kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1). 

2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan 

menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional. 

3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan 

Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 

berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). 
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4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan 

menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah. 

 

Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka 

Menengah. 

2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka 

menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara 

dan mengikutsertakan masyarakat. 

3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah 

Nasional. 

4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka 

Menengah Daerah. 

 

Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah Presiden dilantik. 

2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah Kepala Daerah dilantik. 

 

Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan 

hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah 

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). 
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Pasal 19 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. 

2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan 

Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM 

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 20 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari 

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 

2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai 

penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (3). 

 

Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-

KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu 

kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan 

menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- SKPD 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada 

rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). 
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4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan 

RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 

Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(4) menjadi bahan bagi Musrenbang. 

2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti 

oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. 

3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. 

4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan 

RKPD. 

 

Pasal 23 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April. 

2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret. 

 

Pasal 24 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil 

Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). 

2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan 

hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). 

 

Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN. 

2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. 
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Pasal 26 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

Pasal 27 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP 

Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan 

pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP 

Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan 

pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal 28 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh 

masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari 

masingmasing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

 

Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja 

pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga 

periode sebelumnya. 

2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi 

kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah periode sebelumnya. 

3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana 

pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan 

Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 
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4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 

bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah 

untuk periode berikutnya. 

 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 

TAHUN 2005 – 2025 

Unsur Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 

2007) menetapkan: 

a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan 

dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya 

lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman 

penyusunan rencana pembangunan nasional; 

b. bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka 

panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara 

menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2007 menetapkan: 

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

untuk 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 dalam bentuk 

rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. 
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Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2007 mengatur bahwa: 

1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, 

Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir 

pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan 

Presiden berikutnya. 

2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden 

berikutnya. 

 

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2007 mengatur bahwa: 

1) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, 

misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, 

Misi dan Program Kepala Daerah. 

3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 

dengan memerhatikan RPJM Nasional. 

Berdasarkan kedua peraturan hukum di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Indonesia memiliki konsep mengenai penyusunan dokumen 

substansi garis-garis besar daripada haluan Negara 

2. Indonesia memiliki substansi garis-garis besar daripada haluan 

Negara 

3. Garis-garis besar haluan negara Indonesia tersusun dalam sebuah 

struktur yang sistematis. 
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WACANA YANG TERKAIT DENGAN DIHIDUPKANNYA 

GBHN SEBAGAI ACUAN DALAM PEMBANGUNAN 

NASIONAL. 

Ada yang mengusulkan agar kita menghidupkan kembali 

GBHN yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

dipertanggungjawabkan kepada MPR, dikontrol oleh MPR/DPR 

dengan kemungkinan dilakukannya pemakzulan jika presiden 

sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Oleh sebab itu diusulkan 

pula agar kita menghidupkan kembali Pasal 3 UUD 1945 yang asli 

yang menyatakan, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 

Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. 

Katanya, kalau pasal tersebut dihidupkan maka ada dasar 

konstitusional untuk menghidupkan kembali GBHN dan kita bisa 

mempunyai haluan negara. 

GBHN hanyalah nama yang diberikan oleh pemerintahan Orde 

Baru untuk menentukan haluan negara. Buktinya zaman Presiden 

Soekarno yang dipakai adalah Manipol dengan Tap MPRS tentang 

GPPNSB. Dengan demikian membuat haluan negara memang tidak 

harus dalam bentuk dan nama GBHN. pada era reformasi ini kita juga 

mempunyai haluan negara sebagai turunan dari UUD 1945 yang 

sudah diamendemen yakni UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 

Tahun 2007. Jangkauan pembangunan kita menurut UU tersebut 

adalah 20 tahunan untuk jangka panjang dan lima tahun untuk jangka 

menengah, dan tahunan untuk jangka pendek. 

Haluan negara kita di bawah UUD pada era reformasi ini 

memang tidak diberi baju hukum Tap MPR karena berdasar sistem 

ketatanegaraan sekarang MPR tidak lagi mengeluarkan Tap yang 

bersifat mengatur (regeling).  

Oleh karena itu, kurang tepat kalau dalam sistem yang sekarang 

dikatakan menyebabkan terputusnya pembangunan yang 

berkesinambungan sehingga kalau ”ganti Presiden, ganti haluan”. 

Karena dalam menyusun RPJMN, Presiden tetap harus mengacu 

kepada RPJPN. 

Kalau kita rekonstruksi UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 

Tahun 2007 maka substansinya sama dengan tap-tap MPR tentang 

GBHN. Perpres No. 2 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden 
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Jokowi tanggal 8 Januari 2015, sama dengan Repelita zaman Orde 

Baru yang setiap lima tahun dikeluarkan oleh presiden melalui 

keppres. 

Semua pemikiran yang masih bersifat pro-kontra sebagaimana 

termuat dalam Latar Belakang FGD yang disusun oleh Lembaga 

Pengkajian MPR semua didasari pada efektivitas peraturan, bukan 

pada validitas peraturan. Semua hal tersebut dapat terjadi dalam 

situasi dan kondisi apapun juga, dengan nama apapun juga, dan dibuat 

oleh lembaga apapun juga. 

Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Mahfud MD, 

bahwa Persoalan kita sebenarnya adalah tidak adanya konsistensi 

karena selalu terjadi torpedo politik terhadap haluan yang ada. Pada 

masa lalu pun Manipol atau GBHN selalu dikritik, seperti halnya 

SPPN dan RPJPN sekarang ini. 

Masukan, Saran, Pemikiran dan Rekomendasi mengenai 

Substansi GBHN sebagai Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional 

dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Jika mencermati segala ketentuan yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU No. 25 

Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007, maka akan ditemukan 

bahwa konsep penyusunan perencanaan pembangunan Indonesia telah 

memerhatikan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan 

perencanaan pembangunan daerah. 

Sistematika garis-garis besar haluan daripada negara yang 

mengandung unsur-Unsur Visi Misi NKRI seperti tersebut dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dilengkapi dengan Arah dan 

Strategi Pembangunan Jangka Panjang dalam lingkup Nasional, 

Regional, Global, disertai Sasaran dan Strategi Nasional berdasarkan 

sektoral dan kewilayahan. 

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka sistematika 

mengenai garis-garis besar haluan daripada negara dapat diambil dari 

sistematika yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 

17 Tahun 2007. 

Sebagai penutup makalah ini, maka penulis kembali mengutip 

pandangan orang bijak bahwa sistem apapun yang digunakan, yang 

paling penting adalah pelaksanaan dari sistem itu. Langkah awal yang 
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perlu dilakukan adalah taat dengan sistem yang telah disusun bersama. 

Selebihnya, pada akhirnya terpulang kepada para pihak yang memiliki 

kewenangan dalam hal ketatanegaraan Republik Indonesia untuk 

melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing. 
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SUBTANSI GARIS GARIS BESAR DARI PADA HALUAN 

NEGARA “SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL DAN DAERAH” 

Oleh : Marif Mansyur 

 

PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu 

masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran 

paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah 

kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun 

Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat 

dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu 

dicanangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 

Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah 

otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi 

daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. 

Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi 

daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput 

dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. 

Yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang 

tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, di samping 

pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi 

adalah penyerahan materi wewenang urusan pemerintahan. Dengan 

penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara 

implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom. 

Perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tata pemerintahan 

dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma 

pemerintahan daerah yang terjadi. „Structural efficiency model‟ yang 

menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal 

ditinggalkan dan dianut „local democracy model‟ yang menekankan, 

nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut 
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terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke 

pengutamaan desentralisasi. 

Dilakukan pula pemangkasan dan pelangsingan struktur 

organisasi dalam rangka menggeser model organisasi yang hirarkis 

dan gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Hubungan 

antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula „dependent‟ dan 

„subordinate‟ kini hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi 

menjadi „independent‟ dan „coordinate‟. Pola hubungan tersebut 

tercipta sebagai konsekuensi perubahan dari dianutnya „integrated 

prefectoral system‟ yang utuh ke „integrated prefectural system‟ yang 

parsial hanya pada tataran provinsi. Dianutnya „integrated prefectoral 

system‟ pada provinsi dengan peran ganda Gubemur sebagai kepala 

daerah dan wakil Pemerintah dimaksudkan untuk mengintegrasikan 

kembali daerah otonom yang secara desentral memiliki karakteristik 

keterpisahan. 

Distribusi urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang 

semula dianut ‟ultra-vires doctrine‟ dengan merinci urusan 

pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti 

dengan „general competence‟ atau „open and arrangement‟ yang 

merinci fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah 

dan Provinsi. Pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom yang 

sernula cenderung koersif bergeser ke persuasif agar diskresi dan 

prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan. Konsekuensinya, 

pengawasan Pemerintah terhadap kebijakan Daerah yang semula 

secara preventif dan represif, kini hanya secara represif. 

Secara teoritis-empiris, urusan pemerintahan yang menjadi 

kompetensi daerah otonom dimanifestasikan dalam pelayanan publik 

bagi masyarakat setempat dalam semangat kesejahteraan (welfare 

state) sesuai arahan dan amanat UUD 1945. Suara dan pilihan 

masyarakat setempat akan dijadikan orientasi daerah otonom. 

Lowndes, secara filosofis mengemukakan bahwa: 

Dalam kerangka good governance perlu dibangun saluran-

saluran untuk memungkinkan terciptanya “participatory democracy”, 

baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasinya. 

Sesuai dengan paradigma reinventing government kini berkembang 
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bergesernya peran Pemerintah Daerah dari services provider ke 

services enabler untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari 

rowing the boat ke steering the boat yang terkandung dalam konsep 

good governance. 

 

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN 

Reformasi telah menandai perubahan besar sistem politik yang 

sentralistik dalam negara. Sebagai pilihan politik, desentralisasi 

merupakan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah kenegaraan. 

Meskipun paradigma yang terkandung dalam kebijakan desentralisasi 

sangat baik, namun tetap membutuhkan prakondisi yang komprehensif 

agar berjalan optimal. Beberapa prakondisi di antaranya, desentralisasi 

harus didukung perencanaan yang matang dan ditopang kemampuan 

atau kapasitas daerah untuk menjalankannya, baik pada tataran 

individu, organisasi, maupun sistem. 

 

Dengan demikian kebijakan desentralisasi menghadapi 

tantangan, oleh karenanya butuh komitmen dari seluruh komponen di 

daerah untuk membuktikan bahwa otonomi daerah benar-benar 

membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu hal yang 

pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat 

ditarik mundur. Satu-satunya pilihan adalah membuat pola 

perencanaan pembangunan nasional  dan daerah serta bekerja keras 

untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan 

kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di daerah dengan tetap .dalam 

kerangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Desentralisasi 

merupakan upaya penguatan masyarakat dalam sistem otonomi 

daerah, desentralisasi  tidak mudah untuk didefinisikan, karena 

menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama 

menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem 

pemerintahan, pembangunan sosial, hukum dan ekonomi. 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok 

pembahasan dalam studi ini mendeskripsikan konsep pemikiran 

teoritis-yuridis korelasi antara desentralisasi dan otonomi daerah, 

beserta kemungkinan dampak positif dan negatif yang 
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ditimbulkannya. Pokok-pokok masalah tersebut dirumuskan sebagai, 

‘analisis mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, dan strategi 

penyusunan pola perencanaan pembangunan Nasional dan daerah, 

agar dapat membangkitkan semangat dan inovasi antar pemerintah 

daerah, yaitu: aspek historis dan empiris pola perencanaan 

pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penjabaran 

subtansi garis-garis besar daripada haluan negara yang menjadi 

pedoman perencanaan pembangunan nasaional. Dan Sistematika 

garis-garis besar daripada haluan negara yang berisi visi misi NKRI 

menjadi pedoman perencanaan pembangunan nasaional. 

 

DESENTRALISASI SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN 

RAKYAT DI DAERAH. 

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah 

satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik 

yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan 

publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan 

dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk 

melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing 

power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah 

yang dipilih oleh Rakyat Daerah, dan adanya bantuan dalam bentuk 

transfer dari Pemerintah Pusat. 

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia 

terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman suatu negara, 

peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam 

pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat 

pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa 

negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh 

pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat 

yang efektif. 

Aspek historis dan empiris pola perencanaan pembangunan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Paradigma Perencanaan 

Pembangunan Nasional, sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 141 

 

konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat 

(1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan 

berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan 

dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan 

lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 

nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi 

pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Mengenai 

dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini 

dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk 

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan 

hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana 

Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran.  

 

PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 

UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional 

penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), 

telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya 

amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam 

pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga 

legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 

nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi 

pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Mengenai 

dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini 

dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk 

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan 

hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana 

Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, 

sekarang tidak ada lagi. Instrumen dokumen perencanaan 

pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai 
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acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, 

mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan 

zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya 

bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, 

demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi 

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

diganti 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, 

penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih 

baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional 

juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, 

dsb) dan perubahan,, peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 

2001. Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional 

sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya 

secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni: 

Dokumen perencanaan periode 1958-1967, Pada masa pemerintahan 

presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR 

Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang 

menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS 

No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia 

sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS 

No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 

Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS 

No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-

Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.Dokumen 

perencanaan periode 1968-1998. 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 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. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 143 

 

kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun 

banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah.  

Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam 

memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran 

negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat 

sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.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 walaupun 

semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum 

dinamika reformasi terjadi. Dokumen perencanaan periode 1998-

2000. Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis, dan 

strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan 

momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses 

penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode 

ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan 

nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, 

bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit 

wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan 

Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak 

efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi. Dokumen 

perencanaan periode 2000-2004. Pada sidang umum tahun 1999, MPR 

mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN 

sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan 

Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam 

bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana 

Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai 

realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama 

membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi 

penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan 

tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. 

sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).Dokumen perencanaan 

terkini. 
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Penjabaran visi misi NKRI tertuang dalam pembukaan UUD 

NRI tahun 1945, kemudian arah dan strategis pembangunan jangka 

panjang dalam lingkup nasional, regional, global serta strategi 

Nasional berdasarkan sektoral dan kewilayahan. Sebagaian dapat 

dilihat Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Asas dan 

tujuannya dijelaskan bahwa Pasal 2 (1) Pembangunan Nasional 

diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip 

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan Nasional.(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun 

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan 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.  

Selain itu, ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional 

harus memperhatikan sebagai berikut: Pasal 3 (1) Perencanaan 

Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan 

makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang 

kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 

Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Perencanaan 

Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menghasilkan:a.  rencana pembangunan jangka panjang;b. rencana 

pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan 

tahunan. Pasal 4 (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan 
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dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. 

(2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan 

umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ 

Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang 

berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. (3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, 

memuat prioritas pembangunan, 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 kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dalam 

Pasal 5 (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan 

Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. (2) RPJM Daerah 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan 

Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan 

mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat.  
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ANTARA 

TANTANGAN DAN HARAPAN 

Seiring dengan penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau 

yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, maka peran daerah 

menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta 

dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semangat seperti itulah 

yang saat ini terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, meskipun 

dalam prakteknya belum sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. 

Barangkali itulah proses yang harus dilalui secara bertahap dan 

berkesinambungan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.  

Kalau merujuk pada UU No 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 

kata lain bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah 

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana 

suatu daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya 

masing-masing. 

DPR, sekarang tidak ada lagi  Instrumen dokumen perencanaan 

pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai 

acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, 

mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan 

zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya 

bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, 

demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi 

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

diganti 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, 

penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih 

baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional 

juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, 

dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 
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2001. Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional 

sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya 

secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni : 

Dokumen perencanaan periode 1958-1967. Pada masa pemerintahan 

presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR 

Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang 

menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS 

No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia 

sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS 

No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 

Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS 

No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-

Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. 

Dokumen perencanaan periode 1968-1998. 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 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. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah 

harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah 

pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di 

daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam 

memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran 

negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat 

sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya. 

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 walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah 

ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi. 

Dokumen perencanaan periode 1998-2000. Pada periode ini 

yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan 
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bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga 

membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan 

pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak 

ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat 

dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu 

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu 

menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan 

Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan 

efektif lagi dalam konteks reformasi. 

Dokumen perencanaan periode 2000-2004. Pada sidang umum 

tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan 

GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR 

menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya 

dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan 

Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, 

sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama 

membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi 

penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan 

tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. 

sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). 

Dokumen perencanaan terkini menurut UU Nomor 25 tahun 

2004 tentang SPPN. Diujung pemerintahannya Presiden Megawati 

Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam 

penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya 

yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanan Pembangunan 

Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum 

dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan 

amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang 

perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan 

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
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rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di 

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Intinya dokumen 

perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga 

dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenanganya mencakup : (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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Lahirnya UU tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak 

memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan 

kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan 

perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini 

merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan 

nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga 

pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun 

di daerah sangat besar. Tapi pertanyaan kita, apakah UU nomor 25 

tahun 2004 tentang SPPN ini tidak hanya bertukar kulit saja ? apakah 

RPJP, RPJM, RKP itu secara model dan mekanisme perumusannya 

sama saja halnya dengan program jangka panjang yang terkenal 

dengan motto menuju Indonesia tinggal landas, Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan berbagai periode dan 

APBN sebagai program satu tahunnya semasa pemerintahan Orde 

Baru ? Apakah aspirasi, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam 

proses penjaringan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi dari 

perencanaan yang dibuat, masih dihadapkan pada balutan sloganistis 

dan pemenuhan azas formalitas belaka ? mungkin substansi ini yang 

perlu kita sikapi bersama dalam konteks perumusan kebijakan 

dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini 

kedepan. 

Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Teori Tradisional 

Pemerintah memiliki wadah yang sangat luas dalam pembangunan. 

Dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraana negara 
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maka pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisifasi aktif 

dalam pemerintahan atau dalam pelaksanaan pembangunan, 

mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap 

setiap kebijaksanaan pemerintah, sehingga akan terhindar terjadinya 

KKN dalam pemerintahan. Dengan keterbukaan berarti pemerintah 

atau penyelenggara negara sanggup bertanggungjawab terhadap 

kegiatan yang dilakukan kepada rakyat. Tanggungjawab ini 

menyangkut masalah proses pengerjaan, pembiayaan dari segi 

manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka terjalin 

hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat yang pada 

gilirannya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional.  

Menurut Growth (1960) teori pertumbuhan ekonomi dapat 

dikemukakan menjadi beberapa tahap yaitu : Tahap Masyarakat 

Tradisional Masyarakat menciptakan produksi yang amat rendah 

sehingga pendapatan per kapita yang kurang pemerataan, di bidang 

pertanian sumber tenaga mesin sangat kurang maka masyarakat atau 

pemerintah bahan memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya 

berbagai komunitas menginvestasikan ke dalam kehidupan bangsa, 

menciptakan kemampuan menjalankan bangsa. 

Tahap Masyarakat Dewasa. Tahap masyarakat dewasa dalam 

arti masyarakat yang mampu memilih dan memberi respon terhadap 

perubahan dan mampu mengendalikan masa depannya sehingga tidak 

bergantung kepada pihak lain. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan adalah suatua proses kegiatan masyarakat atas prakata 

sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial 

dan budaya berbagai komunitas, mengintrogasikan berbagai 

komunitas ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan 

memajukan bangsa secara terpadu. Pembangunan daerah adalah 

proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi 

ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu daerah 

tertentu. 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ANTARA 

TANTANGAN DAN HARAPAN 

Seiring dengan penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau 

yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, maka peran daerah 

menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta 

dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semangat seperti itulah 

yang saat ini terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, meskipun 

dalam prakteknya belum sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. 

Barangkali itulah proses yang harus dilalui secara bertahap dan 

berkesinambungan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.  

Kalau merujuk pada UU No 22 Tahun 1999,  yang dimaksud otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 

kata lain bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah 

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana 

suatu daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya 

masing-masing. Suatu analogi argumen lainnya yang dikenal sebagai 

“The Tiebout Model” yang terkenal dengan ungkapannya “love it or 

leave it”. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi 

pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh 

masyarakat merupakan kepentingan politisi masyakarat lokal dengan 

Pemerintah Daerah-nya.[9] Masyarakat akan memilih untuk tinggal di 

lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang 

paling tinggi antara pelayanan publik dari Pemerintah Daerah-nya 

dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak 

senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak 

untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua 

pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut 

atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah 

kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya.[10] 

Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi 

untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam 

penyediaan barang publik pada tingkat lokal. Model Charles Tiebout 
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ini menunjukkan kondisi yang diperlukan untuk mencapai efisiensi 

ekonomi dalam penyediaan barang publik yang bersifat lokal yang 

pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang dikenal sebagai “the 

market for local services would be perfectly competitive” (Richard 

Tresch, dalam “Public Finance”,[11] J. Richard Aronson, dalam 

“Public Finance”,[12] Stiglitz, dalam “Economics of Public 

Sector”).[13] Di sinilah arti penting desentralisasi dalam pengambilan 

keputusan publik yang diperdebatkan antara pemerintah lokal dengan 

DPRD-nya. Mendukung pernyataan Charles Tiebout dan para ahli 

lainnya yang disebut di atas, Omar Azfar, et all, memberikan istilah 

desentralisasi administrasi yang terkait dengan tugas-tugas 

pemerintahan sebagai decentralization is often thought to “bring 

government closer to the people”.[14] 

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung 

pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat 

pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, 

maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi 

pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya 

manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat 

birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam 

memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor 

publik. 

Tujuan politis untuk meningkatkan tingkat responsifitas 

birokrasi terhadap keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan 

publik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam penyediaan 

pelayanan tersebut, memerlukan persyaratan instrumen desentralisasi 

terutama yang menyangkut aspek ketentuan perundangan, 

kelembagaan, struktur pelayanan yang menjadi tugas Pemerintah 

Daerah, maka mekanisme kontrol dan dukungan pembiayaan harus 

didesain sedemikian rupa sehingga mampu untuk mendukung 

keinginan politis dari masyarakat. 
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KONSEP DASAR DESENTRALISASI  

Desentralisasi mengacu pada tren global dalam pemindahan 

tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau 

lokal. Pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat 

beragam antar negara, antar ilmuwan, maupun antar praktisi 

pemerintahan. Istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda 

untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun 

sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the term 

decentralization means different things to different people, and the 

approach to decentralization has varied widely between 

countries).[15] 

Meskipun demikian, pemahaman umum tentang definisi dan 

ruang lingkup desentralisasi banyak mengacu kepada pendapat 

Rondinelli dan Bank Dunia (1999), desentralisasi adalah transfer 

kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-

pemerintah, maupun kepada swasta (decentralization is the transfer of 

authority and responsibility for public functions from the central 

government to subordinate or quasi-independent government 

organizations and/or private sector). Desentralisasi terdiri atas empat 

jenis, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administratif, 

desentralisasi fiskal, serta desentralisasi pasar.[16] 

Definisi serupa dikemukakan Turner dan Hulme, bahwa 

desentralisasi dalam sebuah negara mencakup pelimpahan 

kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat 

kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada 

masyarakat yang harus dilayani (a transfer of authority to perform 

some service to the public from an individual or an agency in central 

government to some other individual or agency which is „closer‟ to 

the public to be served).[17] 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa desentralisasi 

ternyata berdampak secara positif terhadap kinerja pembangunan. 

Telaah literatur mengindikasikan banyaknya kontribusi signifikan dari 

desentralisasi di berbagai sektor, misalnya dalam pencegahan dan 

pemberantasan korupsi,[18] pengurangan kemiskinan,[19] 
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peningkatan kualitas pelayanan,[20] memperkuat akuntabilitas,[21] 

resolusi konflik,[22] ataupun pemberdayaan masyarakat.[23] 

Di sisi lain, desentralisasi juga dapat menimbulkan persoalan 

anggaran, meningkatkan instabilitas makro ekonomi dan disparitas 

regional, memunculkan egoisme kedaerahan dan klientilisme, atau 

membengkakkan struktur birokrasi.[24] Dengan demikian, 

desentralisasi memiliki dua wajah, positif dan negatif, yang dalam 

bahasa Alex Brillantes Jr. dikatakan sebagai pedang bermata dua (two 

edged of sword).[25] 

Dua wajah desentralisasi juga diungkapkan oleh Burki, Perry 

dan Dillinger, bahwa dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat lebih 

tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui 

pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat. 

Selain itu, desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi 

dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan 

masyarakat yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan 

publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering 

disalahartikan atau disalahgunakan oleh elit lokal yang relatif kurang 

memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.[26] 

Di Indonesia, desentralisasi juga menjelma dalam dua 

bentuknya yang positif dan negatif. Hasil kajian Indonesian Rapid 

Decentralization Appraisal (IRDA) menemukan bukti bahwa 

desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, 

yaitu: 1) meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap 

partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal; 2) 

perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat 

dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat 

dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

dan 3) pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi 

untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi.[27] 

Walaupun demikian, beberapa dampak negatif nampaknya tidak dapat 

dihindari. Dalam laporan penelitiannya, SMERU (2002) mengungkap 

fakta banyaknya daerah yang memberlakukan berbagai pungutan baru 

yang berpotensi menghambat iklim investasi dan gairah bisnis 

lokal.[28] 

Aspek historis dan empiris pola perencanaan pembangunan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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MENCARI “ALAS KONSTITUSIONAL” GBHN DALAM 

KONSTITUSI PASCAAMANDEMEN
1
 

 

Oleh: Wiwin Suwandi
2
 

 

 

Beberapa pertanyaan penting untuk dikemukakan dalam forum 

ini adalah, pertama, bagaimana meletakkan alas konstitusional GBHN 

dalam konstruksi UUD 1945? Jika amendemen konstitusi menjadi 

jawaban atas pertanyaan pertama, maka pertanyaan berikutnya adalah, 

bagaimana meletakkan dan mendesain hubungan antara UUD 1945, 

UU dan GBHN (melalui Tap MPR), dalam sistem hukum nasional 

kita, khususnya terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dalam UU No 25/2004? Ketiga, isu yang tidak kalah penting juga 

terkait seberapa besar pengaruh GBHN dalam praktek sistem 

presidensil yang kita anut terkait pola pertanggungjawaban Presiden?  

 

SELAYANG PANDANG SEJARAH GBHN 

Upaya menghidupkan GBHN dapat dilacak dalam konstitusi 

pascaamandemen. Pasal  I Aturan Tambahan UUD 1945 menugaskan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk melakukan 

“peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.”
3
 Perintah tersebut tertuang 

dalam amandemen IV UUD 1945 tahun 2002. Ketentuan ini kemudian 

diikuti dengan lahirnya Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Pasal 3 Tap 

MPR ini menyatakan jika Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 

                                                           
1 Disampaikan dalam FGD “Substansi Garis-Garis Besar Haluan Negara; Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dn Daerah” Lembaga Pengkajian MPR RI-Universitas Negeri Makassar, 

Makassar. Kamis 19 Mei 2016,  
2 Pegiat tata negara dan anti korupsi di ACC Sulawesi. http://www.acc-sulawesi.or.id/  
3  Disahkan dalam amandemen IV Tahun 2002. 
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pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Artinya, setelah 

pemilu 2004, GBHN dinyatakan “tidak berlaku lagi.” 

Semasa rezim Orde Baru, GBHN menjadi “haluan negara”, ia 

menjelma menjadi “konstitusi kedua” setelah UUD 1945. Presiden 

wajib menjalankan perintah GBHN yang tertuang dalam sejumlah Tap 

MPR (GBHN tahun 1983, 1978, 1983, 1988, 1993, dan Tahun 1999-

2004). GBHN Tahun 1999-2004 yang tertuang dalam Tap MPR RI 

No IV/MPR/1999 inilah yang kemudian menjiwai Pasal I Aturan 

Tambahan dalam Amandemen IV UUD 1945 Tahun 2002, yang 

kemudian melahirkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003. 

GBHN adalah “pola pembangunan berjangka” selama 5 (lima) 

tahun. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 

Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan 

peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, 

diberlakukan UU No. 25/2004 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). Skala 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, Pemda 

harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk 

kepada RPJP Nasional. Rencana pembangunan jangka panjang dalam 

UU ini kemudian dikuatkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

 

MPR SEBELUM AMANDEMEN KONSTITUSI 

Wacana tentang GBHN tidak bisa dilepaskan dari politik 

hukum UUD 1945 praamandemen yang memberi kedudukan MPR 

sebagai “lembaga tertinggi negara”. UUD 1945 saat itu masih 

mengenal istilah “lembaga tertinggi” dan “lembaga tinggi” negara. 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sementara lembaga lain; DPR, 

Presiden, MA, BPK, dan lembaga-lembaga lain hanya berstatus 
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sebagai lembaga tinggi negara. Status sebagai lembaga tertinggi 

negara tersebut menjadikan Presiden bertanggungjawab kepada MPR. 

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 praamandemen menyebut kedaulatan di 

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian pada 

bagian penjelasan, MPR merupakan penyelenggara negara tertinggi 

dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi. Selanjutnya, Pasal 3 

UUD 1945 menyatakan, MPR menetapkan UUD dan Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 

dinyatakan, karena MPR memegang kedaulatan negara, kekuasaannya 

tidak terbatas. 

Akibat dari “kekuasaan yang tidak terbatas” itu, memberi 

beberapa kuasa politik kepada MPR. MPR bisa mengangkat Presiden 

dan Wakil Presiden berdasar suara terbanyak (Pasal 6A). Presiden 

wajib menjalankan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR. 

Konstruksi politik hukum UUD 1945 saat itu kemudian menjadikan 

Presiden bertanggungjawab kepada MPR, sebagai “Mandataris MPR” 

(cetak biru). Sehingga dengan membaca rezim UUD 1945 saat itu, 

peran MPR tidak bisa dilepaskan dari pembentukan GBHN. Dalam 

pandangan politik hukum, MPR seakan menjelma sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan, yang kekuasaannya lebih besar dari 

Presiden. Bahkan MPR bisa menjatuhkan Presiden jika melanggar 

haluan negara dengan  melaksanakan Sidang Istimewa meminta 

pertanggungjawaban Presiden. 

Menurut Syafaat
4
 Pasal 1 Ayat (2) sebelum perubahan 

menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ketentuan 

tersebut berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut 

setidaknya membawa lima konsekuensi dasar. Pertama, penegasan 

bahwa prinsip demokrasi yang merupakan wujud kedaulatan rakyat 

dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip negara hukum yang 

berpuncak pada supremasi konstitusi. Kedua, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memegang kekuasaan 

sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga dengan 

                                                           
4Muchamad Ali Safa’at, https://www.academia.edu/6376660/KEDUDUKAN_KETETAPAN 
_MPR, akses 14 Maret 2016. 
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sendirinya tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Ketiga, 

kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh organ-organ konstitusi sesuai 

dengan yang ditentukan oleh UUD, sehingga organ-organ itu tidak 

dapat lagi dibedakan secara hierarkis (setidaknya dapat dikatakan 

sederajat), tetapi dibedakan menurut fungsi dan wewenang yang 

diberikan oleh UUD 1945. Keempat, terjadi perubahan wewenang 

yang dimiliki oleh lembaga negara, khususnya MPR. Kelima, terjadi 

perubahan hubungan antara lembaga negara yang lebih mencerminkan 

prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. 

 

MPR SETELAH AMANDEMEN KONSTITUSI 

UUD 1945 pasca amandemen (1999-2002) kemudian me-

rekonstruksi tatanan kehidupan kenegaraan. Hal ini sejalan dengan 

tesis Huntington,
5
 yang menyebut tiga syarat demokratisasi, yaitu: 1) 

berakhirnya rezim otoriter, 2) dibangunnya rezim demokratis atau 

disebut juga masa transisi demokrasi; dan 3) pengonsolidasian rezim 

baru. Desain konstitusi pascaamandemen telah diarahkan agar 

semakin selaras dengan beberapa konsep seperti sistem demokrasi 

konstitusional, presidensialisme, desentralisasi demokratis, partisipasi 

rakyat, tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan sejenisnya. 

Gagasan tersebut telah mengubah wajah dan watak konstitusi 

pascaamandemen yang di antaranya juga mengubah eksistensi sistem 

kelembagaan negara. 

Format kelembagaan dalam konstitusi pasca amandemen 

setidaknya memuat beberapa hal mendasar: pertama, UUD 1945 

pascaamandemen tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi” dan 

“lembaga tinggi” negara sebagaimana dalam konstitusi 

praamandemen. UUD 1945 pascaamandemen menempatkan status 

lembaga negara (yang tertulis dalam UUD 1945) secara setara. 

Kedua, dengan demikian, kedudukan MPR yang sebelumnya 

sebagai “lembaga tertinggi negara” direkonstruksi kedudukannya 

menjadi lembaga negara, sederajat dengan lembaga negara lain; 

                                                           
5 Samuel. P. Huntington, “The Third Wafe Democratization in the Late Twentieth Century”, 
(Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991). h. 213 
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Presiden, DPR-DPD, BPK, MA, dll. Ketiga, MPR tidak lagi menjadi 

badan tunggal yang kuasanya tidak terbatas, konstitusi 

pascaamandemen menempatkan MPR sebagai lembaga “joint session” 

DPR dan DPR. Keempat, kewenangan MPR dalam konstitusi 

pascaamandemen hanya: 1) mengubah dan menetapkan UUD; 2) 

melantik Presiden dan Wakil Presiden; 3) MPR hanya dapat 

memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya 

menurut UUD 1945. Kelima, konstitusi pascamandemen tidak lagi 

menempatkan MPR sebagai “pemegang kedaulatan rakyat”, karena 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 

(Pasal 1 ayat (2). Keenam, sebagai akibat dari itu, Presiden tidak lagi 

sebagai Mandataris MPR, yang bertanggungjawab kepada MPR. 

Presiden langsung bertanggungajawab kepada rakyat hasil Pemilu 

langsung. Ketujuh, program pembangunan nasional tidak lagi 

ditetapkan dalam GBHN, tapi melalui “Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional” yang diatur dalam undang-undang, sebagai 

topik utama dalam makalah ini.
6
 

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

(BERJANGKA) 

Pasca tidak berlakunya GBHN, negara kemudian membuat 

skema/pola pembangunan berjangka yang dinamakan Sistem 

Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam UU No 25/2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan 

bahwa “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.”
7
 

Prinsip-prinsip dalam SPPN ini kemudian dijabarkan lagi 

kedalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.  Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut 

                                                           
6 UU No.24/2004 dan UU No 17/2007. 
7 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) 
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sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2005 sampai dengan tahun 2025.
8
 Daerah kemudian mengikutinya 

dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP 

Daerah. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 

sampai dengan tahun 2025.
9
 

 

MPR DAN GBHN 

Konstruksi lembaga legislatif dalam konstitusi pasca 

amandemen membagi 3 cabang kekuasaan; MPR, DPR dan DPD. 

MPR sebagai lembaga joint session DPR dan DPD, DPR sebagai 

“pemegang” kuasa legislasi penuh, dan DPD sebagai representasi 

masyarakat daerah. Wewenang ketiga cabang kekuasaan legislatif ini 

sudah jelas dicantumkan dalam UUD pascaamandemen. Praktek 

diseluruh negara, fungsi lembaga legislatif identik dengan menyusun 

dan membuat undang-undang, bersama 2 (dua) fungsi tambahan 

lainnya; pengawasan dan angggaran (budgeting). Jikapun kemudian 

MPR diberikan kewenangan tambahan oleh UUD 1945 untuk 

menyusun dan menetapkan GBHN melalui ketetapan MPR (Tap 

MPR), pertanyaannya, apakah GBHN sama dengan produk legislasi 

semacam UU yang juga dibuat oleh badan legislatif sehingga mesti 

dilaksanakan oleh Presiden sebagai “pemegang cabang kekuasaan 

eksekutif”? Dan bagaimana menempatkan keduanya; UU dan GBHN 

dalam hierarki perundang-undangan, karena juga terkait dengan 

wewenang constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

SINGGUNGAN GBHN DENGAN SISTEM PRESIDENSIL 

Kekhawatiran yang juga muncul dari sebagian kalangan 

terhadap wacana menghidupkan kembali GBHN. Salah satunya adalah 

GBHN akan mereduksi sistem presidensil. Mereka yang khawatir itu 

                                                           
8 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) 
9 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) 
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berpandangan jika GBHN akan mengembalikan “supremasi MPR” 

dan mereduksi sistem presidensil yang mulai menemukan “bentuk 

aslinya” dalam konstitusi pascaamandemen.  

Sehingga pertanyaan dasarnya adalah, seberapa besar pengaruh 

GBHN praktek sistem presidensial kita? Bagaimana bisa menjamin ini 

tidak akan membuka trauma lama terkait pola pertanggungjawaban 

Presiden ke MPR sebagaimana praktik konstitusi praamendemen 

dulu? Jika konstruksi politik-hukum GBHN “dipegang” oleh MPR, 

dan jika GBHN ditempatkan antara/ditengah UUD dan UU, berarti 

Presiden; selain menjalankan UU, ia juga harus menjalankan GBHN. 

Ini memberikan beban kerja double kepada Presiden. Tapi hal ini 

tidak akan menjadi persoalan jika pola pertanggungjawaban Presiden 

tetap kepada rakyat yang dibacakan dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 

setiap tahunnya. Yang berbeda hanyalah bertambahnya beban kerja 

dipundak Presiden, menjalankan UU dan GBHN yang berpatok pada 

UUD 1945.  
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