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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 Islam 
Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara 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. 
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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 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 
Islam Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara yang 
dilaksanakan pada 9 Juni 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 Provinsi 
Sumatera Utara diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 
sebagai berikut: Soedijarto, Syamsul Bahri, Andi Mattalatta, Erik 
Satya Wardhana, Harun Kamil, Nanang Samodra dan Sulastomo. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus  di Provinsi 
Sumatera Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di 
tiga provinsi lain yaitu Provinsi Aceh, Maluku Utara, Sumatera 
Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sumatera Barat dan 
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Sulawesi Selatan. 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. 

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, I.Pm             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 
kritalisasi pemikiran dari hasil pengkajian yang dilaksanakan di dalam 
serangkaian rapat-rapat pleno dan rapat-rapat kelompok Lemkaji. Pada 
saat bersamaan, berkembang wacana di dalam masyarakat untuk 
menggunakan kembali perencanaan pembangunan nasional model 
GBHN yang ditetapkan oleh MPR sebagai acuan dalam proses 
pembangunan nasional. 

 Sejak diterapkannya sistem perencanaan pembangunan 
nasional dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan UU No. 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 – 2025, menggantikan model GBHN, banyak masalah yang 
timbul dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan 
nasional. Masalah-masalah itu antara lain; 

a. Adanya ketidaksinkronan arah dan substansi antara program 
Presiden (pemerintah pusat) dengan kepala daerahnya, tidak 
adanya pranata pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
pembangunan yang dilakukannya, tidak ada mekanisme 
pengawasan yang berimplikasi pada sistem 
pertanggungjawaban Presiden dan kepala daerah dalam 
menjalankan tugas pemerintahan negara yang dapat dijadikan 
blueprint bersama, baik pemerintah pusat dan daerah dalam 
menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunannya.  

b. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang 
nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan 
program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling 
mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain. 
Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-
wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya 
pembangunan nasional. 
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c. Proses perumusan perencanaan pembangunan nasional melalui 
mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang sejak di 
tingkat Desa hingga di tingkat Nasional, pada praktiknya juga 
memunculkan kritik bahwa ia hanya menghasilkan rumusan 
rencana yang tidak faktual dan tidak aktual. Di satu sisi, pada 
praktiknya ia tidak mencerminkan proses partisipasi atau 
kegotong-royongan publik secara optimal, dan di sisi lain pun 
pada kenyataannya antara Presiden, Gubernur, Bupati dan 
Walikota tidak ada kesamaan dalam rancangan pembangunan 
nasional. Hal tersebut pada gilirannya telah mendorong 
masyarakat merasakan perlu adanya kembali arah dan strategi 
pembangunan nasional berupa garis-garis besar daripada 
haluan negara (model GBHN). 

d. Akibat dari ketidakpaduan dari aturan-aturan yang menjadi 
dasar pelaksanaan pembangunan nasional, maka perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan nasional, selain semakin kolutif 
dan koruptif yang ditandai antara lain, intervensi pemilik 
modal, juga tidak mencerminkan aspek-aspek ideologis dan 
kedaulatan di segala bidang. 

 

Sejalan dengan munculnya beragam permasalahan itu, muncul 
aspirasi masyarakat untuk menggunakan kembali system perencanaan 
pembangunan nasional model GBHN. Peran dan tugas MPR juga 
dituntut untuk ditinjau kembali agar lembaga yang merepresentasikan 
seluruh rakyat Indonesia secara politik maupun teritorial ini kembali 
menjalankan tugas menetapkan GBHN sebagaimana yang diatur di 
dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan telah diterapkan dalam 
kehidupan bernegara  pada masa yang lalu. 

Hasil-hasil pengkajian yang dilakukan Lemkaji MPR dalam 
rapat-rapat pleno dan rapat-rapat kelompok menunjukkan adanya 
pandangan berbeda di antara anggota Lemkaji. Sebagian anggota 
Lemkaji berpandangan model perencanaan pembangunan dengan 
sejumlah UU sudah cukup memadai sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Di 
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sisi lain, akibat munculnya berbagai persoalan dalam implementasi 
kebijakan pembangunan nasional, sebagian berpandangan perlunya 
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 Sumatera Utara terangkum beberapa butir pemikiran sebagai 
berikut : 

1. Perencanaan pembangunan jangka panjang harus sentralistik 
dengan visi misi jangka panjang 20-25 tahun. Visi misi yang dibuat 
harus meliputi aspek perwilayahan dan pembangunan sektoral, 
yang berlaku jangka panjang maupun jangka menengah.  

2. Pro GBHN dan MPR: 
- Memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi 

Negara sesuai dengan UUD 45 yang mempunyai kewenangan 
untuk membuat Undang-undang dan Menetapkan GBHN. 

- Perlu dilakukan rekonstruksi MPR sebagai lembaga tertinggi 
Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai wujud 
sendi Negara berdasar atas kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan melalui prinsip musyawarah mufakat, yang 
terdiri dari berbagai komponen DPR, DPD (political and 
regional representation) dan Utusan Golongan (functional 
representation) yang bersumber dari akar budaya bangsa.  

- MPR menetapkan visi misi jangka panjang dan mengawasi 
jalannya GBHN. Dengan adanya perencanaan pembangunan 
(GBHN) maka Presiden menjadi mandataris MPR, yang 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rakyat melalui MPR, 
demikian pula dengan Kepala daerah. 

3. Kontra GBHN dan MPR: 
- Tidak perlu melakukan amandemen konstitusi lagi yang harus 

menetapkan kembali kedudukan kelembagaan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara yang menciptakan pola hirarki 
pertanggungjawaban presiden terhadap pelaksanaan haluan 
negara.  

- MPR tetap sebagai lembaga legislatif yang kuat (DPR dan 
DPD) yang menjalankan mekanisme check and balances dalam 
hal pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan haluan Negara 
oleh presiden. Artinya, haluan negara ditetapkan melalui TAP 
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MPR dan bukan lagi setingkat undang-undang, tanpa perlu 
mengutak atik hirarki kelembagaan negara. 

- Pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan haluan negara 
harus dilaksanakan tanpa mereduksi sistem presidensial yang 
sudah disepakati, sehingga yang diperlukan hanya menyepakati 
pelaksanaan prinsip distribusi kekuasaan (distribution of 
power) secara lebih proporsional. 

- Berdasarkan pengalaman empiris maka sistem perencanaan 
pembangunan dapat dirumuskan melalui mekanisme yang 
sudah ditetapkan dalam UU No.25  tahun 2004  namun 
pengesahan, pengendalian dan pertanggung jawabannya 
diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

- Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 
sebenarnya adalah bagaimana bangsa Indonesia mendorong 
perilaku dan mental yang konsisten terhadap arah 
pembangunan bangsa Indonesia yang tertuang dalam RPJP 
nasional dan daerah. Jadi yang perlu dilakukan adalah 
mengolah sebaik mungkin sumber daya manusinya, bukan 
memperbaiki dan mengubah GBHN/SPPN. 

4. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
diberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan nasional 
Indonesia dalam era otonomi yaitu: (a) Pelaksanan perencanaan 
pembangunan sebaiknya tetap menyerap aspirasi masyarakat dari 
bawah, sehingga musrenbang yang dilakukan dalam perencanaan 
pembangunan di Indonesia masih tetap dapat dipertahankan. (b) 
Untuk menghindari ego setiap kepala daerah dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, sebaiknya pemerintah pusat 
menetapkan rambu-rambu yang harus disepakati bersama dalam 
rangka perencanaan pembangunan. (c) Agar perencanaan 
pembagunan daerah dapat dirasakan mamfaat lebih luas secara 
nasional, sebaiknya perencanaan pembangunan daerah harus 
melihat dan mengadopsi karakteristik yang ada secara nasional. 
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NOTULENSI 
 

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para 
pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian 
MPR RI bekerjasama dengan Universitas Islam Nusantara yang 
diselenggarakan pada Kamis, 12 Mei 2016.  

 

Narasumber I: Prof. Subhilhal, Ph.D 

1. Perlunya reformasi karena adanya perubahan dalam struktur 
dimana MPR bukan lagi Negara tertinggi Negara. 

2. Permasalahan perencanaan pembangunan, tidak jelas apakan To-
Down atau Bottom-Up Planning, tidak jelas apakah pernecanaan itu 
sektoral atau regional, adanya perbedaan jangka waktu antar level 
pemerintahan, serta tidak adanya kesinambungan atara pusat, 
propinsi, kabupaten kota serta anatra visi presiden, gubernur, 
walikota/bupati, yang mengakibatkan RPJM menjadi tidak 
sinergis. 

3. Perencanaan pembangunan haruslah: 

a) Dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan 
memanfaatkan suber daya dengan sebaik-baiknya. 

b) Keputusan yang memperoleh legitimasi yang lebih tinggi, 
dimana harus jelas siapakah yang mempunya kekuasaan 
tertinggi. 

c) Dapat menciptakan lapangan kerja, tidak adanya ketimpangan 
antar daerah sehingga terjadi pemerataan distribusi kekayaan 
dan mengurangi ketimpangan wilayah. 

d) Meningkatkan neraca pembayaran, dimana perencanaan 
tersebut dapat mengurangi import dan meningkatkan eksport. 

e) Mencipatakan keseimbangan ekonomi, mengorntrol krisis 
ekonomi dan mengatasi solsi ledakan penduduk. 
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f) Memenuhi kebutuhan pangan (swasembada pangan), 
pembangunan industry, peningkatan program kesejahteraan, 
peningkatan modal dan menghapuskan kemiskinan. 

4. Indonesia memerlukan arah tujuan nasional yang mempunyai visi 
jangka panjang, dimana visi Indonesia jangka panjang itu 
ditetapkan oleh MPR dan juga mengawasinya. 

5. DPR menetapkan RPJM, PKP, RAPBNM dan indikator target 
capaian serta mengawasi pelaksanaanya hingga ke daerah-daerah. 

  

Narasumber II: Dr Marzuki, SH., M.Hum 

1. Ideologi bernegara sudah dalam tahap individualism dan 
liberalism, dimana adanya kepentingan dari tiap-tiap daerah yang 
terkadang tidak sesuai dengan program dari pemerintah pusat. 

2. Pengatur RPJM adalah presiden, sehingga dari segi hukum maka 
ini lebih rendah daripada TAP MPR dan Undang-Undang. 
Sehingga yang terjadi saat ini adalah, visi misi presiden dan para 
kepala daerah berjalan sendiri sendiri, sehingga tidak adanya 
sinkronisasi harmonisasi dan menjadi individualistis. 

3. Mengusulkan agar MPR kembali didudukan di tempat yang 
tertinggi, sehingga dapat membuat GBHN yang dibutuhkan oleh 
Negara ini. 

4. Perlunya dihidupkan kembali GBHN melalui Ketetapan MPR 
dengan alasan sebagai berikut: 

a) Indonesia yang didasarkan pada sendi kedaulatan rakyat 
berdasarkan musyawarah mufakat, mengandung makna bahwa 
MPR yang saat ini terdiri dari DPR dan DPD adalah perwujuan 
represenrasi rakyat Indonesia dalam menentukan arah haluan 
Negara (GBHN) bukan presiden selaku pemegang kekuasaan 
eksekutif. 

b) Posisi MPR sebagai badan yang dibentuk secara konstitusi, 
mempunyai kewenangan membentuk kekuasaan baru (Atribusi 
dan delegasi) yang diberikan kepada lembaga Negara lain, 
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dalam hubungan ini MPR dapat membentuk GBHN untuk 
diderivasi kepada presiden. 

c) Mekanisme pertanggungjawaban. Apabila MPR melahirkan 
GBHN maka berimplikasi yuridis Presiden sebagai pelaksana 
harus bertanggungjawab atas pelaksanaan GBHN kepada 
MPR, baik secara moral maupun hokum. 

d) Memantapkan sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan 
pembangunan, baik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, sehingga tidak ada saling kontradiktif arah 
pembangungan antara susunan pemerintahan. 

5. Pengaturan GBHN harus mencakup beberapa elemen sebagai 
sebuah sistem: 

a) Visi dan misi Indonesia 

b) Arah dan strategi pembangungan nasional, yang meliputi: 
ideology, hokum, politik, ekonomi, social budaya dan 
pertahana keamanan. 

c) Implementasi pembangunan nasional dalam berbagai aspek 
kehidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (dimensi 
realistis). 

6.  Perlu rekonstruksi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai wujud sendi Negara 
berdasar atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui prinsip 
musyawarah mufakat, yang terdiri dari berbagai komponen DPR, 
DPD (political and regional representation) dan Utusan Golongan 
(functional representation) yang bersumber dari akar budaya 
bangsa. 

7. Menghidupkan kembali GBHN oleh MPR sebagai pembentuk 
kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga mempunyai 
arah haluan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, sedangkan  dengan pola sistem perencanaan 
pembangunan nasional saat ini menunjukkan kebijakan 
pembangunan terombang ambing tanpa arah yang pasti.  
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Narasumber III: Sofyan, SE., M.Si  

1. Perlu adanya GBHN sebagai perwujudan keinginan masyarakat 
tentang pembangunan Nasional yang dirumuskan secara aspiratif 
dari masyarakat (bottom up planning) yang meliputi aspek 
perwilayahan dan pembangunan sektoral .sampai pada keputusan 
MPR dalam satu dokumen yang disebut dengan perencanaan 
pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka 
menengah. Sehingga presiden adalah mandataris MPR.Yang 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rakyat melalui 
MPR.Demikian pula dengan Kepala daerah. 

2. Memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi Negara 
sesuai dengan UUD 45 yang mempunyai kewenangan untuk 
membuat Undang-undang dan Menetapkan GBHN 

3. Berdasarkan pengalaman empiris maka sistem perencanaan 
pembangunan dapat dirumuskan melalui mekanisme yang sudah 
ditetapkan dalam UU No.25  tahun 2004  namun pengesahan, 
pengendalian dan pertanggung jawabannya diserahkan kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

  

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya 
oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah 
pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Prof. Dr. H Soedijarto, MA (Wakil Ketua Lembaga Pengkajian 
MPR RI) 

1. Indonesia adalah Negara berideologi pancasila yang tergambar 
dalam pembukaan dasar UUD 45. Semenjak tidak adanya 
GBHN, maka pembukaan dasar itu tidak dijalankan 
sepenuhnya. 

2. Otonomi daerah seluas-luasnya mengakibatkan tidak adanya 
visi misi yang sejalan (kontinuitas) antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah. 
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Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

1. Tidak adanya kesinambungan pembangunan antara pemerintah 
dahulu dan pemerintah selanjutnya (tidak ada sinkronisasi 
waktu). 

2. Perlu adanya panduan pembangunan (apapun namanya) untuk 
pusat dan daerah yang sejalan dan berkesinambungan. 

  

Andi Matalatta, SH., MH (Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI) 

1. Sebuah Negara perlu adanya haluan, pada jaman orde baru 
haluan tersebut dihimpun dalam sebuah naskah yang disebut 
GBHN, akan tetapi saat ini haluan-haluan itu berserakan 
dimana mana ada dalam UU dan konstitusi, tidak dihimpun 
dalam suatu naskah, sehingga seharusnya dihimpun dalam 
sebuah naskah yang dapat mensinkronisasi antara pusat dan 
daerah yang ada ketentuan waktunya. 

2. Apakah saat ini GBHN berfungsi sebagai tolak ukur 
keberhasilan setiap tahun bagi penyelenggara Negara? Atau 
hanya sekadar instrumen pemantau? Karena harus kita garis 
bawahi adalah penyelenggara Negara saat ini dipilih langsung 
oleh rakyat.  

  

Erik Satrya Wardhana, SE  

1. Menyangkut soal kedudukan hukum dari GBHN, ketiga 
narasumber sepakat untuk mengembalikan GBHN dimana 
kedudukan hukumnya harus kuat dan mengikat.  

2. Rekontruksi MPR, sebatas sebagai kelembagaan atau masuk 
dalam konsep kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2). Rekontruksi 
ini apakah hanya pada aspek kelembagaan saja, atau 
rekontruksi hingga konsep kedaulatan? 
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Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M.Hum 

1. Seakan-akan perencanaan pembangunan saat ini tidak punya 
landasan/arahan sehingga dibandingkan dengan masa lalu, 
karena pada masa lalu arah pembangunan nasional dibentuk 
dalam GBHN sedangkan saat ini hanya berupa visi misi 
penyelenggara Negara. 

2. GBHN merupakan landasan operasional pembangunan, tetapi 
harus pula disadari bahwa GBHN pada masa lalu itu lahir dari 
rezim yang berkuasa. GBHN pertama berdasarkan manifesto 
politik Presiden Sukarno, sedangkan pada orde baru GBHN 
lahir dari hasil pemikiran-pemikiran lembaga yang ahli di 
bidangnya atas instruksi presiden yang kemudian rumusan 
tersebut di berikan kepada MPR. 

3. Implementasinya, apakah GBHN ini sudah terlaksana dengan 
baik? Sebab pada masa akhir jabatan, waktu itu Presiden pun 
tidak melakukan pertanggungjawaban akan berlangsungnya 
GBHN. 

4. Siapapun penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan 
tujuan dan arah pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945 
dan Pancasila. 

  

Mirza Nasution 

1. Perbedaan RPJP dengan GBHN antara lain: Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat pemerintah 
melalui DPR hanya mewakili partai, berbeda dengan GBHN 
yang merupakan amanat rakyat. Dalam RPJP Landasan 
pembangunan tersebut dinilainya sempit karena hanya 
menekankan pada visi presiden atau kepala daerah yang 
terpilih. Jangka waktunya sama dengan masa jabatan tersebut 
sehingga tidak efektif. 

2. GBHN dalam format hari ini berbeda dengan masa lalu, tidak 
sinergisnya program nasional dan daerah dimana tiap daerah 
mempunyai visi misi sendiri, dan Presiden pun mempunyai visi 
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misi nya sendiri, oleh karena itu diperlukan haluan yang dapat 
mengkoordinasikan visi misi keduanya. 

3. Mendudukan kembali MPR pada posisi sebenarnya (strata 
yang tertinggi), tanpa menghilangkan sistem presidensial yang 
ada saat ini menjadi sistem parlementer. 

  

H. Sulaiman, SH., MSi 

1. Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional adalah 
bangaimana bagnsa Indonesia mendorong perilaku  dan mental 
yang konsisten terhadap arah pembangunan bangsa Indonesia 
yang tertuang di dalam peraturan UU oleh para pemangku 
jabatan. 

2. Mengolah sebaik mungkin sumber daya manusianya, bukan 
hanya merubah sistem.  

  

Agusli Matondang, SH 

1. Setelah ada pemilihan presiden secara langsung, visi misi 
Presiden menjadi acuan arah pembangunan selamat 5 tahun, 
tetapi yang menjadi masalah tidak adanya lagi 
pertanggungjawaban Presiden setap tahun kepada MPR, 
presiden hanya bertangungjawab kepada rakyat setelah 5 tahun.  

2. Yang perlu diperhatikan sekarang jika ingin membuat haluan 
Negara (baik berupa GBHN atau bukan): siapakah yang 
membuat haluan Negara tersebut? Jika dikembalikan kepada 
MPR, maka pada saat ini kedudukan MPR adalah salah karena 
bukan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara. 

3. Jika tetap MPR yang membuat GBHN, dan menjadi lembaga 
tertinggi, maka sistem presidensial akan berubah menjadi 
sistem parlementer kembali, sedangkan rakyat saat ini 
cenderung memilih sistem presidensial. 

4. Rencana pembangunan nasional sebaiknya disusun bersama 
antara presiden dan DPR.    
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Harun Kamil, SH 

1. Amandemen atau perubahan saat ini bukan dibuat oleh MPR, 
tetapi adanya keinginan rakyat yang mengakibatkan 
berubahnya UU. 

2. Hampir semua sepakat untuk mengembalikan GBHN yang 
sesuai dengan alinea pembukaan. Dimana salah satu dasarnya 
adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. 

3. Sistem ketatanegaraan kita saat ini adalah presidensial, dimana 
sebenarnya ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yaitu kedaulatan 
berada di tangan rakyat, rakyat itu bisa menggunakan hak-hak 
nya seperti dalam Pemilu.  

4. Kelemahan visi misi sebagai tujuan pembangunan 
dibandingkan dengan GBHN adalah tidak adanya sosialisasi 
yang jelas dan berkesinambungan antara pusat dan daerah, 
sehingga terkadang para pejabat pemerintahan tidak 
mengetahui secara jelas tujuan pembangunan sebenarnya. 
Tidak seperti dulu, dimana GBHN selalu didengung-
dengungkan sehingga setiap orang mengetahui tujuan arah 
pembangunan nasional. 

  

Akmaludin Saputra 

1. Saat ini rasa nasionalisme kita tidak seperti dulu, dimana saat 
dulu kita mengetahui visi misi pembangunan sehingga secara 
tidak langsung kita ikut mencoba untuk mewujudkan cita-cita 
tersebut. 

2. PR kita bersama adalah untuk menyusun dan 
mengkampanyekan haluan Negara saat ini dari tingkat bawah 
hingga tingkat atas. Sehingga kita dapat bersatu bersama dan 
tidak terpecah-pecah lagi. 
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Dr. Budiman N.P.D Sinaga, SH., MH 

1. Akhir-akhir ini muncul pemikiran yang menghendaki 
keberadaan kembali GBHN. Tentu saja keberadaan GBHN 
nanti tidak harus sama persis dengan pada masa sebelum 
Reformasi atau pada masa Orde Baru melainkan harus dengan 
re-formulasi atau perumusan kembali agar sesuai dengan 
kebutuhan negara pada masa kini dan datang. 

2. Dari sisi hukum, salah satu alasan yang sering dikemukakan 
untuk menolak keberadaan GBHN adalah ketiadaan jenis 
peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan MPR 
untuk mengeluarkan GBHN. Pada masa Orde Baru itu GBHN 
dituangan dalam Ketetapan MPR tetapi ketika masa reformasi 
mulai bergulir keberadaan Ketetapan MPR dihilangkan.  

3. Salah satu kelemahan GBHN pada masa Orde Baru adalah  
kenyataan bahwa GBHN itu sebenarnya bukan disiapkan 
sendiri oleh MPR melainkan oleh Presiden. Jika nanti MPR 
diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan GBHN 
maka dalam UUD 1945 perlu diatur secara tegas bahwa 
pembentukan GBHN harus dilakukan sendiri oleh MPR. 

  

Hatta Ridho 

1. MPR kedudukannya tetap seperti saat ini, karena yang paling 
tinggi saat ini adalah rakyat. 

2. Sistem perencanaan pembangunan nasional perlu diperkuat 
dengan tidak meletakkan dominasi penyusunan rencana hanya 
pada lembaga eksekutif sehingga keberadaan haluan negara 
yang kuat seperti GBHN sangat diperlukan. 
Pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan haluan negara 
harus dilaksanakan tanpa mereduksi sistem presidensial yang 
sudah disepakati, sehingga yang diperlukan hanya menyepakati 
pelaksanaan prinsip distribusi kekuasaan (distribution of 
power) secara lebih proporsional. 

3. Tidak perlu melakukan amandemen konstitusi lagi yang harus 
menetapkan kembali kedudukan kelembagaan MPR sebagai 
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lembaga tertinggi negara yang menciptakan pola hirarki 
pertanggungjawaban presiden terhadap pelaksanaan haluan 
negara. MPR tetap sebagai lembaga legislatif yang kuat (DPR 
dan DPD) yang menjalankan mekanisme check and balances 
dalam hal pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan haluan 
Negara oleh presiden. Artinya, haluan negara ditetapkan 
melalui TAP MPR dan bukan lagi setingkat undang-undang, 
tanpa perlu mengutak atik hirarki kelembagaan negara. 

 

Masri Ahmad Harahap 

1. Prinsipnya, kami setuju saja dengan reformulasi GBHN dalam 
UUD RI 1945, namun perlu diingat bahwa amandemen tersebut 
akan berdampak luas bagi struktur dan sistem ketatanegaraan 
ini. 

2. Boleh mengembalikan GBHN tetapi tidak harus 
mengembalikan MPR menjadi lembaga Negara tertinggi.  

3. Karenanya, kami berharap bahwa ini merupakan niat yang tulus 
dari MPR RI pada periode ini (2014-2019). Tapi, kami lebih 
sependapat lagi jika kita cukup mempertahankan UU No. 25 
tahun 2004 Jo. UU No. 17 tahun 2007, namun harus diperkuat 
lagi secara phylosofis dan sosiologis bangsa ini. 

  

Ir. Nanang Samodra KA., M.Sc  

1. Setelah reformasi banyak hal postifi, akan tetapi ada pula hal 
negative: tidak terjadinya kesinambungan antara kepala Negara 
lama dan baru, tidak adanya sinkronisasi antara kepala daerah 
dan pusat mengenaik pembangunan nasional, 
pertanggungjawaban yang kurang jelas. 

2. Dengan demikian kita harus melakukan perubahan guna 
memperkecil dampak negative yang terjadi akibat perubahan. 

3. MPR membuat konsep GBHN, hanya pokok-pokoknya saja, 
dan merekomendasikan pada DRP dan DPD, sehingga dapat 
dibuat UU. 
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Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH., MS., CN 

1. Visi dan misi yang sudah ada perlu diimplementasikan dalam 
rencana strategis yang diuraikan dalam berbagai program 
pembangunan jangka satu tahun dan jangka pembangunan 5 
tahunan, sehingga dengan demikian akan sinambunglah 
pembangunan yang dilaksanakan, sekalipun kelak nanti terjadi 
pergantian kepeminpinan. 

2. Sebagaimana disebutkan terdahulu Garis politik pembangunan 
ini dapat berfungsi sebagai system nasional, menejemen 
nasional, pisau analisis dan lain sebagainya. Maka keterlibatan 
semua komponen dalam pembuatannya juga mutlak adanya. 
Dengan berbagai masukan yang ada, tentu perumus akan 
terbantu hanya meletakkan skala prioritas dan evaluasinya. 
Dengan demikian kebutuhan masyarakat daerah juga terwakili 
dan terayomi sebagai tuntutan pembangunan di daerah. 

  

Sulastomo 

MPR adalah lembaga yang paling mendekati kedaulatan 
rakyat, karena MPR terdiri dari DPR dan DPD. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN               
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Syofyan, SE., M.Si 

 

1. Latar Belakang. 

Terdapat dua pola pembangunan di Indonesia yang berkaitan 
dengan perencanaan pembangunan yaitu: 

A. Sebelum dilakukan amandemen UUD 45, 

MPR adalah lembaga Tertinggi Negara yang berwenang 
membuat Undang-Undang dan Menetapkan GBHN. Pola 
pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada 
penetapan Garis Garis besar Haluan Negara  (GBHN) sebagai 
amanat yang terkandung dalam UUD 45 itu sendiri dengan 
mekanisme penyusunan yang sudah ditetapkan dalam undang- 
undang. 

Produk undang undang yang dihasilkan dalam rangka 
penyusunan GBHN  adalah seperti: 

1) Adanya Tap MPRS No.: 1/MPRS/1960 yang disebut 
dengan Manifesto Politik Republik Indonesia dan ini 
dinyatakan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) 

2) Tap MPRS No.: IV/MPRS/1963 pedoman GBHN dan 
Haluan Pembangunan untuk program pembangunan 8 
tahun (1961 – 1969) 

Substansi dari keberadaan GBHN tersebut adalah sebagai 
haluan Negara dalam  pembangunan untuk periode jangka 
panjang maupun jangka menengah. 

B. Sebelum Reformasi 

Sebelum Reformasi (1973 – 1998) arah dan strategi 
pembangunan titik beratnya pada pembangunan ekonomi yang 
disebut sebagai Panglima. Berbagai upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an tidak 
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berhasil secara optimal karena adanya 1. Penyelenggaraan 
Negara yang terpusat. (2) kesenjangan ekonomi. 3. Monopoli 
dan pemusatan kekuatan ekonomi. 4. Struktur Ekonomi yang 
tidak kuat. 5. Pengangguran meningkat. 6. Konsep 
pembangunan berkelanjutan hanya bersifat kebijakan tidak pada 
implementasinya. Keadaan ini membawa pencapaian 
pembangunan tidak berhasil dari yang direncanakan bahkan 
membuat situasi ekonomi semakin memburuk. 

C. Setelah Amandemen UUD 45 (Era reformasi) 

Pada tahun 1999, keluar Tap MPR NO..IV tahun  1999 
tentang GBHN tahun 1999 – 2004 yang didalamnya memuat 
sistimatika yang terdiri dari: 

BAB I: PENDAHULUAN 

BAB II. KONDISI UMUM 

BAB.III. VISI DAN MISI 

BAB IV. ARAH KEBIJAKSANAAN 

BAB V. KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB VI. PENUTUP 

Setelah itu, MPR tidak mempunyai kewenangan lagi 
dalam penyusunan GBHN. Agenda Pembangunan secara 
nasional didasarkan pada visi, misi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih. Demikian seterusnya dari aspek 
perwilayahan pembangunan daerah dipengaruhi oleh 
bagaimana visi, misi Gubernur atau Bupati/Walikota. Rencana 
Pembangunan disusun dalam bentuk yang disebut dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Propinsi/Kabupaten/Kota 

Merujuk pada UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat struktur 
lembaga perencana yang dimulai dari tingkat Nasional sampai 
pada daerah. Masing-masing lembaga mempunyai tugas dan 
kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan dalam 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 19 

 

bentuk dokumen bersama yang terkoordinasi satu dengan yang 
lain. Dokumen yang dihasilkan adalah : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) 

Yang kemudian diturunkan dalam berbagai bentuk 
dokumen pembangunan yang disusun melalui mekanisme yang 
sudah diatur meliputi lembaga pemerintah tingkat nasional 
maupun daerah yang melibatkan kepada Negara dan 
Kementrian terkait maupun pejabat yang terdapat di daerah. 

Selanjutnya setelah terbitnya TAP MPR No. IV tahun 
1999 – 2004.  Tentang GBHN, Terbit  undang undang No:17 
tahun 2007 yang berisikan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.  Di Era Reformasi, Arah 
dan strategi Pembangunan menitik beratkan pada 
pembangunan hukum kemudiannya pembangunan bidang 
lainnya yang berjalan sesuai dengan koridor hukum. 

Arah Pembangunan dalam bidang ekonomi yang terdapat 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  memiliki 28 
item yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan 
pembangunan ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan, 
mengefektifkan peran mekanisme pasar, mengurangi 
monopoli; pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan 
sosial; kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkunan 
dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama 
dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak hak konsumen 
serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat. 

Mengingat sistem pemerintahan di Indonesia dibatasi 
dengan periodesasi jabatan presiden dan wakil presiden maka 
tidak ada jaminan pembangunan jangka menengah yang 
ditetapkan dalam visi misi presiden dan wakil presiden terpilih 
untuk menjalankan program pembangunan jangka panjang 
setelah periodesasinya telah selesai. Hal ini menyebabkan 
munculnya kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional. 
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Berdasarkan pengalaman sebelum Reformasi yang 
keseluruhannya terpusat pada pemerintah pusat dan setelah 
reformasi bahwa rencana pembangunan ditentukan oleh visi, 
misi presiden dan wakil presiden terpilih dan dalam 
implementasinya banyak menimbulkan berbagai masalah 
pembangunan (sektoral, perwilayahan); tidak sinkronnya 
pembangunan nasional dan daerah; adanya tuntutan globalisasi 
yang memerlukan strategi menyeluruh dalam pembangunan. 

Era reformasi yang kemudian melahirkan era otonomi 
Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengaturan dan pembagian serta pemanfaatan sumber 
daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang dalam praktiknya masih memerlukan 
undang-undang yang dibuat oleh DPR, Presiden dan DPD 
dengan pengajuan RUU nya maupun ikut dalam 
pembahasannya yang masih memerlukan kajian lebih 
mendalam; sehingga dalam sistem perencanaan pembangunan 
muncul masalah tidak sinkronnya substansi program antara 
program presiden dan program kepada daerahnya, tidak ada 
pranata pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan; 
tidak ada mekanisme pengawasan yang  implikasinya adalah 
pertanggung jawaban presiden dan kepada daerah dalam 
menjalankan tugasnya; 

 

2. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, direkomendasikan: 

A. Perlu adanya GBHN sebagai perwujudan keinginan 
masyarakat tentang pembangunan Nasional yang 
dirumuskan secara aspiratif dari masyarakat (bottom up 
planning) yang meliputi aspek perwilayahan dan 
pembangunan sektoral .sampai pada keputusan MPR dalam 
satu dokumen yang disebut dengan perencanaan 
pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka 
menengah. Sehingga presiden adalah mandataris 
MPR.Yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rakyat 
melalui MPR.Demikian pula dengan Kepala daerah. 
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B. Memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi 
Negara sesuai dengan UUD 45 yang mempunyai 
kewenangan untuk membuat Undang-undang dan 
Menetapkan GBHN 

C. Berdasarkan pengalaman empiris maka sistem perencanaan 
pembangunan dapat dirumuskan melalui mekanisme yang 
sudah ditetapkan dalam UU No.25  tahun 2004  namun 
pengesahan, pengendalian dan pertanggung jawabannya 
diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

 

Rujukan: 

UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen 

Ketatapan MPR RI NO.IV tahun 1999, tentang GBHN 1999-2004 

Siti Sarah Afifah: 2005, Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dalam menetapkan GBHN, FH UNPAD, Bandung 

UU NO.: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  
Nasional 

UU NO. : 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan  Jangka 
Panjang 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN               
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Dr. Marzuki Lubis, S.H., M.Hum 

 

A. Pendahuluan  

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep 
yang abstrak, akan tetapi meskipun bersifat abstrak, hukum dibuat 
untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu 
perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut  ke 
dalam masyarakat yang senantiasa berubah, baik perubahan  yang 
berkembang secara alami, perubahan masyarakat yang cepat 
(revolusioner) maupun perubahan masyarakat yang direncanakan dan 
diarahkan secara bertahap dan wajar. 

Dalam konteks yang demikian, maka titik tolak pemahaman 
terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu blue print yang ditetapkan 
melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan 
hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati  di 
dalam masyarakat melalui tingkah laku warga masyarakat. Realitas 
tersebut berarti  titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara 
hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai 
dan sikap serta pandangan  masyarakat yang disebut dengan kultur 
hukum. 

Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan, 
akan tetapi sangat mutlak pula dipeliharanya ketertiban dalam 
masyarakat. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara 
ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak 
bagi perubahan masyarakat. Bukan sebaliknya, menghambat usaha 
pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai 
lama. Sesungguhnya hukum dapat tampil ke depan menunjukkan arah 
dan memberi jalan bagi perubahan.  

Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan 
hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan 
tertentu terhadap masyarakat (law is a tool of social engineering), dan 
tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan 
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masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. Namun 
hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia 
berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakharmonisan antara apa 
yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). 
Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara law in the books  dan 
law in action.  

Sehubungan dengan hubungan antara hukum dengan 
masyarakat tersebut, H. Abdul Manan mengemukakan sebagai berikut: 

Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, 
namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di 
belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat 
gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak 
perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka 
akan timbul ketegangan  yang semestinya harus segera disesuaikan 
supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi 
usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan.1 

 

Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan hukum  meliputi 
segala segi kehidupan, sehingga dengan demikian mempunyai 
jangkauan yang amat luas, sebab terjadinya juga bermacam-macam, 
seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan mental 
manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam masyarakat, 
kemajuan sebagai sarana komunikasi, transportasi, urbanisasi, 
perubahan tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan 
lain-lain. 

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat 
sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki 
hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan 
yang dikehendaki masyarakat. Bagi Indonesia tujuan pembangunan 
yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
1 Abdul Manan, H., Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 
72. 
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Memperhatikan realitas tersebut, hukum bukanlah suatu 
institusi yang statis, ia mengalami perkembangan, hukum itu berubah 
dari waktu ke waktu. Konsep hukum seperti “Rule of Law” sekarang ini 
juga tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari 
suatu perkembangan tersendiri. Dalam hubungan ini, teori pada 
dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang  atau sebuah 
komunitas memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang 
sedang terjadi atau perubahan  yang tengah terjadi dimana komunitas 
itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. 

  Oleh sebab itu sebuah teori yang digunakan pada masa kini 
selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerus 
berada pada wilayah yang labil, selalu berada pada wilayah yang keos. 
Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya 
akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang 
berlangsung, dan kemudian akan lahir teori-teori baru sebagai wujud 
dari perubahan yang terus berlangsung, sehingga akan diperoleh teori 
pembangunan hukum. 

 Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan 
nasional secara tertib dan berencana harus dilakukan melalui sarana 
hukum, disebabkan hukum mempunyai fungsi yang esensil dalam 
mendukung pembangunan berbagai aspek kehidupan, yaitu: 

Pertama, hukum merupakan penjelasan ide dan pengalaman 
manusia dalam mengatur hidupnya. Kedua, hakikat keberadaan 
hukum dalam suatu masyarakat, terutama untuk mengatur 
kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum juga berfungsi  sebagai 
pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang, 
yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan 
juga prediktif dan antisipatif. Keempat, dalam isu pembangunan 
global, hukum telah dipercaya  untuk mengemban misinya yang 
paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial dan 
pembangunan.2 

 

                                                             
2 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 1993, hlm. 123. 
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Dalam kaitan ini, krisis yang terjadi di masyarakat barangkali 
merupakan tantangan langsung terhadap hukum, ketimbang aktivitas 
sosial lainnya, karena hukum terutama  dalam pembangunan berperan 
untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. 
Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa setiap pergaulan hidup 
manusia diatur oleh berbagai macam norma, yang pada hakikatnya 
bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan 
tentram. 

Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, 
maka hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat yang 
serba berubah, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai 
keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada 
kontradiksi antara pembaharuan hukum (tertulis) dengan nilai-nilai dan 
aspirasi yang hidup dalam masyarakat.  

Dengan demikian, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai 
alat perubahan dan pembangunan masyarakat, sebagaimana 
dikemukakan oleh Roscoe Pound,  perlu ditempatkan pada persepsi 
yang disepakati bersama  untuk memahami sifat, hakekat dan 
konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Apabila hukum  diberi 
peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran 
ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik 
antara hukum dan masyarakat.  

Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial 
merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan 
suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik 
seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur 
hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil, hukum 
seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen 
terhadap tercapainya keadilan substantif.3 

Tradisi kaum realis dan sosiologis ini memiliki satu tema 
utama, yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. 
Seharusnya ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang 

                                                             
3 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif  Pilihan di Masa Transisi, HuMa, Jakarta, 
2003, hlm. 59-60.  
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mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi 
efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkah ke arah 
pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan 
hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai 
perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom  dan berubah 
menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan dan 
perubahan sosial yang bersifat fungsional.   

Hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai 
dengan struktur masyarakat dapat dilihat pada pandangan Emile 
Durkheim, yang mengatakan sebagai berikut: 

Sistem hukum yang represif biasanya berlaku dalam masyarakat  
dengan solidaritas mekanis, karena ia mampu mempertahankan  
kebersamaannya dalam masyarakat. Sedangkan sistem hukum 
restitutif mempunyai hubungan fungsional dengan masyarakat 
melaluui solidaritas organik, karena sistem ini, memberikan 
kebebasan kepada masing-masing individu  untuk berhubungan 
satu sama lain menurut pilihannya sendiri. Disini hukum hanya 
mengupayakan untuk mencapai keseimbangan di antara 
kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berinteraksi.4 

 

Meskipun setelah bangsa Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tahap perkembangan 
masyarakat yang semula adalah feodalisme menuju masyarakat yang 
berdasarkan konstitusi, akan tetapi perkembangan hukum yang 
demikian itu tidak diiringi dengan perkembangan masyarakatnya, 
akibatnya, nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetap saja 
tradisional dan tidak berubah.  

Semestinya hukum yang dianut di Indonesia harus sarat dengan 
nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalau demikian halnya, 
maka hukum dapat disebut sebagai sistem nilai. Kegagalan untuk 
mewujudkan salah satu nilai-nilai tersebut bukan hanya berdampak 
pada timbulnya sistem hukum yang tidak baik, melainkan hukum yang 
                                                             
4 Sunaryati Hartono, CFG, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 
Bandung, 1991, hlm. 83.   
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dibuat dan diterapkan itupun  menjadi tidak bermakna  bagi masyarakat 
yang bersangkutan. 

Lawrence Friedman menjelaskan bahwa faktor nilai yang 
menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat 
lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-
sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan 
dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif 
maupun negatif.5 

Bahwa dalam proses ini terjadi “kemunduran” kiranya dapat 
dimaklumi, asal saja begitu disadari akan hal tersebut, maka perlu 
dilakukan langkah-langkah  untuk mengembalikan proses ini ke arah 
tujuan yang hendak dicita-citakan. Realitas ini menunjukkan perlunya 
pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan dan 
pembangunan ditempatkan dalam alur persepsi yang disepakati 
bersama untuk memahami sifat hakekatnya dan konsekuensi  
diterimanya konsepsi tersebut. Apabila hukum diberi peranan sebagai 
sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran  ini membuktikan 
adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan 
masyarakat.  

Oleh karena itu, hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai 
yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga dengan 
demikian setiap masyarakat  selalu menghasilkan kebudayaan yang 
mewujudkan hukum dengan kekhasannya masing-masing. 

Dewasa ini, dalam tataran akademik muncul kembali wacana 
menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah 
kebijakan pembangunan nasional, karena terdapat kontradiksi 
paradigm berfikir dalam merumuskan kebijakan nasional. Di satu sisi 
terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 yang 
diatur berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 yang 
merupakan produk hukum DPR dan Presiden pada masa Presiden 
Susilo Bambang Yudoyono,  yang kemudian ketentuan ini  melahirkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 

                                                             
5 Esmi Warassih, Pranata Hukum  Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 
2005, hlm. 89. 
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melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 yang menjadi arah 
kebijakan Presiden Joko Widodo. 

Kondisi ini  juga menimbulkan problem tersendiri, karena 
kebijakan lima tahunan yang dilahirkan oleh Presiden, tidak dilengkapi 
dengan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga “seolah-olah” 
kebijakan bernegara merupakan hak mutlak Presiden setelah Perubahan 
UUD 1945, karena kebijakan Negara akhirnya didasarkan pada 
kebijakan Presiden Terpilih yang disampaikan pada masa kampanye. 
Paradigma perumusan kebijakan yang demikian tentu merupakan aliran 
pikiran individualisme dan liberalisme yang  sangat bertentangan 
dengan suasana kebatinan kedaulatan rakyat Indonesia yang dilandasi 
pada hikmah kebijaksanaan, yang bermakna aliran kekeluargaan dalam 
hidup bernegara, bukan individualisme. 

Berdasarkan realitas yang demikian, maka kajian yang 
komprehensif antara reformulasi sistem perencanaan pembangunan 
nasional  dengan pembangunan hukum nasional merupakan suatu 
keniscayaan, terutama implikasinya terhadap pelaksanaan 
pembangunan. 

 

B. Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Kedaulatan rakyat adalah merupakan salah satu prinsip 
ketatanegaraan Indonesia, yang termuat dalam Pembukaan dan Pasal-
Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena 
itu, perlu kajian tentang penganutan teori kedaulatan rakyat Indonesia 
yang tidak hanya merupakan adopsi dari ajaran J.J. Rousseau, tetapi 
juga bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia 
(volkgeist). 

“Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan dalam alinea ke-IV 
Pembukaan UUD 1945, adalah perkawinan antara asas 
kerakyatan dalam masyarakat pedesaan yang berintikan pada 
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musyawarah mufakat, dengan ajaran kedaulatan rakyat dari 
Eropah dan Amerika yang bersendikan pada perwakilan”6 

 

Muhammad Yamin dalam konteks yang demikian 
berpandangan bahwa pengertian kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 
berasal dari 2 (dua) aliran pikiran: aliran pertama, adalah lanjutan 
perkembangan kedaulatan dalam perjalanan sejarah Indonesia, dan 
aliran kedua merupakan petikan hasil revolusi-revolusi  dunia yang 
bergelora dalam sejarah dunia sejak revolusi Amerika, Prancis dan 
Rusia.7 Hikmah kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan 
Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan dari 
anarki, liberalisme dan semangat penjajahan.8 

Berkaitan dengan permusyawaratan ini, menurut Soekarno 
terdapat 3 (tiga) hal yang dapat memberikan kemajuan kepada ummat 
yang hidup dalam Negara yang dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhanan: 

Pertama, karena dengan dasar musyawarah itu, manusia 
memperhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan, 
dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia. 

Kedua, oleh permusyawaratan, maka Negara tidak dipikul oleh 
seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala, 
melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga Negara tidak 
berpusing disekeliling seorang insan, melainkan sama-sama 
membentuk Negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu-satu sel 
mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan 
perlainan atau perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh 
badan. 

Ketiga, permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan 
kekhilafan pendirian atau kelakuan orang seorang, permusyawaratan 

                                                             
6 Mas Bakar, Kedaulatan Rakyat dan Implementasinya Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Tesis, 
Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1987, hlm. 110. 
7 Ibid., hlm. 115. 
8 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, 
Jakarta, 1971, hlm. 98. 
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membawa Negara kepada tindakan yang betul dan menghilangkan 
segala kesesatan.9 

Oleh sebab itu, bila diperhatikan risalah  perumusan UUD 
1945, keberadaan MPR sebagai sebuah lembaga dimaksudkan 
merupakan perwujudan representasi seluruh rakyat Indonesia, dan 
mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Muhammad Yamin 
dalam hubungan dengan struktur ketatanegaraan yang akan dibangun 
mengemukakan antara lain: 

Kemudian dihadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara 
itu adalah suatu Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat 
Indonesia, yaitu yang menjadi kekuasaan yang setinggi-
tingginya di dalam republik. Kekuasaan yang dipegang oleh 
permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja 
oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula 
oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang 
dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara 
terbanyak10. 

Konteks yang demikian menunjukkan bahwa keberadaan 
Majelis Permusyawaratan dalam tataran para pendiri Negara (founding 
fathers) dimaksudkan sebagai tempat bermusyawarah seluruh rakyat 
Indonesia, sehingga ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, 
akan tetapi setelah Perubahan UUD 1945, kedudukan MPR 
“terdegradasi” menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga 
Negara lainnya, seperti DPR, DPD, MA, MK dan lain-lain melalui  
penerapan “checks and balances system”, padahal menurut Jimly 
Asshidiqie, dalam perspektif pembagian kekuasaan, prinsip 
kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidak bersifat primer.11 

Dalam hubungan ini menurut hemat penulis, ke depan 
(futuristic view) perlu kajian komprehensif terhadap kedudukan MPR 
sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan 
                                                             
9 Ibid., hlm. 95. 
10 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemedekaan Indonesia (PPKI), 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 181.  
11 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, 
FH UII Press, Yogyakarya, 2004, hlm. 11 
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tetinggi dalam sistem kelembagaan Negara, sehingga tidak mencederai 
amanat para founding fathers dalam UUD Proklamasi. Untuk itu, 
tentunya bila hendak mendudukkan kembali MPR dalam struktur 
tertinggi, maka keanggotaannya tidak hanya DPR dan DPD, tetapi juga 
Utusan Golongan sebagai perwakilan fungtional (functional 
representation), sehingga keseluruhan komponen masyarakat 
Indonesia tercermin dalam MPR, dan inilah merupakan spesifik 
kelembagaan negara yang bersumber dari nilai-nilai yang berakar 
dalam masyarakat. 

Keberadaan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR 
mempunyai akar sejarah yang sangat kuat. Konsep Utusan Golongan  
(UG) ini mencerminkan diadopsinya pengertian sistem perwakilan 
fungsional (functional representation) dalam konstitusi Negara kita. 
Dalam pengertian yang lebih luas, Utusan Golongan ini dikaitkan 
dengan kelompok-kelompok fungsional lainnya yang tidak mungkin 
dapat diwakili aspirasinya melalui mekanisme perwakilan politik 
(political representation), seperti golongan agama, cendekiawan, 
kelompok professional, , kaum perempuan, buruh, pendidik (guru), 
petani, nelayan dan sebagainya12, tentu dilakukan melalui mekanisme 
seleksi  khusus. 

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis merupakan kekeliruan 
paradigma bila perumus Perubahan UUD 1945 hanya menempatkan 
political representation dan regional representation dalam struktur 
MPR, serta menjadikan MPR hanya sebagai lembaga Negara yang 
sederajat dengan lembaga Negara lainnya, karena telah menghapuskan 
pemikiran asli yang dikembangkan oleh “the founding fathers” pada 
saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

Praktik oligarki menunjukkan bahwa kedaulatan telah 
direnggut oleh parpol  secara sewenang-wenang dari tangan rakyat. 
Akibatnya,  rakyat kehilangan hak yang paling berharga dan paling 
mendasar dalam bernegara. Maka, tidak ada yang mesti dilakukan 

                                                             
12 Ibid, hlm. 44-46. 
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selain mengambil kembali kedaulatan yang selama ini direbut oleh 
pejabat dan parpol untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat. 
Kedaulatan dalam konteks ini tentu tidak hanya diterjemahkan sebagai  
kekuasaan politik, memilih wakil rakyat dan sebagainya. Kedaulatan 
mesti pula dipahami dalam kaitannya dengan kesejahteraan, keadilan, 
kemakmuran dan seterusnya.13   

 

C. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan 
sistem perencanaan pembangunan nasional secara lebih baik, maka 
hendaknya pembangunan itu dilihat dalam konteks hukum sebagai 
suatu sistem. Pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut 
meliputi dua hal sebagai berikut:14  

Pertama, yaitu sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem 
biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, 
yang membentuk satu keseluruhan yang rumit  atau kompleks  tetapi 
merupakan satu kesatuan. Pandangan ini pada dasarny bersifat 
deskriptif, bersifat menggambarkan  dan ini memberikan kemungkinan 
untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda yang 
berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya  atau 
memilahkannya  guna kepentingan penganalisaan  dan untuk 
mempermudah pemecahan masalah. 

Kedua, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal 
dengan pengertian umum pendekatan sistem (system approach). Pada 
dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam  
usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berpikir atau 
beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam 
memandang atau menghadapi  saling keterkaitan. Pendekatan sistem 
mberusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan 
benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang 
amat sederhana atau bahkan keliru. 

                                                             
13 Sofjan S. Siregar, Ijtihad Demokrasi, Nasuha Centre, Rotterdam, Nederland, 2015, hlm. 59.  
14 Otje Salman S., H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan 
Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 84. 
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Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan 
yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung 
di dalamnya adalah sebagai berikut: 

a. Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan. 

b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-
bagiannya (Wholism). 

c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, 
yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).  

d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan 
sesuatu yang berharga (transformasi). 

e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain  
(keterhubungan) 

f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu 
(mekanisme kontrol).15  

 

Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa 
persoalan sistem perencanaan pembangunan nasional yang kita hadapi 
sangat kompleks. Di satu sisi, Perubahan UUD 1945, telah 
menghilangkan kewenangan MPR untuk menetapkan  Garis-Garis 
Besar Haluan Negara, sejalan dengan kehendak menempatkan MPR 
yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara pemegang 
sepenuhnya kedaulatan rakyat, melainkan hanya sebatas lembaga 
Negara yang sederajat dengan lembaga Negara lainnya. 

Di sisi lain, penguatan sistem pemerintahan presidensil dalam 
konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berimplikasi 
kepada penyerahan sepenuhnya kebijakan pembangunan (public 
policy) kepada Presiden terpilih. Keberadaan  Presiden beserta 
kewenangannya pada dasarnya bersumber dari kewenangan atributif, 
yang melahirkan kekuasaan baru, dan dilakukan oleh suatu badan yang 

                                                             
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1991, hlm. 48-49.   
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pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
(authorized organ). 

Suyoto Mulyosudarmo mengemukakan, dalam proses 
pengatribusian hanya melibatkan dua pihak, yaitu pemilik kekuasaan 
dan penerima kekuasaan. Pemberian kekuasaan kepada subjek hukum 
yang baru, dapat pula dikatakan sebagai pembentukan kekuasaan. 
Dalam setiap pembentukan kekuasaan akan terjadi masalah 
pengawasan, yaitu suatu pengawasan dari subjek hukum yang 
membentuk kekuasaan terhadap subjek hukum yang dibentuk atau yang 
diberi kekuasaan, hanya saja dalam konteks pembentukan kekuasaan 
yang bersifat atributif, tidak serta merta dapat diketahui kepada siapa 
penerima kekuasaan itu harus bertanggung jawab.16 

Di Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 sistem 
perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang-undang 
No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 
17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005 – 2025, yang kemudian pada era Presiden Joko Widodo 
dilahirkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 
– 2019) , yang tentu kesemuanya lebih banyak berada pada ranah 
eksekutif. 

Fakta yang timbul dari pengaturan dimaksud adalah kebijakan 
Negara lima tahunan pada dasarnya berada di tangan orang 
perseorangan (Presiden), tanpa diimbangi mekanisme 
pertanggungjawaban, sehingga dalam tataran praktik  arah kebijakan 
kehidupan bernegara tidak didasarkan pada satu haluan yang tersistem, 
yang dapat membahayakan keutuhan Negara, karena agenda 
pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi dan misi calon 
Presiden terpilih, yang mempunyai kecenderungan subjektif, dan dalam 
perspektif  yuridis  RPJMN 2015 – 2019 hanya didasarkan pada 
Peraturan Presiden yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang 

                                                             
16 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 
Nawaksara, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41 - 42.  
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lebih rendah dari undang-undang, padahal mengatur kebijakan nasional 
selama lima tahun yang menyentuh berbagai aspek kepentingan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Di sisi lain, pengaturan yang demikian pada dasarnya telah 
mencederai demokrasi Pancasila yang dilandasi pada musyawarah 
mufakat dalam pengambilan keputusan, bukan pada orang perorangan 
seperti Amerika, yang nota bene dilandasi pada filosofi individualisme 
dan liberalisme, sehingga dewasa ini muncul anggapan bahwa 
kebijakan pembangunan tanpa arah.  

Konstelasi yang demikian berarti  MPR sebagai pembentuk 
kekuasaan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(sebagai pembentuk konstitusi) mempunyai kewenangan menetapkan 
GBHN untuk diderivasikan kepada Presiden. Dengan perkataan lain, 
agar terwujud arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan cita-
cita  dan tujuan bernegara perlu dihidupkan kembali GBHN melalui 
Ketetapan MPR, dengan beberapa alas an sebagai berikut: 

Pertama, Indonesia yang didasarkan pada sendi kedaulatan 
rakyat berdasarkan musyawarah mufakat, mengandung makna bahwa 
MPR (yang saat ini terdiri dari DPR dan DPD) adalah merupakan 
perwujudan representasi rakyat Indonesia dalam menentukan arah 
haluan Negara (GBHN), bukan berada pada Presiden selaku pemegang 
kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, idealnya di Indonesia MPR harus 
menjadi sebuah institusi yang spesifik dalam ketatanegaraan Indonesia 
yang lahir dari akar budaya bangsa, bukan didasarkan pada pembagian 
atau pemisahan kekuasaan semata yang merupakan adopsi nilai-nilai 
demokrasi Amerika dan Eropa, yang cenderung individualisme dan 
liberalisme. 

Kedua, posisi MPR sebagai badan yang dibentuk berdasarkan 
konstitusi, mempunyai kewenangan membentuk kekuasaan baru 
(atribusi dan delegasi) yang diberikan kepada lembaga Negara lain, 
yang juga berdasarkan konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dalam hubungan ini MPR dapat membentuk GBHN untuk 
diderivasi kepada Presiden. 

Ketiga, mekanisme pertanggungjawaban. Dewasa ini, berbagai 
lembaga Negara tidak memiliki pengaturan mekanisme 
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pertanggungjawaban, padahal dalam sebuah kekuasaan, agar tidak 
melahirkan absolutisme perlu pengaturan pertanggungjawaban. Dalam 
konteks ini, apabila MPR melahirkan GBHN selaku pembentuk 
kekuasaan menurut Pasal 3 dan Pasal 37 UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka berimplikasi yuridis Presiden sebagai 
pelaksana harus bertanggungjawab atas pelaksanaan GBHN kepada 
MPR, baik secara moral maupun secara hukum, meskipun dalam hal ini 
MPR tidak berwenang memberhentikan, tetapi dapat memberi 
rekomendasi kepada DPR dan DPD atau lembaga Negara lainnya 
terhadap pelaksanaan haluan negara. 

Keempat, memantapkan sinkronisasi dan harmonisasi arah 
kebijakan pembangunan, baik pada Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada saling kontradiktif arah 
pembangunan antara susunan pemerintahan.  

Realitas di atas berarti di Indonesia saat ini merupakan hal 
yang sangat strategis untuk mendesign reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional melalui pengaturan  kembali pranata  GBHN 
oleh MPR selaku pembentuk kekuasaan. 

GBHN dimaksud paling tidak harus menjangkau ke depan 
(futuristic view) sebagai problem solving dalam mengatasi tantangan 
dan hambatan melalui kajian politik strategi nasional dengan 
memperhitungkan kemampuan dan peluang dalam mencapai tujuan 
nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea ke-IV Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara sistematika pengaturan GBHN dimaksud paling tidak 
harus mencakup beberapa elemen sebagai sebuah sistem: 

Pertama, visi dan misi Indonesia, tentunya visi Indonesia ke 
depan dan selamanya harus tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang 
terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. 
Sedangkan misi GBHN mengacu pada tujuan bernegara sebagaimana 
diatur dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(dimensi idealistis).  

Kedua, Arah dan Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan 
ini tentu dilandasi pada sistem nasional yang meliputi pembangunan 
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pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara: ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan (dimensi normatif). 

Ketiga, Implementasi Pembangunan Nasional, dalam 
hubungan ini diperlukan kajian berdasarkan analisis SWOT, untuk 
kemudian dilakukan telaahan strategis skala prioritas pembangunan 
nasional dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara (dimensi realistis). 

 

D. Penutup 

Berdasarkan   kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka se 
bagai penutup tulisan ini terdapat beberapa catatan: 

1. Perlu rekonstruksi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai wujud sendi 
Negara berdasar atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 
melalui prinsip musyawarah mufakat, yang terdiri dari berbagai 
komponen DPR, DPD (political and regional representation) 
dan Utusan Golongan (functional representation) yang 
bersumber dari akar budaya bangsa. 

2. Menghidupkan kembali GBHN oleh MPR sebagai pembentuk 
kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga 
mempunyai arah haluan yang jelas dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan  dengan 
pola sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini 
menunjukkan kebijakan pembangunan terombang ambing 
tanpa arah yang pasti.  
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MEMPERSIAPKAN KEHADIRAN KEMBALI GBHN1 

Oleh: Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H2 

 

Without goals, and plans to reach them, 

you are like a ship that has set sail with no destination. 

- Fitzhugh Dodson –  

 

 Akhir-akhir ini kembali muncul pemikiran untuk 
menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
seperti pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru berakhir dan berganti 
menjadi Orde Reformasi memang tidak ada lagi GBHN. Pada masa 
Orde Baru sebutan yang paling populer bagi Presiden adalah mandataris 
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Kepopuleran sebutan 
mandataris mengalahkan sebutan lain sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan.  

Setelah masa reformasi sebutan mandataris nyaris tidak pernah 
terdengar lagi. Ada berbagai alasan untuk tidak menyebut lagi Presiden 
sebagai mandataris, antara lain  Presiden tidak lagi menerima mandat 
dari MPR dalam bentuk GBHN karena Presiden tidak lagi dipilih MPR 
melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Program-program yang 
dilaksanakan Presiden bukan lagi berbagai program yang dituangkan 
MPR dalam GBHN melainkan program-program dari Presiden sendiri 
terutama yang disampaikan dalam kampanye pemilihan presiden. 

Perubahan mengenai keberadaan GBHN tidak terlepas dari 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) pada awal Orde Reformasi.  Sebelum perubahan 
UUD 1945, pengaturan mengenai GBHN dapat ditemukan dalam Pasal 
3 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 

                                                             
1 Disampaikan pada Focus Group Discussion, “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional”, Kerja Sama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Universitas 
Islam Sumatera Utara, Medan, 9 Juni 2016. 
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. 
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Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara.”  
Setelah perubahan UUD 1945, bunyi Pasal 3 berubah menjadi: 

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

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

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

Setiap perubahan yang dilakukan manusia tentu saja selalu 
dalam upaya perbaikan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak jarang 
perubahan-perubahan yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan 
malah menimbulkan masalah baru. Kenyataan ini berlaku juga dalam 
perubahan UUD 1945. Di satu sisi perubahan UUD 1945 telah 
menghasilkan perbaikan tetapi di sisi lain masih menyisakan masalah 
lama bahkan menimbulkan masalah baru. Masalah-masalah itu diduga 
antara lain disebabkan sejak masa Reformasi tidak ada lagi GBHN 
sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional.  

Dalam rangka menanggapi kenyataan tersebut, akhir-akhir ini 
muncul pemikiran yang menghendaki keberadaan kembali GBHN. 
Tentu saja keberadaan GBHN nanti tidak harus sama persis dengan 
pada masa sebelum Reformasi atau pada masa Orde Baru melainkan 
harus dengan re-formulasi atau perumusan kembali agar sesuai dengan 
kebutuhan negara pada masa kini dan datang. 

Dari sisi hukum, salah satu alasan yang sering dikemukakan 
untuk menolak keberadaan GBHN adalah ketiadaan jenis peraturan 
perundang-undangan yang dapat digunakan MPR untuk mengeluarkan 
GBHN. Pada masa Orde Baru itu GBHN dituangan dalam Ketetapan 
MPR tetapi ketika masa reformasi mulai bergulir keberadaan Ketetapan 
MPR dihilangkan.  

Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan 
lagi jenis peraturan perundang-undangan bernama Ketetapan MPR. 
Akan tetapi, setelah pemberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) 
alasan itu sudah tidak relevan lagi. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 
disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 
terdiri atas:  

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

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

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

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Setelah pemberlakukan UUP3 maka jenis peraturan 
perundang-undangan berupa Ketetapan MPR sudah ada kembali. 
Dengan kata lain peluang untuk mengeluarkan Ketetapan MPR yang 
berisi GBHN sudah terbuka. Meskipun demikian, alangkah lebih baik 
jika mengenai kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN yang akan 
dilaksanakan Presiden dinyatakan secara tegas dengan diatur kembali 
dalam UUD 1945. Sehubungan dengan itu  maka perlu dilakukan 
perubahan UUD 1945 yang kelima terutama dalam rangka 
mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar 
daripada haluan negara 

Salah satu kelemahan GBHN pada masa Orde Baru adalah  
kenyataan bahwa GBHN itu sebenarnya bukan disiapkan sendiri oleh 
MPR melainkan oleh Presiden. Jika nanti MPR diberikan kembali 
kewenangan untuk menetapkan GBHN maka dalam UUD 1945 perlu 
diatur secara tegas bahwa pembentukan GBHN harus dilakukan sendiri 
oleh MPR. Pertanyaan yang patut disampaikan; Apakah MPR terlebih 
anggota MPR mampu dan siap bersusah payah terlibat dalam 
pembentukan GBHN?  

Sebagai perbandingan, perubahan UUD 1945 yang mengubah 
kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat pada kenyataannya tidak banyak berubah. Sampai 
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sekarang Rancangan Undang-Undang masih tetap lebih banyak berasal 
dari Presiden. Semoga saja perubahan terhadap ketentuan mengenai 
kewenangan MPR membuahkan hasil yang berbeda  dengan perubahan 
mengenai kewenangan DPR selama ini. 

Berbagai alasan dapat saja dimunculkan untuk menolak 
kehadiran kembali GBHN. Meskipun begitu saya yakin sangat sulit 
untuk tidak setuju mengakui betapa penting keberadaan suatu tujuan 
dan rencana untuk mencapai tujuan itu. Tepatlah yang dikatakan oleh 
Fitzhugh Dodson: Without goals, and plans to reach them, you are like 
a ship that has set sail with no destination.  
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN           
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Hatta Ridho 

 

Pentingnya Perencanaan Pembangunan 

Indonesia bukanlah Negara yang menganut sistem ekonomi 
kapitalis (neo liberalism) yang tidak memerlukan perencanaan 
pembangunan dan menyerahkan pengendalian dan proses 
pembangunan kepada mekanisme pasar sebagaimana terjadi di 
Amerika Serikat dan Negara Eropa. Bersama negara-negara 
berkembang lainnya, Indonesia menggunakan mekanisme perencanaan 
pembangunan sebagai alat untuk mendorong dan mengkoordinasikan 
kegiatan pembangunannya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli 
ekonomi pembangunan asal India yakni ML Jhingan (1984)  bahwa 
“perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan 
pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh 
suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan 
tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”. 

Menurut Sjafrizal (2009) ada 3 alasan utama mengapa Negara 
berkembang memerlukan perencanaan pembangunan untuk mendorong 
proses pembangunan baik pusat maupun daerah, yaitu : 

1. kegagalan mekanisme pasar (market failures) disebabkan tidak 
terpenuhinya persyaratan mekanisme pasar di negara-negara 
bekembang yakni (a) terdapatnya kompetisi yang cukup tajamdan 
berjalan secara adil dengan tiadanya kekuatan monopoli, (b) tidak 
ada daerah dan masyarakat yang terisolir, dan (c) hukum harus 
berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang 
berbuat curang demi kepentingan sendiri. 

2. Ketidakpastian masa datang (uncertainty), dimana kondisi tersebut 
menyebabkan keputusan yang diambil pihak swasta dan masyarakat 
tidak sesuai dengan  sasaran yang diharapkan, sehingga pemerintah 
berinisiatif menggerakkan dan mengkoordinasikan kegiatan 
ekonomi melalui mekanisme perencanaan pembangunan. 
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3. Untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Perencanaan 
pembangunan berperan mengarahkan aktifitas para pelaku 
pembangunan, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat umum 
dalam kerangka sasaran yang jelas dan bermanfaat untuk seluruh 
masyarakat. 

Di Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
bertujuan untuk: 

1.      mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 
2.      menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah; 

3.      menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

4.      mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
5.      menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
 

Bentuk perencanaan pembangunan di Indonesia telah 
mengalami perubahan nama, setidaknya menurut Mahfud MD bahwa “ 
Pada Zaman pemerintahan Presiden Soekarno garis-garis besar 
daripada haluan negara diberi nama Pembangunan Semesta Berencana. 
Ini berarti bahwa pada mulanya nama haluan negara itu bukanlah 
GBHN. GBHN hanyalah pilihan penamaan di pemerintah Orde Baru. 
Pada Era reformasi dinamakan SPPN (Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional)”. 

 

Perubahan Sistem Politik dan Perencanaan Pembangunan 

Sejak amandemen UUD 1945 (1999-2002) telah terjadi 
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, 
eksaminatif dan yudikatif. Perubahan struktur ketatanegaraan menjadi 
horizontal-fungsional telah menyebabkan MPR kehilangan mandat 
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untuk menetapkan GBHN. Selain itu, sejak disahkannya UU No. 
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
otomatis nama GBHN menghilang, meskipun esensi dan substansinya 
tetap ada dalam RPJPN dan RPJMN. 

MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tempat bertemu dua 
lembaga legislatif (sistem bikameral) 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 dan meletakkan konstitusi sebagai 
sumber dari segala sumber hukum. 

Penghapusan kewenangan MPR tersebut menyebabkan 
perubahan sistem dan lembaga perencana pembangunan, dimana sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-undang, 
yakni  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. Adapun RPJMN disusun oleh Presiden dan ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden RI dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, 
pemenuhan kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada perkembangannya, sistem Perencanaan Pembangunan 
nasional pasca reformasi ini melahirkan berbagai masalah diantaranya: 

1. Penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan RPJPN dipandang 
lemah, karenan dominasi 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. 

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, banyak pihak 
mulai menilai bahwa tanpa GBHN sebagai otoritas tertinggi yang 
mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara ini bukan lagi 
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Negara kesatuan, tetapi Negara dengan multi-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. 

Saat ini berbagai pihak mulai berpikir untuk menghidupkan 
kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara (Presiden ) dalam 
menjalankan roda pemerintahan. 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.  

Namun di sisi lain, beberapa pakar tatanegara menyatakan 
bahwa keinginan untuk menghidupkan lagi GBHN dan mengebalikan 
kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN harus memiliki landasan 
yuridis, sehingga harus mengamandemen konstitusi kembali. Prof 
Mahfud MD berpendapat bahwa sejak 1960 sampai sekarang Indonesia 
sebenarnya sudah mempunyai perangkat hukum untuk haluan negara 
meskipun nama resminya selalu berubah. Oleh sebab itu, tidak perlu 
lagi pemberlakuan GBHN, atau kalau nama itu dianggap memiliki nilai 
historis yang perlu dipertahankan, dapat dengan mengubah nama UU 
SPPN menjadi UU tentang GBHN. Jika muncul keinginan kuat kembali 
pada GBHN dengan baju TAP MPR, menurut Mahfud MD diperlukan 
lagi mengubah konstitusi.  
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Sedangkan Prof Saldi Isra mengaitkan keinginan 
menghidupkan kembali GBHN dengan efektifitas penerapan sistem 
presidensial, dimana penguatan dan mempertahankan sistem 
presidensial justru merupakan kesepakatan yang diambil MPR sendiri 
saat proses amandemen keempat. Saldi Isra mengajukan 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 pasangan calon terpilih dalam masa kampanye. 
Lebih lanjut Saldi  berpendapat bahwa persoalan lain yang tidak kalah 
serius adalah bahwa GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan 
menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR. 
Melihat situasi politik saat ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden 
hampir dapat dipastikan tidak akan memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan secara total kekuatan-kekuatan politik di MPR. Artinya, 
jika terjadi pergeseran kekuatan politik di MPR karena perubahan 
dukungan suara pemilih di pemilu legislatif, sangat mungkin kekuatan 
politik baru akan mengubah GBHN yang telah ditetapkan MPR 
sebelumnya. Dengan demikian, gagasan membuat GBHN untuk pola 
pembangunan jangka panjang pasti tidak akan semudah era 
pemerintahan Presiden Soeharto. 

Pendapat berbeda dikemukakan Yudi Latif, bahwa di bawah 
sistematik negara kekeluargaan, Indonesia memilih demokrasi 
permusyawaratan dengan lebih menekankan daya-daya konsensus 
(mufakat) dalam semangat kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan 
ini berusaha mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang 
dihindari bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, melainkan juga 
dikte-dikte tirani minoritas dari oligarki elite penguasa dan pengusaha. 
Dalam ungkapan Soekarno, demokrasi kita janganlah mengikuti model 
'mayorokrasi' dan 'minikrasi'. 

www.m
pr

.g
o.

id



56 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus ala 
Indonesia, kebijakan dasar (rencana) pembangunan tidaklah diserahkan 
kepada presiden sebagi ekspresi kekuatan majoritarian. Kebijakan dasar 
rencana pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme 
konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu 
lembaga perwakilan terlengkap, yakni Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Dengan kata lain, pesiden tidak mengembangkan 
politik sendirian, tetapi harus menjalankan prinsip-prinsip direktif yang 
ditetapkan MPR dalam suatu GBHN. 

GBHN memiliki fungsi penting dalam mewujudkan konsepsi 
negara kekeluargaan dan kesejahteraan. Selain memberikan prinsip-
prinsip direktif yang memberikan haluan pembangunan nasional secara 
menyeluruh (semesta), bertahap dan berencana, GBHN juga memiliki 
fungsi alokatif dalam pendistribusian sumber daya ekonomi. Di dalam 
sistem kapitalisme, fungsi alokasi sumber daya strategis diserahkan 
sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dalam sistem etatisme, fungsi 
alokasi sumber daya diserahkan pada pusat komando diktatorial. Dalam 
sistem Pancasila, alokasi sumber daya tidak hanya tanduk pada 
mekanisme-mekanisme tersebut, melainkan juga melalui mekanisme 
permusyawaratan rakyat dalam MPR. 

Orde reformasi tampaknya cenderung hendak meniru sistem 
AS, tetapi 'salah arah' karena tidak mengadopsinya secara konsisten. 
Setelah MPR dijatuhkan posisinya dari lembaga tertinggi, 
kewenangannya dalam menyusun GBHN juga ditiadakan. Sebagai 
gantinya muncul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) yang ditetapkan dengan UU. RPJPN ini kemudian diturunkan 
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 
periode lima tahunan dengan memberikan kesempatan kepada Presiden 
untuk menentukan platform politik pembangunannya tersendiri sesuai 
dengan janji kampanye. 

Menurut Yudi Latif, akan timbul masalah, karena RPJPN ini 
ditetapkan oleh UU, sementara presiden ikut serta dalam merumuskan 
ketentuannya. Setelah itu, karena presiden juga diberi kewenangan 
menetapkan platform pembangunan, presiden juga yang menjalankan 
UU itu dan menetapkan anggarannya. Dan akhirnya, karena tidak ada 
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mekanisme pertanggungjawaban kepada MPR, presiden juga yang 
mengawasi pelaksananya. Alhasil, jika presiden nya tidak amanah, 
mudah sekali kebijakan pembangunan di negeri ini jatuh ke tangan 
kepentingan perseorangan yang dapat merugikan kepentingan nasional. 

Hal ini amat berbeda dengan sistem pemerintahan yang 
dijalankan di AS. Di sana, meskipun presiden diberikan wewenang 
untuk menetapkan platform kebijakannya, fungsi Konggres (MPR) 
dalam menentukan anggaran lebih kuat. Sesuai sistem pemisahan 
kekuasaan, baik Senat maupun DPR di AS harus sama-sama 
menyetujui anggaran, kemudian di tanda tangani oleh Presiden AS. Jika 
presiden tidak setuju atas rancangan anggaran yang ditetapkan 
Konggres, Presiden AS bisa memvetonya, dan rancangan anggarannya 
di kembalikan ke Konggres. Di Konggres, veto tadi dapat dibatalkan 
dengan dua pertiga suara menolak. Dengan demikian, final say tentang 
anggaran itu tetap ada di Konggres yang bisa menjadi alat kendali bagi 
kebijakan rencana pembangunan yang dicanangkan presiden. 

Selain itu, fakta juga menunjukkan bahwa sekalipun Presiden 
RI memenangkan dukungan mayoritas popular vote, dalam 
kenyataannya tidak pernah mudah menguasai parlemen. Solusinya, 
Presiden sering tergoda membentuk kabinet dengan koalisi lebar tanpa 
kesamaan basis ideologis. Koalisi yang terbentuk bersifat pragmatis, 
yang menyimpang dari prinsip-prinsip deliberatif demokrasi konsensus 
yang mesti bersifat inklusif, imparsial dan berorientasi jauh ke depan. 
Dengan pragmatisme, menteri-menteri dari ragam partai 
mengembangkan loyalitas ganda. Kementerian-kementerian tampil bak 
negara dalam negara karena kebijakannya sering kali tak taat azas 
terhadap platform pembangunan yang digariskan presiden ataupun 
terhadap tujuan dan fungsi negara. Untuk menghindari itu, lebih baik 
semua elemen kekuatan politik tunduk pada prinsip-prinsip direktif 
GBHN, disertai adanya mekanisme pertangungjawaban atas 
pelaksanaan haluan negara itu. 

Lebih dari itu, keberadaan GBHN sangat penting manakala 
pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem 
diskontinuitas dan diskonektivitas. Para pengambil keputusan politik 
terjebak pada kepentingan jangka pendek dan terfragmentasi menurut 
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garis kepartaian dan kedaerahan. Dengan kondisi seperti itu, pilihan-
pilihan kebijakan sering bersifat tambal sulam dan parsial, 
mengabaikan pilihan-pilihan strategis yang bersifat fundamental dan 
integral, yang memerlukan kesinambungan dan keterpaduan berjangka 
panjang. Kesadaran untuk menghidupkan kembali GBHN cukuplah 
berisi pedoman-pedoman dasar (guiding principles) atau arahan-arahan 
dasar (directive principles) yang dapat memandu para penyelenggaraan 
negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan 
secara terpimpin dan terencana.  

Dari pendapat pro maupun kontra terhadap waana 
menghidupkan kembali GBHN, saya berpendapat sebaiknya ditempuh 
jalan tengah, yakni  

1. Sistem perencanaan pembangunan nasional perlu diperkuat 
dengan tidak meletakkan dominasi penyusunan rencana hanya 
pada lembaga eksekutif sehingga keberadaan haluan negara 
yang kuat seperti GBHN sangat diperlukan. 
Pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan haluan negara 
harus dilaksanakan tanpa mereduksi sistem presidensial yang 
sudah disepakati, sehingga yang diperlukan hanya menyepakati  
pelaksanaan prinsip distribusi kekuasaan (distribution of 
power) secara lebih proporsional. 

2. Tidak perlu melakukan amandemen konstitusi lagi yang harus 
menetapkan kembali kedudukan kelembagaan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara yang menciptakan pola hirarki 
pertanggungjawaban presiden terhadap pelaksanaan haluan 
negara. MPR tetap sebagai lembaga legislatif yang kuat (DPR 
dan DPD) yang menjalankan mekanisme check and balances 
dalam hal pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan haluan 
Negara oleh presiden. Artinya, haluan negara ditetapkan 
melalui TAP MPR dan bukan lagi setingkat undang-undang, 
tanpa perlu mengutak atik hirarki kelembagaan negara. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN           
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Hilda Handayani, S.H., M.H 

 

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 
merupakan produk politik nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil 
pemilihan umum 1998. GBHN tersebut berlaku sejak tanggal ia 
ditetapkan sampai ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara 
Oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan 
umum pada tahun 2004. 

GBHN dapat diberi pengertian sebagai pola umum 
pembangunan nasional, yaitu rangkaian program – program 
pembangungan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang 
berlangsung  secara terus-menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan 
tujuan nasional seperti, termuat dalam pembukaan UUD 1945. 
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. 

Setelah masa reformasi sebutan mandataris nyaris tidak 
pernah terdengar lagi. Ada berbagai alasan untuk tidak menyebut lagi 
Presiden sebagai mandataris, antara lain  Presiden tidak lagi menerima 
mandat dari MPR dalam bentuk GBHN karena Presiden tidak lagi 
dipilih MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Program-program 
yang dilaksanakan Presiden bukan lagi berbagai program yang 
dituangkan MPR dalam GBHN melainkan program-program dari 
Presiden sendiri terutama yang disampaikan dalam kampanye 
pemilihan presiden. 

Perubahan mengenai keberadaan GBHN tidak terlepas dari 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) pada awal Orde Reformasi.  Sebelum perubahan 
UUD 1945, pengaturan mengenai GBHN dapat ditemukan dalam Pasal 
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3 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara.”  
Setelah perubahan UUD 1945, bunyi Pasal 3 berubah menjadi: 

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

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

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

Setiap perubahan yang dilakukan manusia tentu saja selalu 
dalam upaya perbaikan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak jarang 
perubahan-perubahan yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan 
malah menimbulkan masalah baru. Kenyataan ini berlaku juga dalam 
perubahan UUD 1945. Di satu sisi perubahan UUD 1945 telah 
menghasilkan perbaikan tetapi di sisi lain masih menyisakan masalah 
lama bahkan menimbulkan masalah baru. Masalah-masalah itu diduga 
antara lain disebabkan sejak masa Reformasi tidak ada lagi GBHN 
sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional.  

Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan hukum  meliputi 
segala segi kehidupan, sehingga dengan demikian mempunyai 
jangkauan yang amat luas, sebab terjadinya juga bermacam-macam, 
seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan mental 
manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam masyarakat, 
kemajuan sebagai sarana komunikasi, transportasi, urbanisasi, 
perubahan tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan 
lain-lain. 

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat 
sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki 
hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan 
yang dikehendaki masyarakat. Bagi Indonesia tujuan pembangunan 
yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan  di dalam Pembukaan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Dewasa ini, dalam tataran akademik muncul kembali wacana 
menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah 
kebijakan pembangunan nasional, karena terdapat kontradiksi 
paradigm berfikir dalam merumuskan kebijakan nasional. Di satu sisi 
terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 yang 
diatur berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 yang 
merupakan produk hukum DPR dan Presiden pada masa Presiden 
Susilo Bambang Yudoyono,  yang kemudian ketentuan ini  melahirkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 
melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 yang menjadi arah 
kebijakan Presiden Joko Widodo. 

Kondisi ini  juga menimbulkan problem tersendiri, karena 
kebijakan lima tahunan yang dilahirkan oleh Presiden, tidak dilengkapi 
dengan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga “seolah-olah” 
kebijakan bernegara merupakan hak mutlak Presiden setelah Perubahan 
UUD 1945, karena kebijakan Negara akhirnya didasarkan pada 
kebijakan Presiden Terpilih yang disampaikan pada masa kampanye. 
Paradigma perumusan kebijakan yang demikian tentu merupakan aliran 
pikiran individualisme dan liberalisme yang  sangat bertentangan 
dengan suasana kebatinan kedaulatan rakyat Indonesia yang dilandasi 
pada hikmah kebijaksanaan, yang bermakna aliran kekeluargaan dalam 
hidup bernegara, bukan individualisme. 

Berdasarkan realitas yang demikian, maka kajian yang 
komprehensif antara reformulasi sistem perencanaan pembangunan 
nasional  dengan pembangunan hukum nasional merupakan suatu 
keniscayaan, terutama implikasinya terhadap pelaksanaan 
pembangunan. 

• Kesimpulan dan Saran 
Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) terus digaungkan sejumlah politisi di Tanah Air. Sejumlah 
tokoh nasional juga mendukung wacana tersebut. Wakil Ketua 
MPR  Hidayat Nur Wahid mengatakan, sistem serupa GBHN sangat 
diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara 
berkesinambungan, terutama untuk menata sistem demokrasi. Dia 
mengatakan, selama ini rencana pembangunan jangka menengah atau 
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panjang (RPJM/RPJP) berbasis pada program yang dibuat calon 
presiden terpilih. Program ini kemudian dijadikan undang-undang (UU) 
sebagai acuan kerja kabinetnya selama dia memerintah, (dikutip dari 
kompas.com). 

Maka Oleh Karena itu Demi kepentingan Kemajuan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia maka perlu dihidupkan kembali garis-
garis besar haluan Negara (GBHN), sehingga mempunyai arah haluan 
yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN           
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Jauhari Ginting, S.H., M.H 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang 
berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 
utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia 
atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan 
senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang 
kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka 
mencapai tujuan nasional suatu bangsa. 

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945 serta 
menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial.  

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional 
mengalami pasang surut. Dimulai pada masa Orde Lama, pembangunan 
nasional lebih diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan 
nasional disektor lain terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam 
belenggu kemiskinan. Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad 
memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan 
pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk 
maksud tersebut semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung 
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kehidupan 
demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan sektor pertanian 
sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini, dengan 
tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada 
usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan. 
 

B. PEMBAHASAN 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus 
menerus dilakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan 
masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, 
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yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang 
didambakan. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya 
pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua 
bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan 
tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka 
merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan 
segenap tumpah darah indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. 

Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk 
mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk 
mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional.  
Visi 

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang 
aman, bersatu, rukun dan damai;  

2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang 
menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; 
serta  

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan 
kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan 
fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. 

 
Misi  
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang 
diterapkan adalah : 

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan 
bermasyarkat, berbangsa dan bernegara. 

2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan 
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persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, 
rukun dan damai. 

4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketenteraman 
masyarakat. 

5. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya 
supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan 
dan kebenaran. 

6. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, 
dinamis, kreatif, dan berdaya tahan  terhadap pengaruh 
globalisasi. 

7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi 
nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, 
dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang 
bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber 
daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri 
maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 

8. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan 
daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia. 

9. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh 
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat 
serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu 
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan 
kerja. 

10. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani 
masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; 
yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

11. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang 
demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, 
kreatif, inovatgif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, 
berdisiplin, bertanggungjawab, berketerampilan, serta 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 
mengembangkan kualitas manusia Indonesia. 

12. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, 
bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam 
menghadapi perkembangan global. 
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Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 kewenangan MPR 
untuk membuat dan menetapkan GBHN berakhir dengan demikian 
seluruh Tap MPR yang menyangkut GBHN tidak berlaku lagi. 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). 
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 undang-
undang tersebut mengingat implementasi rencana pembangunan jangka 
menengah tetap didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih dalam pemilihan umum. 

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. 

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.  Era reformasi juga melahirkan Otonomi Daerah dalam 
rangka keutuhan NKRI dalam Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pelaksanaan 
ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. 
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Perubahan UUD NRI Tahun 1945 antara lain meningkatkan 
utusan daerah sebagai anggota tambahan MPR menjadi Dewan 
Perwakilan Daerah dan keberadaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B 
UUD NRI Tahun 1945. Seberapa luas otonomi daerah yang merupakan 
urusan pemerintahan negara berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUD NRI 
Tahun 1945 adalah tergantung pada UU yang dibuat oleh DPR, 
Presiden dan DPD yang dapat mengajukan RUU nya maupun ikut 
membahasnya. Jika terdapat implikasi dalam pelaksanaan otonomi 
daerah dimaksud maka perlu dikaji apakah hal tersebut disebabkan oleh 
peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI Tahun 1945 atau 
apakah pada pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan 
terkait otonomi daerah dimaksud. 

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 para 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. 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. Isu yang mengalir kuat pada public mengenai hal ini adalah 
perlunya penguatan kewenangan MPR, agar kepada Majelis ini diberi 
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wewenang tidak saja membuat haluan negara, akan tetapi juga 
menetapkan dan menegakkannya. 

 

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI 
- Sangat dibutuhkannya Garis-garis besar haluan negara 

(GBHN)  untuk mewujudkan keinginan serta aspirasi 
masyarakat mengenai tujuan pembangunan nasional yang 
meliputi berbagai aspek baik jangka panjang maupun jangka 
menengah. 

- Memberikan kewenangan kembali kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai 
Lembaga Tinggi Negara untuk menetapkan GBHN dan 
Membuat Undang-undang serta sebagai Mandataris Presiden 
wajib bertanggungjawab kepada Rakyat melalui MPR RI. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN           
PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI GBHN, 

PERLUKAH?1 

Oleh: Masri Ahmad Harahap 

 

PEMBUKA 
Sejak masa pemerintahan orde lama hingga orde baru, MPR 

RI diberi kewenangan untuk menentukan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) – konon hal itu dianggap sebagai platform atau 
blueprint pembangunan bangsa Indonesia dimasa mendatang agar 
lebih terarah dan berkesinambungan. Namun pasca bergulirnya 
reformasi tahun 1998, GBHN tidak lagi dirumuskan dalam UUD RI 
1945, akibat traumatik dan kebencian rakyat yang begitu besar 
terhadap kekuasaan orde baru2 telah menggiring asumsi bahwa GBHN 
merupakan produk orde baru guna melanggengkan kekuasaannya. 
Tetapi, kini GBHN justru kembali ramai diperbincangkan oleh para 
politisi senayan, bermula saat rakernas PDI -P digelas pada awal tahun 
2016. Dalam pidatonya, Presiden Indonesia, Joko Widodo 
mengisyaratkan dukungannya atas wacana perumusan kembali 
GBHN dalam pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri 
tersebut. Lebih jauh, wacana inipun terang-terangan didukung oleh 
mayoritas anggota MPR, tidak terkecuali ketua MPR RI, Zulkifli 
Hasan. Namun, gagasan ini ternyata menuai pro dan kontra di dalam 
masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa wacana ini merupakan langkah 
awal segelintir politisi untuk mengembalikan supremasi MPR sebagai 

                                                             
1 Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan oleh MPR – RI 
bekerja sama dengan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), pada hari Kamis, 09 Juni 
2016, di Hotel Grand Serella, Medan. 
2 Lihat TAP MPR Nomor : NOMOR XI/MPR/1998 menyinggung bahwa Rendahnya 
perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta tingginya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
menjadi alasan utama penggulingan kekuasaan orde baru yang dipimpin oleh mantan Presiden 
R.I., Soeharto pada tahun 1998. Disamping itu, dalam pertimbangan penerbitan TAP MPR 
Nomor : IX/MPR/1998, disebutkan pula bahwa alasan pencabutan GBHN sebagai salah satu 
wewenang MPR adalah naskah dan materi muatannya tidak lagi sesuai dengan situasi dan 
kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini sehingga tidak dapat 
berfungsi sebagai pemberi arah bagi perjuangan dan pembangunan bangsa dalam mewujudkan 
citacitanya 
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lembaga yang berwenang memilih Presiden. Atas dasar itu, MPR RI 
kini berupaya melakukan sosialisasi, hingga penelitian jajak pendapat, 
seolah agar wacana GBHN tersebut “direstui” lagi oleh masyarakat 
Indonesia. 

Pada masa kekuasaan orde lama, the founding fathers pernah 
menggagas kebijakan yang mirip sekali dengan istilah GBHN. Hal itu 
dapat dicermati dalam rumusan Pasal 3 UUD RI 1945, yang kemudian 
dikukuhkan lagi dalam TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang 
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. 
Kemudian, Pada masa orde baru, MPR melalui Tap MPR memiliki 
kewenangan untuk mengatur system perencanaan pembangunan 
nasional secara periodik lima tahunan, yaitu GBHN 1978-1983, 
GBHN 1983-1988, dan GBHN 1993-1998. MPR melalui GBHN 
menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional secara 
menyeluruh dan memerintahkan kepada mandataris (Presiden) untuk 
melaksanakannya, sehingga lahirlah program Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (Repelita). 

Namun, setelah tahun 1998, ada perubahan signifikan yang 
terjadi dalam menentukan GBHN. Pada sidang umum tahun 1999, 
MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Pada GBHN kali ini, MPR 
menugaskan Presiden dan DPR untuk menjabarkan rencana 
pembangunan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan 
Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN. Hal 
ini lebih tegas lagi, dalam amandemen keempat UUD RI 1945, produk 
GBHN resmi dihapuskan, dan MPR tidak lagi berwenang menentukan 
GBHN NKRI dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tak lagi 
bertanggung jawab terhadap MPR. 

Sebagai gantinya, Presiden menentukan platform atau 
blueprint rencana pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25 
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
mengatur bahwa, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tugas 
menyusun arah dan strategi pembangunan Nasional selama 5 tahun 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Presidensiil yang berpedoman pada cita-cita luhur dalam Pembukaan 
UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
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(RPJPN) yang telah ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang 
RPJPN 2005-2025. Hal ini juga selaras dengan salah satu persyaratan 
Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 15 huruf e UU 
No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (Pilpres), yakni wajib memiliki visi, misi, dan program yang 
akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam 
melaksanakan pemerintahan. Kini sistem ini dianggap telah 
menyebabkan kekacauan platform atau blueprint pembangunan 
bangsa Indonesia, karenanya GBHN harus di reformulasi dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Namun demikian, paling tidak hal ini telah menimbulkan 
sejumlah pertanyaan menggelitik yang menurut kami harus menjadi 
perhatian, antara lain : 
1. Apakah benar selama era reformasi ini, kita kehilangan haluan 

negara ? 
Prof . Mahfud MD, berpendapat bahwa An sich-- Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN), sebenarnya bukan sebuah nama 
resmi, oleh karena memang baik dalam UUD RI 1945 maupun 
dalam TAP MPR, kalimat “garis garis besar haluan negara” tidak 
dituliskan dengan huruf besar kecil yang melambangkan suatu 
makna khusus. Dengan demikian, menurutnya lagi GBHN 
sebenarnya tidak pernah dijadikan sebagai dasar perencanaan 
pembangunan nasional, sehingga keliru bila dikatakan saat ini 
kita telah kehilangan haluan negara. Padahal, pasca reformasi 
“kita juga punya GBHN, tetapi namanya bukan GBHN” hal itu 
sebagaimana termuat dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian disusul 
dengan UU No. 17 tahun 2007, disambung lagi dengan perpres 2 
tahun 2015 (masa orde baru disebut repelita) menurut Mahfud 
seluruh substasi isinya sama dengan GBHN. Tetapi jika 
implementasinya itu tidak dilaksakan karena orang malas 
membaca, itu adalah persoalan lain3. 

                                                             
3 Disampaikan oleh Prof. MAHFUD MD dalam Focus Group Discussion (FGD), yang digelar 
oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dijakarta, dapat diakses melalui Youtobe : 
https://www.youtube.com/watch?v=ggWHRUrc2iI. 
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Prinsipnya kami setuju dengan pendapat Prof. Mahfud MD 
tersebut, oleh karena tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa 
sebenarnya wacara reformulasi GBHN hanyalah modus MPR 
untuk mensupremasi (Suprerior) kembali MPR sebagai lembaga 
tertinggi negara, dan menghedaki agar kekuasaan presiden 
berada dibawah MPR. karenanya, jelas GBHN tidak perlu 
direformulasikan kembali dalam sistem pemerintahan atau 
pembangunan RI, karena jelas telah diatur dalam UU No. 25 
tahun 2004 Jo. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-
2025. 
Sejarah mencatat bahwa pada masa kekuasaan orde baru, GBHN 
kerap dijadikan sebagai alat kesewenang-wenangan, karenanya 
niat menghapus GBHN di era reformasi tidak lain hanya untuk 
menghapus praktik abuse of power. Sehingga patut menjadi 
pertanyaan mengapa kini ingin dihidupkan kembali 
(reformulasi)? 
Memang benar, pada masa kekuasaan orde baru, yang 
merumuskan GBHN adalah Dewan Pertahanan dan Keamanan 
Nasional (Wanhankamnas) atas perintah presiden Soeharto, lalu 
kemudian MPR yang notabenenya adalah representasi dari 
Presiden Soeharto melegitimasi GBHN, untuk dipergunakan 
oleh presiden kala itu. Lantas saat ini, apakah para politisi 
senayan tulus mereformulasi GBHN demi kepentingan 
pembangunan nasional (rakyat) ? padahal masih segar diingatan 
kita bagaimana konstalasi politik pasca PEMILU dan PILPRES 
tahun 2014 lalu. Tingkah laku parlemen jelas tidak 
mencerminkan diri sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai 
"wakil partai". Seluruh argumentasi yang disampaikan jelas lebih 
dominan mementingkan kehendak partai (kelompok) daripada 
kepentingan rakyat luas, Misalkan saja, pada saat drama 
pengesahan UU MD3. Lalu, anggota MPR (terbatas hanya DPR), 
yang kini mayoritas berada dalam satu koalisi menginginkan agar 
GBHN direformulasikan melalui amandemen UUD RI 1945 
sebearnya wajar bila “dicurigai” apa maksudnya. 
Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa era 
reformasi, Indonesia tidak pernah kehilangan haluan 
perencanaan pembangunan nasional, hanya berganti nama saja, 
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jika memang MPR merindukan kembali nama “Garis- Garis 
Besar Haluan Negara” menurut kami tidak perlu sampai 
mengamandemen UUD RI 1945, cukup kita rubah saja UU No. 
25 tahun 2004 menjadi Undang-Undang GBHN dan memperkuat 
makna fhilosofisnya. Yang terpenting bagi kita adalah 
mempersoalkan apakah haluan negara yang telah dirumuskan 
dalam UU No. 25 tahun 2004 Jo. UU No. 17 tahun 2007 telah 
dilaksakan atau belum ? 
Harus diakui pula bahwa UU SPPN kita memiliki kelemahan dari 
sisi pilosopys, sosiologis. Misalnya, perihal sistem 
perekonomian campuran yang kita anut sebenarnya cenderung 
tidak konsisten. Disatu sisi kita ingin meniru sistem ekonomi 
kapitalis (liberalis), disatu sisi kita juga ingin meniru sistem 
perekonomian sosialis. Sehingga wajar hal ini menimbullkan 
kekacauan perekonomian. Dalam momen tertentu, katakan saja 
menjelang bulan Ramadhan, inflasi meningkat tajam dan tidak 
terkendali, akibat pemberlakuan mekanisme pasar. Inilah 
menurut kami yang harus lebih diperkuat jika ingin merumuskan 
haluan pembangunan negara. 

2. Apakah wacana reformulasi GBHN relevan dengan sistem 
presidensiil kita ? 
Menanggapi wacana ini, Refli Harun berpendapat bahwa 
reformulasi GBHN dalam system pemerintahan jelas adalah 
wacana yang chaotic , oleh karena -- an sich – bahwa Republik 
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidentil, bukan 
parlementer. Parlemen (DPR/MPR) dan presiden sama-sama 
mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Menurutnya, wacana 
ini terlihat seperti ingin mengembalikan supremasi MPR, seolah-
olah lebih tinggi daripada Presiden. Sehingga ada kekhawatiran 
justru wacana ini hanya akan menjadikan presiden dapat didikte 
oleh MPR pada gilirannya akan membatasi ruang gerak presiden 
dalam menerbitkan produk legislasinya, misalnya Perpres, 
Kepres, dan Peraturan Pemerintah4. Padahal menurut Soehino, 
dalam sistem presidensiil, Presiden tidak bertanggung jawab 
kepada Badan Perwakilan Rakyat atas kebijaksanaan 
penyelesaian daripada tugas-tugasnya5, karena itu hanya 
rakyatlah yang secara langsung dapat menghukum presiden. 
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Lebih dari itu, menurut kami hal ini justru merupakan warning 
bagi presiden yang terpilih namun bukan sebagai “pemilik” 
partai pengusung, jika memiliki political will yang 
berseberangan dengan kebijakan partai, konsekuensinya dapat 
berujung pada pemakjulan. 
Oleh karena itu, apabila MPR memang menghendaki agar GBHN 
direformulasikan lagi melalui amandemen UUD RI 1945, tentu 
hal ini berdampak luas dan mempengaruhi struktur 
ketatanegaraan kita, mengubah sistem pemerintahan RI menjadi 
Parlementer, serta menempatkan kembali TAP MPR sebagai 
salah satu DARI hirarki perundang-undangan RI dibawah UUD 
RI 19456. 
Bila kita mengingat kembali sejarah bangsa ini, diawal-awal 
kemerdekaan, RI telah pernah menerapkan sistem pemerintahan 
parlementer, namun nyatanya sistem tersebut harus diakhiri. 
Karenanya kami berharap, sebelum mengamandemen UUD RI 
1945, sebaiknya harus dikaji terlebih dahulu sistem pemerintahan 
yang ideal bagi bangsa ini. Tidak hanya itu, kami juga berharap 
kiranya kita tidak lagi kebablasan mengamandemen UUD RI 
1945 justru menjadi sangat liberalis, yang pada gilirannya 
mempengaruhi kondisi mental rakyat ini. 

 
PENUTUP 

Pada kesempatan yang singkat ini, mungkin hanya ini yang 
dapat kami sampaikan sebagai kritik dan saran. Prinsipnya, kami 
setuju saja dengan reformulasi GBHN dalam UUD RI 1945, namun 
perlu diingat bahwa amandemen tersebut akan berdampak luas bagi 
struktur dan sistem ketatanegaraan ini. Karenanya, kami berharap 
bahwa ini merupakan niat yang tulus dari MPR RI pada periode ini 
(2014-2019). Tapi, kami lebih sependapat lagi jika kita cukup 
mempertahankan UU No. 25 tahun 2004 Jo. UU No. 17 tahun 2007, 
namun harus diperkuat lagi secara phylosofis dan sosiologis bangsa 
ini. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN           
PEMBANGUNAN NASIONAL1 

Oleh: Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum2 

 

A. Dasar Pemikiran 
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah 
penyelenggaraan Negara bagi lembaga-lembaga tinggi Negara dan 
segenap rakyat Indonesia3 

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 
merupakan produk politik nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil 
pemilihan umum 1998. GBHN tersebut berlaku sejak tanggal ia 
ditetapkan sampai ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara 
Oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan 
umum pada tahun 2004. 

GBHN dapat diberi pengertian sebagai pola umum 
pembangunan nasional, yaitu rangkaian program – program 
pembangungan yang menyeluruh, terarah danterpadu, yang 
berlangsung  secara terus-menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan 
tujuan nasional seperti, termuat dalam pembukaan UUD 1945. 
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. 

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan 
filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu 
keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam 

                                                             
1 Makalah ini ditulis untuk Focus Group Discussion, Kerja sama MPR RI dengan FH. UISU, 
Diselenggarakan pada hari Kamis, 09/06/2016 13.30 WIB- 18.30 WIB. 
2 Nurasiah Harahap adalah Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU 
3 Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. h.172 
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setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal 
ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif 
bahwa bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara 
mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila 
yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum 
mendirikan Negara.4   

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup 
bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. 
Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara haru 
bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi 
kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan 
suatu keharusan nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam 
pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya 
maupun pertahanan dan keamanan. 

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis.5 
Berdasarkan klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan 
sistem pemerintahan parlementer UUD 1945 termasuk dalam 
klasifikasi konstitusi yang rijid, konstitusi dalam arti dituangkan dalam 
dokumen, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan 
termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. 
Karena dalam UUD 1945 disamping mengatur ciri-ciri sistem 
presidensial juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan 
parlementer. Disinilah keunikan negara Indonesia yang berdasaran 
Pancasila dan UUD 1945.6 

Abad ke-21 adalah abad globalisasi yang ditandai dengan 
adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. 
Reformasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan sebagai akibat arus 
globalisasi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
pelaksanaan agenda reformasi nasional. Sejalan dengan tuntutan 
reformasi dan tuntutan perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia. 

                                                             
4 Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008. H.14 
5 Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2003, H.98 
6 Ibid, H.32 
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MPR dengan semangat kenegarawanan dan melalui tahapan 
pembahasan yang mendalam dan sungguh-sungguh serta melibatkan 
berbagai kalangan masyarakat sejak tahun 1999 sampai 2002 telah 
melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Reformasi konstitusi tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia 
memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 

 

B. Pembahasan 
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. 
Hal ini sebagai perwujudan praktis dalam meningkatkan harkat dan 
martabatnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 
tentang tujuan negara. 

Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum di Indonesia, 
GBHN tahun 1993 mengamanatkan bahwa PJP II dalam rangka 
memantapkan system hukum nasional yang bersumber pada Pancasila 
dan UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan 
produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum 
pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung 
oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar 
dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, 
serta yang professional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan 
prasarana hukum memadai serta pengembangan masyarakat yang sadar 
dan taat hukum.7  

Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan 
secara terpadu dalam sistem hukum nasional. GBHN 1993 juga 
menggariskan bahwa sebagai salah satu prinsip pokok yang harus 
diterapkan dan dipegang teguh dalam menyelenggarakan pembangunan 
nasional adalah bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara 
harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta 
Negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. 

                                                             
7 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, H.65 

www.m
pr

.g
o.

id



78 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara 
dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara 
menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka 
waktu 5 tahun. Dengan adanya amandemen UUD 1945 dimana terjadi 
perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai 
gantinya, UU No.25 Tahun 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 
perencaaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan 
propgram 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 era baru kita mengenal Garis Besar Haluan Negara atau 
GBHN yang ditetapkan oleh MPR sebagai patokan untuk pembangunan 
Negara ini. Sekarang sudah tidak ada lagi GBHN dan dizaman 
reformasi ini diganti dengan UU No.25 Tahun 2004 yang mengatur 
rencana pembangunan nasional. Biasa disebut sebagai RJPT atau 
RJPPN. Sesungguhnya GBHN dan RPJP ini sama fungsinya yaitu 
sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan daerah. 
RPJP ini akan dibuat turunannya per 5 tahun dengan sebutan RPJM atau 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 5 tahun diambil dari masa 
kerja seoraang Presiden RI. Demikian juga denga daerah yang harus 
membuat RPJP dan RPJM masing-masing mengacu kepada RPJPN 
tersebut di atas.  

Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antarlembaga 
Negara dari yang vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional 
sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara. MPR yang semula 
merupakan lembaga tertinggi Negara diturunkan derajatnya menjadi 
lembaga Negara biasa yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 79 

 

yaitu DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MAhkamah Konstitusi (MK),  
dan Komisi Yudisial.8  

Salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang 
berlangsung sejak reformasi adalah perubahan sistem kelembagaan 
Negara dari sistem 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, legislatif, dan yudikatif. MPR 
sebagai lembaga permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga 
legislative 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 sistem ini adalah untuk 
membangun demokrasi kelembagaan agar tidak ada hirarki 
kelembagaan. 

Ketika MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tidak 
memiliki wewenang lagi untuk menafsir dan menjabarkan pasal-pasal 
UUD 1945 dalam bentu GBHN, maka perencanaan pembangunan 
nasional sebagai upaya berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan 
nasional: melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, 
dirubah sistem dan lembaga perencanaannya. 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 sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) per 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Menengah Nasional (RPJPMN) per-5 tahun. RPJMN disusun oleh 
presiden dan ditetapkan dengan peraturan presiden RI dengan tujuan 
meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan, dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Mengingat perlunya konsistensi antara GBHN, UUD, sebagai 
dua dokumen politik utam di Negara ini serta perlu adanya GBHN 

                                                             
8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2010, H.375 
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sebagai induk public policy yang akan menjadi acuan bagi presiden, 
DPR, dan DPD dalam perumusan dan penetapan Rancangan 
Pembangunan Nasional (RPN), sekaligus sabagai acuan politis 
(political paradigm) dalam menguji kebijakan presiden maupun DPR 
maka dipandang perlu supaya wewenang penetapan UUD dan GBHN 
kedua-duanya dikembalikan ke tangan MPR.9 

Berdasarkan pandangan penulis terhadap formulasi sistem 
perencanaan pembangunan nasional bahwa selama kewenangan 
menetapkan garis politik pada tingkat tertinggi ini (penetapan GBHN) 
belum atau tidak diserahkan pada suatu lembaga yang kewenangan 
politisnya lebih tinggi dari presiden, maka akan terus-menerus terjadi 
kerancuan dan kegalauan politik di Negara ini dan makin tidak jelas 
profil dan format konstitusionalisme yang menjadi konsensus nasional 
di Negara ini dan dikhawatirkaan bahwa pemerintah presidensial yang 
ingin diterapkan makin menjadi kabur sistemnya. Karena terjadi 
inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJMN dan RPJPM 
disebabkan pergantian presiden 5 tahun sekali dan RPJMN tidak 
sinkron dengan daerah karena RPJM daerah disusun menurut perspektif 
daerah. 

 

C. Rekomendasi 

Agar posisi dan peran MPR dikembalikan pada periode yang 
lalu (sebelum UUD diamandemen) yaitu: 

1. Berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara  
2. Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat 
3. Bertugas dan wewenang menyusun garis-garis besar daripada 

haluan Negara 
4. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden 

  

                                                             
9 M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum¸Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2011, H.89 
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WUJUD PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 
BERAWAL DARI WISDOMNYA POLITIK NASIONAL 

Oleh: Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, S.H., M.S., CN 

 

Pengantar Uraian 

Mengkaji ulang Keberhasilan Kepemimpinan Masa lalu dapat 
dilihat dari berbagai dimensi aspek, salah satunya adalah adanya 
kematangan strategi pembangunan yang dibuat dalam bentuk strategi 
polilitiknya dalam membangun bangsa dan Negara ini. Dapat dilihat 
masa orde lama adanya konsep strategi  yang dikenal dengan ”mani 
pesto politik” yang dikemas sebagai arahan nasional pembangunan, 
yang dibuat secara terencana dalam masa kurun waktu tertentu. Berikut 
pada masa era Kepeminpinan orde baru juga dikenal Garis-garis besar 
Haluan Negara sebagai strategi politiknya. Juga dibuat dalam masa 
kegiatan politik nasional untuk jangka 5 tahunan, jangka pendek dan 
jangka sedang dalam kurun 10 sampai 15 tahun dan bahkan jangka 
panjang masa 25 tahun perencanaan pembangunan nasional. 
Selanjutnya ada yang memberikan nama dengan Program 
Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan setelah MPR tidak ada lagi 
disebutkan dalam amandemen UUD 1945 dan tidak lagi ada untuk 
bertugas membuat strategi pembangunan nasional lalu diwujudkanlah 
dengan pembuatan beberapa “rekomendasi-rekomendasi 
Pembangunan” yang masih dilandaskan pada bentuk Ketetapan MPR 
pada tahun 2002 saat itu. 

Staregi pembangunan yang dirumuskan ini mengarahkan 
pembangunan secara prioritas dan terencana yang  setiap tahun dan atau 
setiap lima tahunan dievaluasi sesuai dengan perkembangan kehidupan 
nasional bangsa Indonesia. Keterarahan pembangunan jelas telah 
memudahkan cita-cita nasional akan terwujud, sebab dalam strategi itu 
telah mencakup bagaimana mengarahkan dan mengerahkan seluruh 
aspek pembangunan nasional tersebut. Termasuk pemerataaan nasional 
dalam mewujudkan keadilan nasional yang harus menjadi bagian rakyat 
untuk dirasakan dan dinikmati oleh rakyat sebagai makna keadilan 
berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh Pemimpinnya masa tersebut. 
Maka dalam pandangan kenegaraan program pembangunan nasional ini 
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menjadi mutlak harus ada. Tidak persoalan apa nomenklatur serta apa 
yang menjadi ciri dan karakternya asal sesuai dan sejalan dengan 
karakter bangsa dan Negara. Isi strategi pembangunan nasional inilah 
yang memudahkan pencapaian tujuan nasional tersebut dapat 
diimplementasi oleh pelaku-pelaku pembangunan bangsa mulai dari 
tingkat Pusat sampai di daerah. Sekalipun dibuat di pemerintah Pusat 
namun karena harus dimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai 
garis kebijakan pembangunan, maka kearifan local yang ada pada 
daerah itu menjadi bagian tak terpisahkan. Sekaligus juga tetap 
memperhatikan persoalan-persoalan daerah secara langsung dan nyata 
untuk diangkat menjadi persoalan nasional. Dengan demikian pula jika 
ada peminpin nasional yang masih malu membuat strategi 
pembangunan dalam masa kepeminpinannya maka dapat dipastikan 
telah terjadi kegagalan kepeminpinan nasional. Sebab dengan rumusan 
strategi itu akan mudah dievaluasi mana kesenjangan pembangunan, 
mana yang salah prioritas dalam peletakannya yang kurang tepat, dan 
lain-lainnya. Apalagi disadari bahwa program pembangunan nasional 
itu telah merupakan cita-cita nasional yang didasarkan pada system 
national yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka untuk 
memenejnya sebagai satu system menejemen nasional akan sangat 
mudah bagi pimpinannya, dan saat seperti inilah Strategi ini berfungsi 
sebagai pisau analisis pembangunan bangsa. Bukankah dengan adanya 
konsep rencana stategis demikian, yang dijadikan sebagai rancangan 
dasar pembangunan pembangunan maka langkah perwujudannya juga 
akan mudah dikoreksi oleh pelaku pembangunan itu. Karena secara 
demokrasi dalam pembuatannya telah secara khusus mengadopsi 
komponen bangsa untuk melibatkan semua unsur kepemimpinan (baik 
infra dan supra struktur) wajib ada di dalamnya. Namun persoalan yang 
sering terjadi pada masa pembuatann yaitu, jika terjadi kegaduhan 
politik dalam kepeminpinan nasional tentu akan memperlambat 
terwujudnya pembuatan dan implemetasinya, dan akibatnya beresiko 
kepada rakyat akan semakin lama menikmati hasil-hasil pembangunan 
pada masa kepeminpinan Negara tersebut sehingga dapat dicap lambat 
dan gagal membangun bangsa. Bahkan dapat dirasakan saat ini tuntutan 
good governant dalam menjalankan garis kebijakan membangun 
bangsa dirasakan masih tidak mencerminkan tata kelola yang 
berdimensi kerakyatan, sebab tidak jelasnya garis-garis startegi 
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pembangunan bangsa saat ini, artinya hampir semua pelaku 
pembangunan menafsirkan sendiri kemauan visi dan misinya Presiden. 

 

LANGKAH AWAL 

Kesepakatan nasional yang baik, akan menjadi landasan utama 
adanya program pembangunan yang matang. Kematangan pembuatan 
program pembangunan ini harus didasarkan pada system bernegara 
yang dianut. Maka untuk Negara demokrasi Indonesia saat ini, program 
pembagunan nasional tidak bisa lepas dari filosofi Bangsa dan Negara 
yang dianutnya. Artinya Pancasila harus menjadi landasan awalnya dan 
UUD 1945 juga tetap menjadi kerangka formalnya. Jika demikian 
kemauan gerak yang akan diwujudkan juga akan menjadi sejalan 
dengan apa yang diinginkan oleh Negara untuk rakyat tersebut. Jelaslah 
langkah awal pembuatan program pembagunan dengan nama apa pun 
ini harus ada dasarnya yang jelas, kerangka yang jelas dan tujuan yang 
jelas. Jika ini dapat dibuat maka pembuatannya juga akan mudah dan 
bermakna bagi membangun bangsa dan Negara ini. Kerangka pikir 
demikian harus menjadi cara yang digunakan oleh pembuatnya, maka 
karena dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah tidak disebutkan 
bahwa kewenangan pembuatan Garis politik membangun Negara, 
berada di tangan MPR tentulah tak terbantahkan lagi yang mengemban 
pembuatannya juga bukan lah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
namun akan menjadi semakin jauhlah peminpin bangsa ini untuk 
membuat tafsiran sendiri mengawali pembangunan di daerahnya.  

Mengawali siapa yang berwenang dalam pembuatan ini, karena 
tidak disebut dalam UUD 1945 amandemen, tidak berarti kita harus 
kembali kemasa lalu, namun pengalaman masa lalu itu masih sangat 
baik dijadikan sebagai cermin dalam melangkah mewujudkan strategi 
pembangunan bangsa. Dan apa yang dibuat oleh masing-masing partai-
partai yang ada, yang dijadikan sebagai garis perjuangannya dapat 
dijadikan ilham bagi pembuatan garis pembangunan nasional untuk 
dirumuskan menjadi satu kehendak membangun bangsa. Strategi 
pembangunan yang digariskan partai itu juga telah berawal dari rakyat 
yang menjadi konstituennya, dan ini menjadi awal yang baik dalam 
memberikan keadilan pembangunan bagi rakyat. Maka dengan 
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memulai seperti ini telah terususun banyak hal-hal yang menjadi 
kebutuhan yang harus dirumuskan secara nasional dan inilah nanti yang 
menjadi Garis politik membangun tersebut. 

 

APA YANG PERLU ADA DALAM PROGRAM 
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Visi dan misi kepemimpinan nasional saja jelas tidak cukup 
menjadikan dasar bagi penyusunan program pembangunan nasional ini, 
apalagi tidak dibarengi dengan pemikiran strategis dalam 
perwujudannya hingga menjadi rencana membangun mulai dari desa 
hingga kota atau secara nasional membangun bangsa. Namun dengan 
adanya visi dan misinya Presiden misalnya juga akan dapat dibaca 
sebagai meletakkan prioritas apa yang akan dibuatnya untuk 
membangun bangsa dalam masa kepeminpinannya. Oleh karena itu visi 
dan misi yang sudah ada itu perlu lebih awal dibuat baru 
diimplementasikan dalam rencana startegis yang diuraikan dalam 
berbagai program pembangunan jangka satu tahun dan jangka 
pembangunan 5 tahunan. Dan dengan demikian akan sinambunglah 
pembangunan yang dilaksankan, sekalipun kelak nanti terjadi 
pergantian kepeminpinan sudah memudahkan rencana pembangunan 
akan diwujudkan oleh kepeminpinan berikutnya, tinggal meletakkan 
prioritasnya saja. Sebagaimana disebutkan terdahulu Garis politik 
pembangunan ini dapat berfungsi sebagai system nasional, menejemen 
nasional, pisau analisis dan lain sebagainya. Maka keterlibatan semua 
komponen dalam pembuatannya juga mutlak adanya. Dengan berbagai 
masukan yang ada, tentu perumus akan terbantu hanya meletakkan 
skala prioritas dan evaluasinya. Dengan demikian kebutuhan 
masyarakat daerah juga terwakili dan terayomi sebagai tuntutan 
pembangunan di daerah. Tentu sebagai Negara kesatuan yang 
berbhinneka sebaiknya perlu ditumbuhkan dalam rancangan 
strategisnya konsep kebersamaan bersaing dalam tujuan yang sama 
mulai dapat ditumbuhkan dalam kerangka strategis pembangunan 
bangsa dan NKRI. Jika ini diberikan akan ada nilai positif yang 
berkembang di Negara ini, namun pemerintah tetap memelihara atau 
mengawal daerah-daerah yang masih kurang mampu menggerakkan 
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roda pembangunannya. Dan setiap daerah yang dianggap sudah maju 
dan mapan tentu harus pula dia berkonstribusi ikut memajukan daerah 
tertinggal tadi, sehingga terpelihara kestabilan politik secara nasional 
dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan atas kenikmatan pembagian 
kue pembangunan pada koridor NKRI tersebut. Jika ini tidak 
dilaksanakan maka kesenjangan akan terpelihara terus dan Negara ini 
akan mundur secara keseluruhan. Bahkan dalam memajukan daerah 
masing-masing ini sudah sebaiknya tidak hanya memberikan otonomi 
khusus seperti saat ini, tetapi harus ada keberanian pemerintah 
memberikannnya menjadi Negara bagaian yang tidak lepas dalam 
bingkai NKRI tadi. Sehingga tidak mengurangi wibawa pemerintah 
pusat di daerah, dan pemerintah daerah akan cepat terbangun dalam 
memenuhi kemajuan rakyatnya di daerah. Sebab semua potensi daerah 
akan bangun secara lues dan felksibel dalam mewujudkan tuntutan 
kesejahteraaan rakyatnya di masing-masing daerah bagian. Dengan 
demikian Program pembangunan nasional ini cukup mengikat semua 
rencana pembangunan daerah-daerah bagain dalam mengawal NKRI 
saja dan pembuatannya diserahkan pada Majelis Tinggi seperti DPD 
jika MPR sudah tidak disebutkan lagi dalam UUD Negara ini. Semoga 
dapat menjadi pemikiran untuk bahan diskusi, terima kasih. 

 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 87 

 

REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN       
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: H. Sulaiman, S.H., M.H 

 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



88 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 
 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 89 

 

 
 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



90 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 
 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 91 

 

 
 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



92 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 
 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 93 

 

 
 

 
 

 

www.m
pr

.g
o.

id



94 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN       
PEMBANGUNAN NASIONAL ALA GBHN, PERLUKAH? 

Oleh: Zainuddin Nasution, MAP 

 

A. PENDAHULUAN 

Peran MPR dalam SPPN pasca amandemen UUD 1945 telah 
memangkas secara signifikan fungsi dan wewenang MPR. Secara 
konstitusional, fungsi dan wewenang MPR di atur dalam Pasal 3 ayat 
(1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. 

Fungsi dan wewenang tersebut meliputi :  

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ; 
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan 

umum dalam Sidang Paripurna MPR;  
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presidendiberi 
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam SIdang 
Paripurna MPR; 

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya dalam masa jabatannya ; memilih Wakil Presiden dari 
dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan 
Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam 
waktu enam puluh hari; 

5. Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket 
calon Presiden dan Wakil Presidenyang diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil 
Presidennta meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-
lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. 
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B. PERMASALAHAN 

Model Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ada 
saat ini memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) tidak dapat diimplementasikan secara konsisten 
dalam setiap periode pemerintahan mengingat Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pelaksanaannya berlandaskan 
kepada visi dan misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih dalam 
pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi 
yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.  

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan 
daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidak selarasan 
pembangunan mengingat sistem perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem 
perencanaan pembangunan menengah nasional mengingat visi dan misi 
Gubernur/ Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi 
dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga 
dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah lainnya. 

 

C. PEMBAHASAN 

Secara eksplisit, memang benar bahwa UUD 1945 hasil amandemen 
tidak memberikan ruang kepada MPR dalam SPPN dan perumusan 
RPJP. Oleh karena itu, jika ingin menguatkan peran MPR dalam SPPN, 
maka langkah pertama yang perlu diambil adalah mengajukan 
amandemen UUD 1945. Tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 
1945, hal ini hanyalah menjadi sebuah keniscayaan. Langkah 
selanjutnya adalah mengkonstruksi fungsi dan peran serta wewenang 
yang tepat untuk lembaga MPR, sehingga tidak tumpang tindih dengan 
fungsi dan peran lembaga Negara yang lain dalam SPPN. 

Akan tetapi yang harus diingat bahwa menghidupkan kembali Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini digagas MPR tidak akan 
menguntungkan dalam pemerintahan presidensial, karena akan 
dijadikan alat untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Hal ini 
dapat mengacaukan sistem hukum kita yang menganut sistem 
presidensial. Karena kita harus konsisten dalam menjalankan sistem 
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presidensial yang tidak mengatur pertanggungjawaban presiden kepada 
parlemen (DPR/MPR). 

Hal yang paling urgen untuk dilakukan adalah bagaimana MPR 
diberikan kewenangan untuk menetapkan haluan pemerintahan yang 
diwujudkan TAP MPR. Kita memerlukan produk hukum MPR yang 
menetapkan visi dan misi presiden terpilih sebagai milik bersama 
komponen bangsa, sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat 
yang menjadi pedoman pusat hingga ke daerah dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dengan demikian bukan GBHN yang hendak kita kembalikan, 
melainkan haluan pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif di 
daerah-daerah. Haluan pemerintah merupakan pedoman yang harus 
disertai sanksi. Pemberian sanksi terhadap kepala daerah yang tidak 
mampu merealisasikan visi dan misinya sebagai pengemban amanah 
konstitusi sekaligus amanah rakyat di daerahnya perlu dipertegas dan 
dirumuskan dalam bentuk kontrak politik. 

Dengan adanya haluan pemerintahan yang merupakan misi presiden 
sebenarnya tidak ada alasan bagi daerah-daerah tidak menyesuaikan 
visinya dengan dengan visi pemerintah pusat. Sebab, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) adalah pusatnya daerah dan daerah adalah 
pusatnya pemerintahan. 

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 system penyelenggaraan pembangunan. 
Sebagai penggantinya, maka yang menjadi 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).  

RPJPN ini menjadi rujukan pembangunan lima tahunan yang disebut 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): 
RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III 
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Tahun 2015-2019, dan PJMN IV Tahun 2020-2024. Dokumen 
perencanaan pembangunan ini tidak lagi menjadi kewenangan MPR, 
melainkan kewenangan bersama antara DPR RI dan Presiden RI. 
Persoalannya adalah apakah sistem perencanaan pembangunan ini telah 
ideal, dan bagaimana peran MPR dalam proses perumusan hingga 
implementasinya. 

Secara normatif, sulit untuk tidak mengakui bahwa SPPN sebagaimana 
sudah diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 sudah cukup ideal. Adopsi 
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan 
top down dan bottom up, merupakan beberapa alasan kuat untuk 
mendukung argumentasi tersebut. Implikasinya, menjadikan SPPN 
merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang integratif, 
yang menjanjikan keterpaduan proses pembangunan nasional, 
pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah, dengan 
melibatkan multi-stakeholder. 

Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem perencanaan pembangunan 
sebelumnya, yang diatur dalam Permendagri No 9 Tahun 1982 tentang 
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (P5D), 
SPPN paling tidak dari perspektif normative menjanjikan proses 
perencanaan pembangunan yang lebih baik. Pada masanya, meski disisi 
proses dan tahapan, P5D hampir sama dengan SPPN, namun pada 
kenyataannya P5D merupakan proses perencanaan pembangunan yang 
sangat top-down.  

Selain itu, stakeholders yang terlibat dalam SPPM lebih banyak dan 
mencakup berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian, SPPN 
bukan tanpa persoalan. Persoalan klasik yang dihadapi 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. Hingga kini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk 
menilai apakah dokumen-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.  
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Apalagi jika mengingat adanya keterlibatan mekanisme penjabaran visi 
dan misi Presiden/Kepala Daerah terpilih, adanya potensi gap dengan 
RPJP menjadi lebih besar. Pada akhirnya, banyak pihak yang menilai 
bahwa proses pembangunan seolah berjalan sendiri-sendiri dan menjadi 
tidak berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hampir tidak terjadi pada era 
sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses 
perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun di daerah (top 
down). 

Namun demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP menjadi tidak 
lebih unggul dibandingkan dengan sistem perencanaan sebelumnya. 
Secara normatif, SPPN dan RPJP dilaksanakan secara terintegrasi, 
sinkron dan sistematis. Yang menjadi persoalan mendasar adalah lebih 
kepada konsistensi dan sinergi dari berbagai dokumen perencanaan 
lanjutan sebagai turunan dari RPJP Nasional sebagai “induknya” dalam 
rangka mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri sesuai dengan 
yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini ke depan akan semakin 
parah jika tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai 
sinergitas berbagai dokumen perencanaan pembangunan beserta 
pelaksanaannya, baik di level nasional maupun daerah. 

 

D. PENUTUP 

Era reformasi membawa implikasi perubahan mendasar di semua sendi 
kehidupan bernegara Indonesia. Tentu saja perubahan itu harus kita 
sambut dengan penuh semangat dan harapan bahwa hari esok lebih baik 
dari hari kemarin. Semua sitem memiliki kelebihan dan kekurangan, 
namun kita harus tetap optimis dan konsisten terhadap pilihan kita 
untuk menganut sistem presidensial.  

Untuk menguatkan peran MPR dan mengembalikan kedudukannya 
menjadi lembaga tertinggi negara, sekaligus menghindarkan terjadinya 
abuse of power yang disebabkan kekuasaan terkonsentrasi hanya 
kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, maka langkah 
pertama yang perlu diambil adalah mengajukan amandemen UUD 
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1945. Tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini 
hanyalah menjadi sebuah keniscayaan.  

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Prof.Dr.M. Solly Lubis, 1989,  Sistem Nasional,  USU Press, Medan 

Sjaifuddin, H. 2000, 'Desentralisasi dan prospek partisipasi warga 
dalam pengambilan keputusan public. 

Denny Indrayana 2008, Indonesian Constitutional Reform; An 
Evaluation of Constitution-Making in Transition 1999-2002. 

Usui, N. & Alisjahbana, A. 2003, 'Local Development Planning and 
Budgeting in Decentralized Indonesia: Key Issues', Tokyo 
Symposium. 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



100 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN       
PEMBANGUNAN NASIONAL  

Oleh: Zulkifli Siregar 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pada dasarnya semua negara memerlukan dan menggunakan 
system perencanaan untuk mendorong pembangunan, kecuali bagi 
Negara-negara maju. Dinegara maju proses pembangunan dilakukan 
oleh  tangan yang tidak kelihatan (invisible hand), yang lebih dikenal 
dengan mekanisme pasar.Permintaan terhadap barang akan terjadi 
apabila pasar manginginkan yang pada akhirnya akan menimbulkan 
kelebihan permintaan (excess demand). Kondisi ini akan memberikan 
peluang untuk memperoleh keuntungan yang relative besar. 

Di Negara yang menganut paham sosialis pada umumnya 
kegiatan pembangunan m,enggunakan perencanaan sebagai alat untuk 
mendorong perekonomian. Pemerintaah dalam hal ini mempunyai  
peran yang sangat besar dalam bidang perencanaan. 

Seiring berlalunya waktu, kenyataan menunjukkan bahwa baik 
paham liberal yang sangat mendewakan mekanisme pasar dan paham 
sosialis yang menekankan peran pemerintah mulai tidak diterapkan 
secara murni, sehingga banyak Negara menggunakan sisitem 
perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi negaranya. 

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang 
menggunakan perencanaan pembangunan sebagai alat untuk  
mendorong pembangunan ekonominya. Ada beberapa alas an mengapa 
Negara sedang berkembang memerlukan perencanaan pembangunan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonominya yaitu: 

a. Terjadinya kegagalan terhadap mekanisme pasar 
Mekanisme pasar dinegara-negara sedang berkembang  
termasuk di Indonesia  tidak dapat berjalan dengan sempurna 
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akibat berjalannya kompetisi yang tinggi dan adanya kekuatan 
monopoli. 

b. Adanya ketidakpastian dimasa datang. 
Ketidakpastian ini sering membuat keputusan yang akan 
diambil oleh berbagai pihak terutama pihak swasta menjadi 
tidak optimal. Di Negara-negara sedang berkembang termasuk 
di Indonesia ketidakpastian ini sering ditemukan dalam bidang 
hukum, politik dan ekonomi, misalnya dalam bentuk regulasi 
dan birokrasi yang tidak konsisten. 
Di Negara Indonesia perencanaan pembangunan bukanlah hal 

yang baru, sebab hal ini sudah  ada sejak Indonesia merdeka. Hal ini 
didasarkan pada pemikiran ahli ekonomi dan politik nasional, bahwa 
pembangunan ekonomi dan social tidak dapat diserahkan kepada 
mekanisme pasar. Sesuai dengan UUD 1945 pemerintah mempunyai 
peranan penting dalam pengendalian ekonomi dan proses 
pembangunan nasional serta daerah. 

Perencanan pembagunan di Indonesia dimulai pada tanggal 12 
April 1947, dimana Presiden RI membentuk panitia pemikir siasat 
ekonomi. Panitia ini menyusun landasan pembangunan pertama di 
Indonesia dengan judul dasar pokok dari pada  plan mengatur ekonomi 
Indonesia yang merupakan landasan dasar penyusunan rencana 
pembangunan yang lebih rinci. 

Selanjutnya  Dr Sumitro Djojohadikusumo diberi tugas oleh 
pemerintah menyusun rencana urgensi untuk perkembangan industri  
1951-1952. Sasaran perencanaan pembangunan ini adalah 
mengembangkan kegiatan industry berbagai skala dan memberikan 
peranan pemerintah yang cukup besar. 

Kemudian pada tahun 1952 pemerintah membentuk biro 
perancang Negara yang diketuai oleh Dr Sumitro djojohadikusumo, 
kemudian oleh Djuanda dan Ali Budiardjo. Biro ini menghasilkan 
Rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960. Pada tahun 1960 ketika 
kondisi politik tidak stabil pemerintah membentuk dewan perancang 
nasional (DEPERNAS) yang diketuai  M.Yamin, SH. 

Pada era orde baru masa kepemimpinan Presiden Suharto, 
pemerintah membentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional 
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(Bappenas) yang diketuai oleh Prof Dr Widjoyo Nitisastro. Badan ini 
merumuskan dokumen rencana pembangunan yang disebut dengan 
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Akibat situasi 
keamanan yang semakin baik maka Repelita Dapat berjalan relative 
lama yaitu mulai dari Repelita I sampai Repelita VI. 

Pada era reformasi yang dimulai dengan pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid, perencanaan pembangunan mengalami 
perubahan, dan dokuman yang digunakan bernama Program 
Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS). 

Pada tahun 2001, terjadi perubahan system pemerintahan yang 
cukup drastic yaitu dengan diterapkannya otonomi daerah, akibatnya 
system perencanaan pembangunan Indonesia mengalami perubahan 
yang cukup signifikan. Perubahan ini ditetapkan dengan keluarnya UU 
No 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional 
(SPPN 2004). Dalam SPPN 2004 ini pemerintah member peran yang 
lebih besar kepada darah untuk menyusun perencanaan pembangunan 
daerah sesuai dengan potensi dan permasahan masing-masing. 

 

BAB II 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM ERA 
OTONOMI DAERAH 

Tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini peranan 
perencanaan pembangunan daerah di Indonesia semakin penting. Ada 
dua alasannya yaitu pertama karena adanya pelaksanaan otonomi 
daerah mulai tahun 2001 yangt menyebabkan peranan pemerintah 
daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses 
pembangunan daerah. Kedua, akibat semakin banyaknya pemekaran 
daerah, yang diperkirakan sekitar 500 daerah yang meliputi Provinsi, 
Kabupaten dan Kota. 

Setiap perencanaan pembangunan daerah, pada umumnya 
mempunyai beberapa unsure dan komponen pokok yang selalu ada 
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Secara umum unsure-
unsur itu adalah: 
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a. Kondisi Umum Daerah 

Analisis tentang kondisi umum daerah biasanya meliputi aspek 
geografis, sumber daya alam, agama dan budaya, penduduk dan 
sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, hokum dan 
pemerintahan, dan lain-lain. Salah satu analisis yang sering 
dipakai dalam menganalisis kondisi umum daerah yaitu 
menggunakan analisis SWOT. 

b. Visi dan Misi Pembangunan Daerah 

Visi dan Misi pembangunan daerah yang baik biasanya dijaring 
secara intensif dari aspirasi dan keinginan masyarakat yang 
menjadi sasaran utama pembangunan. Hal ini penting agar visi 
dan misi tersebut benar-benar menggambarkan keinginan dan 
harapan masyarakat sehinggga penyusunan rencana 
pembangunan menjadi lebih terarah. 

c. Sasaran dan Target Pembangunan Daerah 

Penentuan sasaran dan target pembangunan daerah 
memerlukan teknik proyeksi tertentu karena menyangkut 
dengan prediksi dimasa datang. Proyeksi dapat dilakukan 
berdasarkan kecendrungan atau trend yang terjadi dimasa lalu 
dengan memperhatikan data dan fakta yang tersedia. Sasaran 
dan target pembangunan daerah dapat bersifat makro, sektoral 
maupun wilayah. Sasaran dan target makro sering disebut 
dengan istilah kerangka ekonomi makro yang bersufat 
menyeluruh. 

d. Strategi Pembangunan Daerah 

Strategi pembangunan daerah dirumuskan dengan 
memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki 
daerah, baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun belum. 
Hal ini agar proses pembangunan berjalan secara lebih terarah 
dan efisien sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya. 

e. Bebijakan Pembangunan Daerah 

Kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan 
memperhatikan berbagai aspek seperti visi dan misi 
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pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan 
pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan ke depan. 
Selain itu kebijakan pembangunan harus sesuai atau tidak 
berlawanan dengan kondisi social budaya setempat, agar 
kebijakan tersebut tidak mendapat reaksi yang negative dari 
masyarakat. 

f. Prioritas Pembangunan Daerah. 

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan dengan 
memperhatikan potensi dan permasalahan pokok daerah. 
Penetapan prioritas pembangunan daerah perlu diseraskan 
dengan dinamika social terutama karakteristik penduduk. 
Selain itu yang harus diperhatikan juga adalah akses dan 
intensitas interaksi yang mampu memacu perkembangan suatu 
kawasan. 

g. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 

Program ini merupakan jabaran konkret dari strategi dan 
kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam 
rangka mendorong proses pembangunan nasional dan daerah. 
Program selanjutnya dapat dirinci dalam bentuk satu atau 
berbagai kegiatan yang lebih konkrit dean bersifat spesifik dan 
saling berkaitan baik pada lokasi tertentu atau tersebar pada 
berbagai lokasi. 

h. Indikator Kinerja 

Berdasarkan konsep ilmu, indicator kinerja dapat ditetapkan 
dalam 5 unsur yaitu, masukan (input), keluaran (output), hasil 
(outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). 

Unsur masukan yang biasa digunakan Dallam penilaian kinerja 
pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah dalam bentuk 
pengguynaan(penyerapan) dan atau tenaga kerja. Keluaran 
adalah produk langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan 
tersebut, sedangkan hasil adalah tingkat penggunaan dari 
keluaran tersebut oleh masyarakat sehingga bermanfaat bagi 
kegiatan pembangunan. 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 105 

 

BAB III 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diberikan 
rekomendasi untuk perencanaan pembangunan nasional Indonesia 
dalam era otonomi yaitu: 

1. Pelaksanan perencanaan pembangunan sebaiknya tetap 
menyerap aspirasi masyarakat dari bawah, sehingga 
musrenbang yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan 
di Indonesia masih tetap dapat dipertahankan. 

2. Untuk menghindari ego setiap kepala daerah dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, sebaiknya pemerintah pusat 
menetapkan rambu-rambu yang harus disepakati bersama 
dalam rangka perencanaan pembangunan. 

3. Agar perencanaan pembagunan daerah dapat dirasakan 
mamfaat lebih luas secara nasional, sebaiknya perencanaan  
pembangunan daerah harus melihat dan mengadopsi 
karakteristik yang ada secara nasional. 
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REFORMASI SISTEM PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  
MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA  (GBHN) 

Oleh :  Drs. Fauzi Haitamy M.M 

 

A. LATAR BELAKANG 

Lembanga Pengkajian MPR melakukan serangkaian pembahasan 
tentang apakah masih diperlukan adanya garis-garis besar haluan 
Negara (GBHN), pada dasarnya pasal 3 UUD NKRI Tahun 1945 
(sebelum perubahan) disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada 
haluan Negara. 

GBHN sebenarnya tidak lebih dari arahan agar setiap rencana 
dan pelaksanaan pembangunan mengikutnya baik pusat sampai ke 
daerah, dokumen ini adalah karya dinasti orde baru yang disusun oleh 
tim khusus yang dibentuk Presiden Soeharto bernama Wanhankamnas, 
ketuanya Presiden sendiri dan beberapa elit yang di SK kan termasuk 
Wakil Presiden sebagai anggota, Drafnya dari Bappenas, pada waktu 
itu memang peran Bappenas sangat dominan dalam perencanaan 
pembangunan, dan produk akhir dari GBHN di Tetapkan 
oleh,,MPR,sebagai,lembaga,tertinggiNegara(waktu,itu). 

Dengan berlakunya berlakunya amandemen UUD 1945 
kewenangan MPR untuk membuat dan mentapkan GBHN berakhir 
dengan demikian seluruh tap MPR yang menyangkut GBHN tidak 
berlaku lagi ,terkait dengan tidak adanya GBHN sebagai diketahui 
bahwa perubahan UUD 1945 agenda pembangunan nasional 
didasarkan pada visi dan misi calon Presiden yang kemudian dijabarkan 
menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,(RPJM). 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang 
berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 
utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia 
atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan 
senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang 
kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka 
mencapai tujuan nasional suatu bangsa. 

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945 serta 
menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional 
mengalami pasang surut. Dimulai pada masa Orde Lama, pembangunan 
nasional lebih diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan 
nasional disektor lain terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam 
belenggu kemiskinan. Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad 
memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan 
pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk 
maksud tersebut semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung 
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kehidupan 
demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan sektor pertanian 
sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini, dengan 
tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada 
usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan. 
 
 

B. PEMBAHASAN 

Salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangung 
sejak reformasi adalah 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 
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 
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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. 

1. Sistim Perencanaan Pembangunan nasional pasca reformasi 
ini melahirkan berbagai masalah diantaranya : 
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 sistim 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. 

Atas dasar itu, maka berbagai pihak mulai berpikir untuk 
menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara 
(Presiden ) dalam menjalankan roda pemerintahan. 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 
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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. 

Indonesia Kembali ke sistem GBHN ?. Untuk maksud di atas, 
banyak hal yang harus dikaji, 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. Muncul pertanyaan, Sistem GBHN bisa kah 
diterapkan dalam arena baru politik ini? Apakah representasi, 
partisipasi dan penataan ruang publik yang telah diatur dengan undang-
undang harus dikoreksi lagi?. Bagaimana mencari solusi kalau terjadi 
konflik kepentingan dalam menyusun GBHN ? Kita sekarang berada 
dalam medan wacana. Politik adalah medan wacana dan GBHN bisa 
menjadi pertempuran wacana. Dengan majunya media, kita sekarang 
menjadi masyarakat tontonan, apakah akan kita mempertontonkan 
perebutan dan konflik kepentingan dari para penguasa di negeri ini ?. 

Indonesia negara yang sangat multikultural sebab negeri ini 
terdiri atas etnis, bahasa, agama, budaya yang berbeda-beda. Kondisi 
ini bagaikan dua sisi mata pedang, jika dapat dikelola dengan baik maka 
akan menjadi hal yang positif, tetapi jika tidak dapat dikelola dengan 
baik maka akan muncul “malapetaka”. Orde Baru dengan sistem 
GBHN tidak sepi dari berbagai “malapetaka”, sehingga harus diakhiri 
dengan Reformasi yang mengambil korban. 

Dalam sistim GBHN di era Orde Baru, tripolarisasi ekonomi ( 
BUMN, Koperasi dan Swasta) tidak tegak sama-sama kukuh, sehingga 
terjadi kepincangan sosial dalam berbagai aspeknya. Padahal tujuan 
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pembangunan nasional dirumuskan dalam Trilogi Pembangunan : 
Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Kebijakan yang 
menempatkan pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam 
mengalokasikan sumber daya ekonomi juga diselewengkan dengan 
memberikan fasilitas,proteksi dan subsidi ekonomi pada kelompok-
kelompok tertentu, sehingga keadilan sosial yang diamanatkan UUD 45 
tidak pernah terwujud. Tumbuh konglomerat swasta yang berbau 
kekuasaan yang menindas pelaku-pelaku ekonomi lemah. 

Penerapan kembali sistim GBHN memang sudah menjadi 
aspirasi, tapi perlu kajian yang seksama. Arena ,wajah dan struktur 
politik telah berubah. Sekarang ini perbedaan penafsiran terhadap 
konsep-konsep negar tdk mudah di atasi,karena pradigma berfikir 
terarah kpd kebebasan  tahun 2014 malah memberi kejutan dahsyat 
pada masyarakat. Mulai dari persoalan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) sampai naiknya harga elpiji. Ini seolah menandakan bahwa 
pemerintah tidak memiliki acuan yang matang dalam melaksanakan 
kebijakan pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, 
momentum 2014 saat yang tepat untuk memilih pemimpin yang 
memiliki konsep jelas dan perencanaan matang, terkait mau dibawa ke 
mana Indonesia di masa mendatang? Sudahkah calon pemimpin 
memiliki konsep dan rencana matang untuk mewujudkan ketahanan 
ekonomi, pangan dan energi? Untuk itulah kita perlu reformulasi sistem 
pembangunan yang berangkat dari visi masa depan bangsa, yakni 
Pancasila. 

Kongres Kebangsaan di Jakarta pada 11 Desember 2013 yang 
menghasilkan Komitmen Jakarta, secara tegas di poin pertama 
bersepakat memperkokoh kembali rumah besar negara bangsa 
Indonesia sebagai rumah kebahagiaan bagi semua dengan memperkuat 
kembali Pancasila sebagai fondasi. Penegasan Pancasila sebagai dasar 
negara tidak akan pernah surut menghadapi tantangan, meski datangnya 
di hari-hari yang akan datang. Di tahun-tahun yang lalu Pancasila 
sebagai ideologi bangsa pernah mengalami ujian sangat berat. Namun, 
berkat kesungguhan dan kegigihan kita untuk mempertahankannya, 
Pancasila bisa terus kita tegakkan dan hingga kini tetap menjadi 
landasan kehidupan bangsa ini. 

Pengalaman itu harus mengajarkan kita bahwa upaya 
merongrong ideologi bangsa ini tidak pernah berhenti. Kita tidak boleh 
lengah dan harus terus membangun kesadaran bahwa Pancasila 
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merupakan ideologi paling pas untuk bangsa ini karena digali dari akar 
budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu pengalaman yang 
berharga bagi Indonesia adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau 
GHBN yang disusun MPR. GBHN bukan cuma menjadi acuan bagi 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tapi juga berfungsi 
sebagai haluan negara. GBHN ialah grand design yang memandu 
bangsa melintasi sejarah peradaban. Pada 2004, keberadaan GBHN 
dihapuskan seiring amandemen UUD 1945. Lewat amandemen, 
peran MPR dan presiden berubah. Presiden tak lagi mandataris MPR. 
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan untuk mereduksi kekuasaan 
sangat besar milik presiden pada masa itu memang dibutuhkan, tetapi 
demikian pula dengan konsep haluan negara. Terlebih, sistem yang 
dibuat untuk menggantikan peran GBHN, yakni Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, seperti berjalan tidak efektif. Padahal, sistem 
yang lahir dari UU Nomor 25 Tahun 2004 itu diamanatkan dapat 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal itulah yang 
sekarang didengungkan banyak pihak yang kemudian merasa bahwa 
kembalinya GBHN dinilai penting, untuk memastikan pula agar 
program-program yang dibutuhkan rakyat akan terus berlanjut meski 
pemerintahan berganti. 

Maka momentum 2014 ini, kehadiran Pancasila harus tetap 
menjadi visi masa depan bangsa dan GBHN tentu ditempatkan sebagai 
misinya. Melihat kurang matangnya kerja politik tahun 2013, maka 
penting kiranya kita menegaskan kembali Pancasila guna menjawab 
pertanyaan, kita menginginkan politik yang bagaimana? Kalau kita 
menginginkan demokrasi membawa Indonesia menuju kesejahteraan, 
jelaslah kita perlu Pancasila. Dan apa yang menjadi acuan bagi 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, maka GBHN adalah 
jawabannya. 

Perlu diketahui bahwa solusi atas segala persoalan yang dialami 
Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak 
maju setelah bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri. Oleh 
karenanya, solusi atas persoalan Indonesia hanya bisa muncul dengan 
melakukan penggalian kembali serta rekonstruksi terhadap pemikiran 
Pancasila. Sebab warisan terbaik para pendiri Indonesia adalah 
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kebijakan ber-Pancasila, bukan sekadar dagelan politik, politik sinetron 
atau politik pencitraan. 

Tentu dengan adanya GBHN, pengawasan jalannya 
pembangunan juga semestinya lebih kuat. Pasalnya, seluruh bangsa 
tahu ke mana seharusnya arah tujuan negara. Mungkin masih ada 
anggapan menghidupkan kembali GBHN ialah kemunduran dalam 
bernegara dan berdemokrasi. Namun, mengambil yang baik dari masa 
lalu, sejauh untuk kemajuan berbangsa, bernegara dan berdemokrasi, 
sesungguhnya merupakan langkah ke depan yang jauh lebih baik. 
(Hendro Muhaimin, Pemerhati Kebangsaan dan Staf Peneliti Pusat 
Studi Pancasila UGM/ KR). 

Wacana dibentuknya satu haluan negara seperti Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) makin hangat diperbincangkan berbagai 
pihak di seluruh Indonesia. Berbagai elemen masyarakat sepertinya 
terbagi dua, satu sisi ada yang mendukung dan pada sisi lainnya, banyak 
yang menyatakan perlu penelahaan lebih mendalam lagi. 

Seperti diketahui sejak dihapuskannya GBHN pasca reformasi, 
Indonesia menerapkan model rencana pembangunan nasional yang 
disusun berdasarkan UU melalui Rencana Pembangunan Nasional 
Jangka Menengah dan panjang berdasarkan visi dan misi presiden 
terpilih 

Dengan model tersebut sebagian besar elemen masyarakat sangat 
mengkhawatirkan inkonsistensi rencana pembangunan nasional setiap 
kali presiden terpilih. 

Selain itu, dikhawatirkan terjadi ketidakselarasan rencana 
pembangunan antara pusat dan daerah. Hal-hal itulah yang sangat 
memperoleh perhatian serius masyarakat.dalam perencanaan 
pembuatan rencana pembangunan atau haluan  harus ada koordinasi 
satu atap dalam segala bidang pembangunan nasional.  Seperti 
pembangunan nasional bidang hukum, maka harus ada koordinasi baik 
antara lembaga-lembaga bidang hukum yakni polisi, Jaksa, pengadilan 
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C.  PENUTU P 

 GBHN sebenarnya tidak lebih dari arahan agar setiap rencana 
dan pelaksanaan pembangunan mengikutnya baik pusat sampai ke 
daerah, dokumen ini adalah karya dinasti orde baru yang disusun oleh 
tim khusus yang dibentuk Presiden Soeharto bernama Wanhankamnas, 
ketuanya Presiden sendiri dan beberapa elit yang di SK kan termasuk 
Wakil Presiden sebagai anggota, Drafnya dari Bappenas, pada waktu 
itu memang peran Bappenas sangat dominan dalam perencanaan 
pembangunan, dan produk akhir dari GBHN di Tetapkan oleh MPR 
sebagai lembaga tertinggi Negara (waktu itu).  

Umtuk kembali menggnakan GBHN sebagai dasar pola 
pembanguan nasional  mungkin akan timbul dua kutub pemikiran, 
kutub pertama yang setuju untuk mengembalikan konsep perencanaan 
kedepan seperti model GBHN, kutub kedua pasti ada yang tidak setuju, 
karena menganggap model tersebut telah di lakukan hampir 30 tahun 
tetapi, kenyataannya bangsa Indonesia belum berhasil mewujudkan 
tujuan bangsa yakni mensejahterakan rakyat Indonesia, bahkan justru 
membuat jurang yang terlalu jauh antara yang miskin dan si kaya. 

Dari segi konsep, GBHN harus diakui mempunyai pola yang 
terstruktur dengan rapi kalau menurut istilah pakar administrasi 
pembangunan sekelas H. Bintoro Atmowidjojo, GBHN memenuhi 
syarat sebagi dokumen perencanaan yang baik, tidak kurang dari lima 
belas tahapan perencanaan yang harus dilalui sehingga menghasilkan 
draft GBHN dan Pelaksanaan GBHN 

Lalu apa keistimewaan lain GBHN, sehingga MPR RI periode 
ini ingin mengajak rakyat Indonesia urun rembug mengkaji kembali 
perencanaan model GBHN, yang jelas MPR-RI sudah melakukan 
kajian internalnya, sampai kepada kesimpulan langkah ini lebih baik, 
dan setiap kesemptan MPR menawarkan ide-ide kepada rakyatnya agar 
sama-sama berfikir untuk mencari yang terbaik bagi bangsa dan Negara 
ini.  GBHN pada dasarnya adalah dokumen perencanaan yang 
memberikan arahan, tetapi praktiknya tidak memberikan arahan apa-
apa, tidak lebih dari dokumen mati, yang hidup hanyalah regulasi 
dibawah GBHN yang harus dilaksanakan. 
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Sebagai Penutup: Pemerintah/Presiden untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan sebagai amanat konstitusi dan keinginan 
rakyat, maka selayaknya Formulasi SPPN model GBHN 
dipertimbangkan kembali untuk digunakan 
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PENGUATAN METODE YANG TEPAT UNTUK 
MENGINTEGRASIKAN SUBTANSI HALUAN NEGARA 

(Pengembangan Haluan Negara yang Integratif dan Terukur) 

Oleh : Mirza Nasution1 

 

I. Latar Belakang Penguatan Subtansi Haluan Negara. 
a. MPR dan GBHN 

Sebelum amandemen, UUD terdiri atas pembukaan, batang 
tubuh dan penjelasan, ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan 
yang mengikat lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia. 
Dalam pra amandemen, tugas MPR sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi adalah: 

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3); 
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Pasal 3); 
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2)). 

Wewenang MPR, antara lain: 

1) Membuat putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga 
negara lain, termasuk penetapan GBHN; 

2) Meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan 
GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut; 

3) Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam 
masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar 
GBHN dan/atau UUD; 

4) Mengubah UUD. 

Setelah amandemen, MPR tidak lagi di bebani tugas menetapkan 
GBHN. GBHN yang dulunya ditetapkan dalam Ketetapan MPR sudah 
tidak berlaku lagi. Ketetapan MPR diakui sebagai urutan kedua (ke-2) 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang masih berlaku 
hingga saat ini yang ada delapan (8) ketetapan, yaitu : 

                                                             

1 Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara 
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1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang 
Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan 
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau 
Mengembangkan Faham atau Ajaran 
Komunis/Marxisme-Leninisme; 

2) Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang 
Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; 

3) Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 Tentang 
Pengangkatan Pahlawan Ampera; 

4) Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN 

5) Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika 
Kehidupan Berbangsa; 

6) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 Tentang Visi 
Indonesia Masa Depan; 

7) Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan KKN; 

8) Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Dari kedelapan (ke-8) Ketetapan yang masih berlaku, ketetapan 
tentang GBHN sudah tidak berlaku lagi. GBHN adalah singkatan dari 
Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN dalam UUD tersebut 
ditetapkan oleh MPR, dan MPR meminta pertanggungjawaban 
Presiden, menilainya bahkan memberhentikan Presiden jika melanggar 
terkait pelaksanaan GBHN tersebut. Disini dapat dianalisa, bahwa 
GBHN merupakan referensi makro penyelengaraan negara yang telah 
ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pada saat itu. MPR 
merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan 
melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 
1 ayat (2) yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan 
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Pola 
umum pembangunan nasional dalam GBHN adalah: 

1) Menyeluruh, bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan 
arah sebagaimana yang telah digariskan GBHN; 
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2) Terarah, bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan arah 
sebagaimana yang telah digariskan GBHN; 

3) Terpadu, bahwa terpadu antara program pembangunan juga 
bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan atas kerja sama 
antara berbagai intansi pemerintah dan pemerintah dengan 
masyarakat; 

4) Berlangsung secara terus menerus, bahwa pembangunan itu 
berlangsung selama kurun waktu yang sangat panjang dengan 
tiap-tiap yang berlanjutan. 

GBHN merupakan refrensi makro penyelenggaraan negara. 
GBHN yang merupakan representasi program pemerintah dan rakyat 
secara terpusat dan berkesinambungan sehingga visi, misi, tujuan dan 
program negara dapat dilaksanakan sesuai yang diamanatkan dalam 
Pancasila dan UUD 1945.  

 

b. GBHN dan RPJP 

Perbedaan RPJP dengan GBHN antara lain: 

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat 
pemerintah melalui DPR hanya mewakili partai. Berbeda 
dengan GBHN yang merupakan amanat rakyat. 

2) Penahapan Pembangunan Jangka Panjang dalam GBHN 
mencapai jangka waktu sampai dengan 25 tahun, sedangkan 
RPJP hanya 20 tahun (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025). 

3) Landasan pembangunan dalam GBHN merupakan kesepakatan 
bersama antara pemerintah dan MPR sebagai penjewantahan 
rakyat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan program 
pemeritahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

4) Dalam RPJP Landasan pembangunan tersebut dinilainya 
sempit karena hanya menekankan pada visi presiden atau 
kepala daerah yang terpilih. Jangka waktunya sama dengan 
masa jabatan tersebut sehingga tidak efektif. 

5) GBHN merupakan landasan operasional pembangunan yang 
memanfaatkan kekuataan modal sosial dalam bentuk 
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pernyataaan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu 
dengan cara perencanaan yang efektif, efisien dan 
berkesinambungan. 

6) GBHN memiliki pola umum pembangunan dan visi misi yang 
jelas dan terarah tanpa melihat pergantian kekuasaan. 
 

II. Subtansi Haluan Negara Yang Di Cita-Citakan. 

Pengembangan haluan negara dimaksudkan tidak sekedar 
memberi arah dalam menentukan dan menjalankan haluan negara yang 
terencana dan berkesinambungan akan tetapi subtansi yang terpenting 
adalah bagaimana aktivitas pengembangan haluan negara itu mulai dari 
penggalian konsep berfikir tentang perencanaan pembangunan nasional 
di masyarakat sampai kepada proses menyususnnya, di lembaga-
lembaga negara, membentuknya, mempertahankannya, 
mengajarkannya di institusi pendidikan bahkan sampai kepada evaluasi 
perencanaan pembangunannya merupakan satu kesatuan rangakaian 
aktivitas intelektual yang utuh, kokoh, integatif dan terukur. 

Dengan menggunakan pendekatan, teori sistem yang koheren 
dengan indikator: 

1) Consistence, 

2) Comprehensiveness, 

3) Interrelated dan intersupported. 

Berakibat kepada konsisten, kohenren dan 
berkesinambungannya haluan negara itu secara utuh di masyarakat, 
antar lembaga-lembaga negara dan relasi pusat dan daerah. Untuk bisa 
sampai kesana perlu adanya “makna yang sama” (shared of meaning) 
diantara komponen-komponen kehidupan bersama. 

Haluan negara yang dimaksud bukan GBHN zaman orde baru, 
namun haluan negara yang mengintegrasikan visi misi dari pada 
presiden dan kepala-kepala daerah (pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah). Haluan negara ini mencakup pedoman menjalankan proses 
berbangsa dan bernegara sesuai prinsip negara kesatuan, otonomi, 
tujuan bernegara. 
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Visi misi dari presiden selaku kepala negara dan pemerintahan 
dituangkan kedalam haluan negara, begitu juga dengan visi misi kepala 
daerah dalam pemerintah daerah juga harus dituangkan kedalam haluan 
negara. Visi misi itu di konkritkan sebagai acuan menjalankan proses 
berbangsa dan bernegara atau semacam pondasi bernegara. Haluan 
negara tersebut semacam bentuk aspirasi dari rakyat yang memilih 
langsung presiden dan kepala daerah, karena rakyat lah yang tetap 
berdaulat. 

Pengintegrasian visi misi tersebut tetap harus mencerminkan identitas 
bangsa dan negara yang termaktub pada pembukaan UUD NRI 1945. 

Haluan negara yang telah konkritisasi tersebut harus dijaga dan 
dipertahankan isi nya ataupun norma-norma yang ada didalamnya. 
MPR merupakan lembaga yang harus diberi kewenangan dalam hal ini, 
karena MPR seyogianya merupakan lembaga pemusyawaratan yang 
mengamankan UUD. Makna mengamankan bukan berarti menjaga 
secara kaku bentuk UUD tersebut, namun menjaga konstitusionalitas 
daripada UUD. Apabila UUD sudah tidak lagi mencerminkan 
konstitusionalisme, baik karena sudah tidak cocok dengan 
perkembangan zaman, lembaga MPR lah yang seharusnya 
mereformulasi UUD tersebut, hal ini sesuai dengan asas Salus Populi 
Suprema Lex : “Keselamatan Rakyat Dan Negara Adalah Hukum Yang 
Tertinggi,” Bahkan (Keselamatan Itu) Lebih Tinggi Daripada UUD 
Atau Konstitusi. 

MPR sebagai pemandu, pengawal pancasila dan keutuhan 
berbangsa dan bernegara untuk menjamin dan memastikan haluan 
bernegara diajalankan secara benar, utuh dan berkesinambungan. 
Menjadikan fungsi kemajelisan sebagai pusat pembelajaran yang 
melakukan “mapping problem” kebangsaan dan kenegaraan yang 
kompleks ini, nation character building, problem solver kebangsaan. 
MPR harus memposisikan diri sebagai “Majelis” dan menjalankan 
fungsi majelisnya sebagai wadah bermusyawarahnya pikiran-pikiran 
kebangsaan, kepentingan orang banyak, seluruh lembaga negara 
berbasiskan hikmah kebijaksaaan. MPR tidak dalam pengertian 
lembaga tertinggi negara di banding yang lain akan tetapi lebih kepada 
ketinggian fungsi dan kewenangannya, keteladanannnya, solusi-solusi 
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kebangsaan yang arif dan bijaksana dalam menjamin dan mempercepat 
kesejahteraan rakyat.  

Dengan diperluasnya kewenangan MPR dalam menetapkan 
haluan negara seperti yang dipaparkan diatas, lembaga MPR dapat 
mengimbangi lembag-lembaga tinggi negara lainnya sesuai prinsip 
check and balances (Menjamin adanya kebebasan dari masing-masing 
cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya namun, tidak 
ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang 
dominan). 

Haluan negara yang ditetapkan MPR tersebut bukan berarti 
menegasikan prinsip presidensial, presiden tidak dimintai pertanggung 
jawaban atas jalan nya haluan tersebut. Namun didalam ilmu hukum 
dapat diterapkan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan sanksi 
administratif ataupun pidana namun lebih kesanksi moral bagi pejabat 
tinggi. Contoh nya apabila memang presiden tidak menjalankan haluan 
yang sudah ditetapkan, sudah seharusnya presiden selaku pejabat tinggi 
bertanggung jawab kepada rakyat dan mempublikasikannya kepada 
rakyat mengapa Dia tidak menjalankan haluan negara. Namun bagi 
pejabat-pejabat ditingkat daerah dapat dikenai sanksi adminitratif 
berupa teguran dari presiden, hal ini sesuai Asas kesatuan komando 
(unity of command): Kebaikannya dapat menjamin disiplin yang kuat, 
koordinasi relatif mudah dilaksanakan, pengawasan secara ketat 
terhadap kegiatan para pegawai bawahan dapat dilaksanakan dengan 
mudah. 
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PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI 
INDONESIA DAN SISTEM PERENCANAAN        

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Ahmad Fauzi1 

 

Abstrak 

 

Pasca perubahan UUDNRI 1945 maka terjadi perubahan paradigma 
yang sangat signifikan terutama dalam praktik pemerintahan, dahulu 
dikenal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berfugsi 
sebagai garis politik nasional sebagai acuan bagi pemerintah untuk 
mewujudkan cita-cita nasional. Pasca perubahan UUDNRI 1945 maka 
GBHN tidak lagi dikenal, untuk menjalankan garis politik maka 
pemerintah menjalankannya berdasarkan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004, kenyataannya bahwa Presiden terpilih 
menjalankan visi, misi dan segala program yang telah dipaparkannya 
pada saat kampanye adalah merupakan garis politik nasional yang wajib 
diwujudkannya setelah pasangan tersebut terpilih. Penyusunan garis 
politik nasional oleh Presiden terpilih dimaksud pada hakikatnya tidak 
boleh bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan didalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berupakan garis dasar 
politik nasional dalam mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan 
di Indonesia.    

 

 

 

 

 

                                                             
1Penulis  Dosen  di Pascasarjana dan Fakultas Hukum UMSU, makalah untuk  Focus Group 
Discussion  MPR –RI di USIU Medan.  
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A. Pembahasan. 

Paradigma2 konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara di 
Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar, perubahan 
tersebut bertujuan untuk terwujudnya sistem kenegaraan yang 
resposif baik dalam tatanan agenda reformasi sistem hukum, sistem 
politik dan sistem ekonomi nasional sebagai penjabaran amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 
1945) dan menampung aspirasi masyarakat yang pluralistik 
(kebinekaan) tetapi dalam kontek satu kesatuan wilayah Negara 
Republik Indonesia.3  Sistem kenegaraan yang responsif ini akan 
membawa bangsa Indonesia kearah bangsa yang dapat hidup aman, 
tentram dan sejahtera dalam bangunan Negara konstitusional yang 
demokratis (conctitutional democracy) dan sekaligus Negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy 
and democratisce rechtsstaat). 

Perwujudan Negara demokrasi tidak terlepas dari sistem 
kenegaran yang terpusat pada pemisahan kekuasaan (separation of 
power), dimana  kedaulatan rakyat4 menjadi pokok di dalam 

                                                             
2 Hal ini mengandung arti sesuatu hal yang pokok dan sifatnya sangat mendasar, dalam pengertian 
ini dapat juga diartikan sebagai suatu pola pikir. Dalam momentum pola pikir ini juga dipengaruhi 
oleh hal-hal yang sifatnya filsafat karena biasanya hal-hal yang sifatnya pragmatic dimaksud juga 
sangat dominan digandrungi oleh hal-hal yang sifatnya fundamental.  
3 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, seolah-olah Negara kesatuan adalah pengertian hakiki 
dari Negara Indonesia, padahal Negara kesatuan adalah bentuk Negara (staatsvorm). Negara 
Indonesia itu dikatakan berbetuk republik, seakan-akan istilah bentuk Negara (staatsvorm) itu 
terkait dengan pilih antara kerajaan (monarki) atau republic. Secara teoritis akademik republic 
adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan (regeringsvorm) bukan bentuk Negara.  
4 bahwa dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua 
pilihan cara yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian 
kekuasaan (distribution atau division of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam 
arti kekuasaan dipisah-pisah ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga 
Negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Sedangkan pembagian 
kekuasaan bersifat vertical dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertical ke 
bawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. 
Pra amandemen UUD 1945 menganut pahampembagian kekuasaan yang bersifat vertical bukan 
pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat diangap terwujud penuh dalam 
wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi sebagai forum tertinggi. Dari sini 
fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi Negara 
yang ada dibawahnya yaitu Presiden, DPR, MA dan seterusnya. Dalam presfektif pembagian 
kekuasaan yang bersifat vertical itu prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah 
bersifat primer. Karena itu dalam UUD 1945 yang asli tidak diatur pemisahan yang tegas dari 
fungsi legslatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama fungsi utama DPR lebih merupakan 
lembaga pengawas daripada lembaga legislatif yang sebenarnya. Akan tetapi dalam perubahan 
UUD 1945 prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus 
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merumuskan dan memformulasikan setiap kebijakan pembentukan 
Peraturan Perundang-undang sebagai produk hukum nasional. 
Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati haruslah 
dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip 
demokrasi perwakilan sebagai pengejawatahan prinsip kedaulatan 
rakyat. Oleh Karena itu prinsip kedaulatan rakyat selain 
diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 
akan dihasilkannya juga tercermin dalam struktur dan mekanisme 
kelembagaan Negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya 
sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 

Perwujudan rakyat dalam kedaulatan Negara berpusat pada 
lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) yang salah satu 
fungsinya adalah membentuk Undang-Undang (legislasi),5 karena 
telah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif (membentuk Undang-
Undang) dari semula dipegang utamanya dipegang oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR-RI) dialihkan menjadi dipegang oleh DPR-RI dan Presiden 
hanya dinyatakan berhak mengajukan RUU dengan maksud 
mendapat persetujuan bersama.  Sebagaimana diamanahkan oleh 
konstitusi (UUDNRI 1945), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 
ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakah: “Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”.6 

                                                             

Perubahan UUD 1945 seperti tercermin dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) 
sampai ayat (5). Anutan prinsip pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan ini penting 
untuk dijernihkan karena pilihan diantara keduanya sangat mempengaruhi mekanisme 
kelembagaan dan hubungan antar lembaga Negara secara keseluruhan (holistic). Dalam 
paham pemisahan kekuasaan prinsip hubungan checks and balances antara lembaga-lembaga 
tinggi Negara dianggap sebagai suatu yang sangat pokok. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & 
Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 165         
5 kedaulatan rakyat (democratie) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem 
perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang 
tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daeran (Bicameralism) sebagai kewenangan legislatif; Presiden dan Wakil 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif; Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintah dan 
mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi 
legislasi), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi control) terhadap jalannya 
pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat.    
6 kekuasaan membentuk undang-undang dalam Rumusan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang lama 
menentukan bahwa “Presiden memegang kekusaan membentuk undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil perubahan 
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Selanjutnya “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama”.7 Berdasarkan amanah konstituen ini maka 
fungsi legislasi berada di tangan DPR-RI dan oleh karenya DPR-
RI dalam melaksanakan tugasnya pada tahap baik pra 
perumusan Undang-Undang dalam bentuk Rancangan Undang-
Undang sampai pada tahapan pembahasan. Setiap Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yang datangnya dari DPR-RI  maupun 
Presiden dapat saja dibahas sendiri-sendiri asalkan keduanya sama-
sama dapat memberikan persetujuan atas usulan setiap RUU.8 Pada 
mekanisme Pembentukan Undang-Undang tentunya dapat 
menimbulkan penafsiran bagi kedua lembaga ini, karena dapat 
mempengaruhi prosedur pembahasan RUU yang diatur dalam 
peraturan tata tertib DPR-RI misalnya suatu RUU diajukan atas 
inisiatif pemerintah, maka pembahasan oleh DPR-RI dapat 
dilakukan dengan menghadirkan wakil pemerintah sebagai utusan 
Presiden untuk didengarkan keterangan atau penjelasan mengenai 
materi usulan RUU dimaksud. Kedudukan wakil dalam forum 
DPR-RI bukan merupakan subjek yang dapat mengambil 
keputusan dan jika dilakukan pemungutan suara maka wakil 
pemerintah hanya hanya menjadi nara sumber yang tidak ikut 
memberikan suara, jika wakil pemerintah mempunyai kepentingan 

                                                             

pertama UUD, dinyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam Pasal 20 ayat (1) diatas ditegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dengan adanya perubahan ini jelaslah bahwa 
kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengen persetujuan DPR 
dialihkan menjadi dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyar, sedangkan Presiden hanya 
dinyatakan berhak mengajukan RUU, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang 
utama.  
7 Pasal ini menentukan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan 
Presiden untuk maksud mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama berbeda dengan 
pembahasan bersama. Disini tidak dijelaskan dalam setiap RUU harus dibahas bersama-sama, 
yang terpenting adalah hasilnya yaitu harus mendapat persetujuan bersama. Artinya bahwa setiap 
RUU dapat saja di bahas sendiri-sendiri, dengan syarat kedua-duanya memberikan persetujuan 
terhadap RUU tersebut. 
8 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, menyatkan bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang di 
Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau 
menteri yang ditugasi. Selanjutnya bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan 
mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah. 
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maka kepentingan atau aspirasinya itu harus disalurkan melalui 
anggota DPR-RI yang berasal dari partai yang banyak menduduki 
jabatan di pemerintah. 

Dilain pihak, jika RUU datang dari inisiatif DPR-RI maka 
pembahasannya dilakukan sepenuhnya oleh DPR-RI, setelah RUU 
tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI dan RUU tersebut 
diajukan kepada Presiden barulah diadakan rapat bersama antara 
DPR-RI dengan wakil pemerintah. Dalam rapat bersama ini pihak 
yang berhadapan adalah dua institusi sebagai implemtasi dari 
sistem pemisahan kekuasaan yakni institusi DPR-RI dan institusi 
Pemerintah, karena itu DPR-RI sudah menjadi satu suara yang 
berhadapan dengan pemerintah yang tidak dapat lagi 
memanfaatkan anggota DPR-RI yang berasal dari partai 
pemerintah. Perbedaan pendapat dalam rapat bersama bisa saja 
memakan waktu yang tergantung pada perkembangan dukungan 
opini umum dalam masyarakat. 

Kekuasaan pembentukan undang-undang9 yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai norma dasar tertinggi 
(die oberste norm) sebagaimana terdapat dalam Pokok-Pokok 
Pikiran dan Pembukaannya juga merupakan konstitusi Negara (die 
Verfassung des Stataes) sebagaimana terdapat dalam Batang 
Tubuhnya. Dalam konstitusi terdapat aturan-aturan yang mengatur 
tentang organ-organ, tata hubungan sesamanya dan lingkup kerja 
masing-masing serta berisi aturan-aturan hukum mengenai tata 
hubungan timbal balik antara Negara dan Negara serta 
penduduknya. 

Proses kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang 
diberikan kepada DPR kemudian didelegasikan kepada badan 
legislasi DPR. Materi Pembentukan undang-undang yang akan 

                                                             
9 Dalam lingkup Ilmu Perundang-undangan (Cestzgebungslehre) menurut Krems terdapat tiga sub 
bagian disiplin yaitu ilmu tentang proses perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren), ilmu 
tentang metode perundang-undangan (Gesetzgeburgsmethode) dan ilmu tentang teknik 
perundang-undangan (Gesetzgebungtechnik). Lihat, A. Hamid S. A, Teori Perundang-Undangan 
Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan 
Menjernihkan Pemahaman, dalam Hendra Nurtjahjo, editor, Politik Hukum Tata Negara 
Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 
123 
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dibentuk didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP)10 dan RPJP Nasional ditetapkan dengan undang-
undang.11 Agar arah pembanguanan nasional yang diselenggarakan 
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsp kebersamaan, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta 
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan nasional. 

Balam menyusun perencanaan Undang-Undang harus 
berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik dan meliputi:12 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan ; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ; 

f. kejelasan rumusan ; dan 

g. keterbukaan. 

Selanjutnya mengenai materi Peraturan Perundang-undangan 
mengandung asas sebagai berikut:13 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

                                                             
10 Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah: a. mendukung 
koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan 
Daerah; c. menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan; e. menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 
11 Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
12Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
13Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhineka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Peraturan Perundang-undanga tertentu dapat berisi asas lain 
sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 
bersangkutan dibentuk.14 

Adapun beberapa prinsip pembentukan Undang-Undang 
sebagai berikut: 

1. Supreme of law 

Secara gramatikal, supreme of law disebutkan juga supremasi 
hukum, artinya semua tindakan pemerintah dalam melakukan 
praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara, demikian juga 
rakyat harus bertindak berdasarkan hukum. Tidak boleh 
pelaksanaannya didasarkan kepada kesewenang-wenangan 
semata dari personal aparat pelaksana pemerintah. Dengan 
demikian, tidak ada satupun tindakan pemerintah dan rakyat 
yang dapat dibenarkan apabila tidak didasarkan atas hukum. 

2. Equality before the law 

Prinsip ini mengedapankan semua orang dan badan hukum 
yang merupakan subjek hukum adalah memiliki kesetaraan di 
hadapan hukum. Dalam prinsip ini tidak dikenal diskriminasi 
dalam penegakan hukum. Tidak ada pembedaan, apakah hal itu 
disebabkan oleh factor-faktor strata politik, ekonomi, social 
dan budaya di hadapan hukum. Dengan prinsip ini seluruh 
aparat penyelenggara pemerintahan yang diberikan amanah 

                                                             
14 Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

www.m
pr

.g
o.

id



140 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

oleh rakyat untuk melakukan pelayanan public demi 
mewujudkan cita-cita nasional dimaksud harus tidak 
menempatkan diskriminasi dalam penegakan hukum dimaksud 
(law enforcement) 

3. Due process of law 

Prinsip ini dimaksudkan bahwa praktik penyelengaraan 
pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum tidak boleh 
bertentangan dengan segala ketentuan dan atau Perundang-
Undangan yang telah ditetapkan. Melalui prinsip ini tidak 
datupun tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan 
praktik penyelenggaraan Negara itu yang dilakukan tidak 
berdasarkan hukum. Dalam prinsip ini penekanannya adalah 
pada proses pelaksanaan itu sendiri. Artinya segala perbuatan 
dan atau tindakan yang akan dilakukan dalam konteks praktik 
penyelenggaraan pemerintahan tidak terkecuali dalam 
melakukakan pembentukan hukum (law making), semuanya 
harus memenuhi standar berdasarkan segala peraturan 
Perundang-Undangan yang telah ditetapkan untuk itu.     

Tiga prinsip dasar tersebut terutama dalam tatanan praktik 
operasionalnya wajib untuk diterapkan oleh aparatur yang 
menyelenggarakan sistem pemerintahan Negara secara konsisten. 
Demikian pula halnya prinsip tersebut harus mendapat dukungan 
dari rakyat, akademisi maupun kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya, dalam pengertian ini terkandung makna penegakan 
prinsip-prinsip yang menjadi fundamental dalam mewujudkan 
suatu Negara hukum dan cirri-ciri Negara hukum dapat diterapkan 
secara holistic dan tidak parsial. Hal ini dimaksud sangat penting 
untuk diperhatikan dalam tatanan praktis operasional. Prinsip-
perinsip dimaksud dapat dikombinasikan sedemikian rupa dengan 
wawasan politik hukum. Melalui wawasan politik hukum tersebut 
seluruh pondasi suatu Negara hukum dan cirri-cirinya harus dapat 
dikemas sedemikian rupa untuk melahirkan suatu produk hukum 
yang benar-benar membela dan melindungi kepentungan rakyat. 
Peranan hukum adalah sebagai penterjemah perasaan keadilan 
hukum yang bersemi dalam hati nurani masyarakat yang sedang 
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berkembang dan lebih lanjut dikatakannya konseptualisasi yang 
tidak mendasar dan tanpa perkiraan strategis dapat menimbulkan 
perundang-undangan yang bersifat tambal sulam dengan daya atur 
yang tidak lama.15 

Selain itu, kondisi factual dilapangan yang tercermin dari 
situasi dan kondisi yang ada harus juga menjadi pertimbangan 
dalam pembentukan Undang-Undang. Ada beberapa situasi dan 
kondisi yang penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan 
pembuatan Undang-Undang dimaksud, yaitu: 

1. Untuk mewujudkan good governance dan clean governance 

Ada enam tuntutan reformasi yakni amandemen UUDNRI 
1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, penegakan 
supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) 
serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 
desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah 
(otonomi daerah), mewujudkan kebebasan pres dan 
mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari butir-butir tuntutan 
reformasi tersebut maka dapat disimpulkan sasaran akhir yang 
hendak dicapai adalah good governance dan clean government. 
Apabila hal ini dikaitkan dengan pembentukan Undang-
Undang yang akan dihasilkan, maka sudah menjadi persyaratan 
mutlak bahwa Undang-Undang dimaksud harus mempunyai 
kemampuan untuk menjamin terwujudnya beberapa butir yang 
disebutkan diatas. 

2. Pemenuhan prinsip check and balances 

Check and balances adalah untuk terjadinya saling mengawasi 
dan saling mengimbangi. Prinsip ini lebih diarahkan pada 
institusi-institusi ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam 
UUDNRI 1945. Dalam kaitannya dengan pembentukan 
Undang-Undang terhadap keberadaan prinsip check and 
balances ini juga harus mampu mewujudkan secara konkrit 
dalam substansi Undang-Undang, artinya prinsip ini harus 

                                                             
15 Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 27-28 
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secara konsisten diimplemtasikan dalam substansi Undang-
Undang yang akan dihasilkan itu dan sasaran akhirnya 
sekaligus dapat memperkuat keberlangsungan kehidupan 
demokrasi di Indonesia.  

3. Dinamika dari berbagai aspek politik, ekonomi, social dan 
budaya 

Pada bagian ini dapat diketengahkan dua bagian yakni aspek 
internal dan eksternal. Secara internal Undang-Undang yang 
akan dihasilkan harus mampu menyesuaikan diri dengan segala 
perintah yang diamanahkan UUDNRI 1945. sedangkan secara 
eksternal segala perkembangan terjadi didunia global baik 
dalam skala Internasional maupun regional yaitu di bidang 
politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan demikian segala 
Undang-Undang organik yang akan dihasilkannya tersebut 
diharapkan mempunyai efektifitas yuridis sesuia dengan 
kebutuhan dan perkembangan zaman.   

Arah kebijakan sistem ketatanegaraan sebagi bisa reformasi 
yang sudah dijalankan harus jelas visi, missi dan sasarannya yang 
ingin dicapai, untuk jangka pendek jangka menengah,dan jangka 
panjang. Semuanya itu, harus jelas pula format dan bingkai 
konstitusionalme yang disepakati untuk menjadi penentu alur dan 
koridor bagi reformasi secara nasional itu. Format 
konstitusionalisme yang di maksudkan disini bukan UUD atau 
konstitusi tetapi pandangan hidup kenegaraan yang menjadi acuan 
berpikir dan bertinak dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan 
bermasyarakat, yang jelas dimensi filosofinya, dimesi kebijakan 
dan dimensi yuridisnya. 

Format konstitusionalisme itu merupakan hal yang mendasar 
(grounded) sebagai prinsip hidup kenegaraan, yang sekaligus 
mencakup nilai-nilai filosofis dan prinsip kebijakan yang akan 
dikembangkan buat mendasari praktek  hidup kenegaraan 
termasuk sistem politik menurut teori politik, kegiatan perundang-
undangan, mulai dari penetapan garis policy-nya kemudian 
disusun legislasi (law making) dan penrapan hukumnya (law 
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enforcement), menngenai dua modus16 yang dipilih untuk 
diterapkan yaitu : 

1. Secara mendasar (grounded) yang disebut juga secara 
dogmatic yakni sungguh-sunngguh lebih dahulu diteliti ius 
constituendum apa yang berkembang sebagai embryo 
aturan hukum itu dalam masyarakat, yang biasa disebut 
aspirasi masyarakat untuk diangkat kepermukaan menjadi 
aturan hukum ; 

Kebaikan cara ini, lebih aspiratif dan lebih akomodatif dan 
hasilnya lebih sesuai dengan perasaan keadilan 
masyarakat. Tapi kelemahan cara itu, ialah lamban dalam 
processingnya muali dari penelitian (riset) kemudian 
legislasi di forum eksekutif dan legislatif dan akhirnya 
diundangkan. 

2. Secara progmatis yaitu dibuat saja lebih dulu berhubung 
situasi dan kondisi yang mendesak, atau karena ada 
kepentingan politik tertentu yang melatarbelangkainya 
untuk segera diundangkan, tanpa menghiraukan apakah 
produk legislatif itu kelak akan akseptabel oleh seluruh 
masyarakat secara merata. Kebaikan cara ini dapat segera 
tercipta aturan hukum itu, dengan catatan, kalau ada 
keberatannya akan dikaji ulang dikemudian hari, 
kelemahannya ialah sering dirasa tidak aspiratif dan tidak 
akomodatif, menurut visi pendapat umum yang berlaku 
(common sense). 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) adalah instrument perencanaan program Pembentukan 
Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan 
sistematis yang penyusunannya oleh DPR-RI. Prolegnas ini 
memiliki peranan yang sangat startegis dalam pembangunan 
sistem hukum nasional, artinya hanya melalui Prolegnas  
dimaksudya dapat diharapkan terwujud suatu metode yang pasti 
dan standart yang mengikat semua lembaga yang berwenang 

                                                             
16 M.Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung : Mandar Maju), 2000, hlm.18. 
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membuat Peraturan Perundang-Undang. Ketentuan ini juga 
mengandung makna bahwa segala ketentuan yang telah 
ditetapkan, apakah hal itu dalam bentuk konstitusi maupun 
Undang-Undang organik maka bagi stake holders bangsa ini dapat 
menjalankan praktik sistem manajemen pemerintahan, wajib 
untuk mengimplemtasikannya tatanan praktis operasional. Untuk 
itu setiap produk kebijakan harus terintegrited (terpadu) dalam 
suatu sistem pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat 
digunakan sebagai alat (tools).17 

Kemudian harus mengingat kedudukan asas-asas itu yang akan 
berfungsi sebagai dasar pengelolaan kehidupan bangsa melalui 
pembangunan nasional. 

Menurut kriteria fungsi ini terdapat dua jenis asas yaitu: 

a. Asas yang sifatnya filsafati yang berfungsi membentuk moral 
dan sikap mental dalam gerak pembangunan itu termasuk 
mekanisme dan administrasi pembangunan. 

b. Asas yang sifatnya manajerial yang berfungsi mengendalikan 
action dan tingkah laku dalam interelasi sesama manusia 
dalam gerak pembangunan itu. 

Pada umumnya kelima-lima sila yang ada dalam Pancasila 
berada pada tingkatan filsafati, sesuai dengan eksistensinya 
sebagai faktor filsafati dan sub-sistem nilai dalam kehidupan 
kenegaraan dan kemasyarakatan. 

Tapi selanjutnya dari tiap-tiap sila itu dapat diturunkan 
sejumlah asas yang sifatnya managerial yang memberi dasar 
kendali kepada sikap dan tingkah laku peserta-peserta 
pembangunan itu. 

                                                             
17 Produk hukum ditempatkan juga sebagai tools, sekaligus berfungsi bagi masyarakat untuk 
melakukan control social yang diperlukan bagi perlindungan terhadap kepentingannya. Sejalan 
dengan ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan diperlukan aparat penegak hukum sebagai 
prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mochtar 
kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Pikiran dan Saran, 
Bina Cipta, Bandung, 1975, hlm. 12  
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Sesuai dengan pengertian mengenai “nilai” dan “asas” yang 
dikemukakan terdahulu, asas yang dimaksud disini adalah asas-
asas yang mendasari dan melandasi sistem pengelolaan kehidupan 
nasional kita. 

Mengingat hakekat ajaran kenegaraan (staatsleer) sebagai 
doktrin kehidupan bangsa, yang tidak hanya memberi arahan 
kepada kehidupan bernegara tapi juga kehidupan bermasyarakat, 
dan jika diingat kenyataan bahwa GBHN adalah strategi dan 
program pembangunan nasional, maka fungsionalisasi asas-asas 
nasional akan sekaligus berlaku terhadap kehidupan kenegaraan 
dan kehidupan kemasyarakatan itu melalui pembangunan nasional 
di segala bidang. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN       
PEMBANGUNAN NASIONAL1 

Oleh : Agusli Matondang, S.H.2 

 

I. PENDAHULUAN 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945 secara tegas telah disebutkan tentang tujuan dibentuknya 
suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu :  

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan umum. 
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. 
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

 
Bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka diperlukan 
suatu tindakan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, 
terarah dan terstruktur dengan baik dalam suatu sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dalam jangka panjang, 
jangka menengah dan jangka pendek, dan harus dilakukan secara 
selaras dan komprehensif antara rencana pembangunan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah 
Propinsi dan Pemerintah Pusat. 

Rencana Pembangunan Nasional dimasa Orde Lama disebut 
Pembangunan Semesta Berencana, sedangkan dimasa Orde Baru 
disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan dimasa Orde 
Reformasi disebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
yang tujuan semua “sebutan” tersebut adalah kehendak 
mewujudkan tujuan dibentuknya suatu Pemerintahan Negara 
Indonesia sebagaimana disebut Pembukaan UUD Negara RI 
Tahun 1945. 

                                                             
1 Makalah disampaikan pada FGD Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kerjasama MPR RI dengan UISU Medan, tanggal 9 Juni 2016.  
2 Direktur Biro Bantuan Hukum FH UISU Medan. 
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Setelah berjalannya Orde Reformasi sekitar 18 tahun (Mei 1998 
– Mei 2016) banyak kalangan berkeinginan agar formulasi 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan 
kembali formulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai 
landasan Pembangunan Nasional. Yang menjadi pertanyaan 
adalah : 

1. Bagaimana formulasi susunan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara  yang akan disusun kelak ? 

2. Siapakah yang berwenang menyusun dan menetapkan Garis-
Garis Besar Haluan Negara tersebut ? 

3. Kepada siapa disampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut (atau siapa yang 
akan mengevaluasi dan menilai pelaksanaan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara tersebut) ? 

 

Pertanyaan tersebut sangatlah perlu mendapat jawaban, agar 
perubahan-perubahan berkaitan dengan “menggunakan kembali” 
formula Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut dimasa 
mendatang tidaklah hanya sekedar “tambal-sulam” perubahan 
sistem maupun peraturan yang sudah ada ataupun yang telah 
pernah ada ataupun yang akan diadakan. 

 

II. KEWENANGAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH 
PERUBAHAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 
Dimasa Orde Reformasi, telah dilakukan Perubahan terhadap 
Kelembagaan Negara, yang secara otomatis pula telah merubah 
bentuk, tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga Negara 
dimaksud. Pembahasan perubahan dimaksud, secara khusus 
berkaitan dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan Presiden/Wakil Presiden dalam menyusun dan menetapkan 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Keberadaan MPR dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (sebelum 
dan sesudah perubahan), antara lain disebutkan : 

1. Bab I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan 
adalah ditangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 :  

- Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  

2. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 ayat (1) : 
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan 
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, 
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 
Setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 : 

- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) : Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang. 

Pasal 3 : Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada 
haluan negara. 

Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 : 

- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 3 : Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar). 

- Pasal 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

- Pasal 3 : Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 
Dasar. 
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3. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6 ayat (2) : 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. 
Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 : 

- UUD RI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) : Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. 

 

Dari aturan sebelum dan setelah perubahan UUD Negara RI 
Tahun 1945, maka kewenangan MPR dalam hal menetapkan 
garis-garis besar daripada haluan negara telah dihapus. 
Penghapusan tersebut erat kaitannya penghapusan 
kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden 
(Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, karena 
berdasarkan perubahan UUD RI Tahun 1945, maka  Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara 
langsung oleh rakyat (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 6A 
ayat (1)). 

Perubahan sistem Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (dari 
dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat) tersebut, 
sudahlah tentu akan diikuti pula perubahan sistem perencanaan 
pembangunan Nasional yang akan menjadi acuan pelaksanaan 
pemerintahan oleh Presiden/Wakil Presiden, dan perubahan 
sistem  pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden dalam 
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional. 

Sebelum perubahan (UUD Negara RI 1945) Presiden 
bertanggungjawab kepada MPR, setelah perubahan (UUD 
Negara RI 1945) Presiden bertanggungjawab kepada rakyat. 
Perubahan sistem pemilihan secara otomatis merubah sistem 
perencanaan pembangunan Nasional yang akan menjadi acuan 
pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden/Wakil Presiden, yang 
juga berimplikasi terhadap sistem  pertanggungjawaban 
Presiden/Wakil Presiden dalam pelaksanaan sistem 
perencanaan pembangunan Nasional. 
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Bila Garis-Garis Besar Haluan Negara  hanya sebagai sebutan 
saja bagi rencana Pembangunan Nasional (sama seperti sebutan 
Pembangunan Semesta Berencana atau Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional), maka bukanlah “sebutannya” yang 
penting, akan tetapi yang lebih penting adalah perencanaan 
tersebut disusun secara sistematis, terencana, terarah dan 
terstruktur dengan baik (dalam jangka panjang, jangka menengah 
dan jangka pendek), selaras, komprehensif sebagai acuan 
pembangunan kehidupan bernegara untuk mencapai dan 
mewujudkan tujuan Nasional, serta dilaksanakan dengan 
istiqamah. 

 

III. FORMULASI SUSUNAN GARIS-GARIS BESAR 
HALUAN NEGARA 
Muatan Ketetapan MPR-RI Nomor : IV/MPR/1999 Tentang 
GBHN Tahun 1999-2004 dapat masih relevan dijadikan acuan 
dalam penyusunan konsep  GBHN, yakni sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II   KONSISI UMUM 

BAB III  VISI DAN MISI 

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB V PENUTUP 

 

1. Bab I Pendahuluan, yang memuat :  
A. Dasar Pemikiran. 
B. Pengertian. 
C. Maksud Dan Tujuan. 
D. Landasan. 
E. Sistematika, yang memuat : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II   KONSISI UMUM 

BAB III  VISI DAN MISI 
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BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB V PENUTUP 

 

2. Bab II Kondisi Umum, yang memuat penjabaran tentang 
Kondisi Umum kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Bab III Visi Dan Misi, yang memuat : 
A. Visi 
B. Misi 

4. Bab IV Arah Kebijakan, yang memuat : 
A. Hukum 
B. Ekonomi 
C. Politik 

1. Politik Dalam Negeri 
2. Hubungan Luar Negeri 
3. Penyelengara Negara 
4. Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

D. Agama 
E. Pendidikan 
F. Sosial Dan Budaya 

1. Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial 
2. Kebudayaan Kesenian Dan Pariwisata 
3. Kedudukan Dan Peranan Perempuan 
4. Pemuda Dan Olahraga 

G. Pembangunan Daerah 
1. Umum 
2. Khusus 

H. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 
I. Pertahanan Dan Keamanan 

 

5. Bab IV Kaidah Dan Pelaksanaan 
6. Bab V Penutup. 
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IV. KEWENANGAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANNYA. 
1. MASA ORDE BARU. 

Dimasa Orde Baru MPR merupakan perwujudan kedaulatan 
rakyat. Dalam rangka menjalankan kedaulatan Rakyat 
tersebut, MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu : 

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.  
3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil 

Presiden. 
Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh MPR menurut 
Pasal 37 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/1983, yaitu : 

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan 
oleh lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan 
GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada 
Presiden/Mandataris. 

2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran 
terhadap putusan-putusan MPR. 

3. Menyelesaikan Pemilihan dan selanjutnya mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden. 

4. Meminta pertanggungjawaban dari 
Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN 
dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 

5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden 
dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris 
sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan atau 
UUD. 

6. Mengubah UUD. 
7. Menetapkan Peraturan tata-tertib MPR. 
8. Menetapkan Pimpinan MPR yang dipilih dari dan oleh 

Anggota. 
9. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang 

melanggar sumpah/janji Anggota. 
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Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR 
akan menjadi acuan Presiden sebagai Mandataris MPR 
dalam melaksanakan pemerintahan Negara RI. Garis-Garis 
Besar Haluan Negara memuat konsepsi penyelenggaraan 
negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan 
negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan 
penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah 
penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan 
pembangunan selama lima tahun kedepan guna 
mewujudkan kemajuan disegala bidang (ketentuan 
Menimbang huruf c TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 
Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-
2004). Presiden sebagai Mandataris MPR, akan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara kepada MPR.  

Suwoto Mulyosudarto, mengatakan beban tanggungjawab 
ditentukan oleh bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh 
(bevoegdheidsverkrijging). Menurut Suwoto ada 2 cara 
memperoleh kekuasaan, antara lain : Pertama : Kekuasaan 
yang diperoleh secara atributif atau bersifat asli 
(oorspronkelijk), yakni pembentukan kekuasaan dari belum 
ada menjadi ada atau pembentukan kekuasaan baru. Kedua 
: Kekuasaan yang diperoleh secara derivatif (afgeleid), 
yakni, kekuasaan yang diperoleh karena suatu pelimpahan 
dari kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Kedua cara 
perolehan kekuasaan tersebut menentukan beban dalam arti 
subjek yang mempertanggungjawabkan kepada sumber 
kekuasaan (Firdaus dalam Suwoto Mulyosudarto, 2007). 

I Gde Pantja Astawa melihat pertanggungjawaban sebagai 
suatu keniscayaan dari suatu Negara Demokrasi yang 
meyakini Rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sejalan 
dengan itu Miriam Budiarjo melihat pertanggungjawaban 
sebagai konsekwensi dari pihak yang diberi mandat oleh 
rakyat untuk memerintah dan hal tersebut dinamakan 
kedaulatan rakyat. Sehingga pertanggungjawaban 
merupakan batasan atau bentuk pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan kekuasaan yang dimandatkan rakyat 
kepada wakilnya melalui pemilihan. Dengan demikian 
pertanggungjawaban Pejabat Negara dalam hal ini Presiden 
merupakan suatu bentuk manifestasi dari perwujudan 
kedaulatan Rakyat sebagai Pemilik Kekuasaan Tertinggi 
dalam Negara. Atas dasar itu, pertanggungjawaban itu 
sendiri merupakan salahsatu instrumen stabilitas kedaulatan 
Rakyat dan demokrasi (Firdaus dalam I Gde Pantja Astawa, 
2007). 

Memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban Presiden 
menurut UUD 1945 (sebelum perubahan), tidak secara detil 
menetapkan batasan-batasan pertanggungjawaban Presiden. 
Dasar pertanggungjawaban Presiden menurut penjelasan 
UUD 1945 adalah ; apabila Presiden terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap Haluan Negara (UUD dan GBHN). 
Berdasarkan batasan tersebut mendorong lahirnya 2 
pandangan atas pertanggungjawaban Presiden menurut 
UUD 1945 antara lain : Pertama, Kalangan Pakar yang 
menilai bahwa secara materil pertangungjawaban Presiden 
kepada MPR adalah merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pelanggaran hukum, karena dasar 
pertanggungjawaban merupakan pelanggaran terhadap 
UUD dan GBHN, yang kedua-duanya merupakan produk 
hukum. Kedua, kalangan Pakar yang menilai bahwa 
pertanggungjawaban Presiden kepada MPR adalah 
pertanggungjawaban politik, dengan berdasarkan pada pola 
hubungan kelembagaan antara Presiden sebagai Eksekutif 
dan MPR sebagai Parlemen, sehingga pertanggungjawaban 
kepada MPR mengandung segi-segi parlementer. (Firdaus, 
2007).  

2. MASA ORDE REFORMASI. 
Dimasa Orde Reformasi, pemilihan Presiden/Wakil 
Presiden telah dilakukan secara langsung oleh rakyat 
sebagai Pemegang kedaulatan (pasal 1 ayat (2) UUD 
Negara RI Tahun 1945). Dengan demikian, Presiden 
sebagai  pemegang mandat rakyat untuk menjalankan 
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kekuasaan pemerintahan, diberikan wewenang untuk 
menyusun sistem rencana pembangunan Nasional. Sistem 
perencanaan pembangunan Nasional telah ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang 
tatacara penyusunannya telah diatur dan ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 
2006 Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional. Sedangkan rencana pembangunan jangka panjang 
Nasional telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI 
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. 

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan 
dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang 
tercantuam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdsakan 
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial dalam bentuk rumuan visi, misi dan arah 
Pembangunan nasional (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 
17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025). RPJP Nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
dalam peyususunan RPJM Nasional yang memuat visi, misi 
dan program Presiden (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI 
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025). Visi, misi, 
dan program Presiden dimaksud merupakan Visi, misi, dan 
program yang disusun dan disampaikan sebagai salah-satu 
syarat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, untuk 
dijadikan acuan pelaksanaan Pemerintahan 5 tahun kedepan 
(UU No. : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden pasal 15 huruf e). Sedangkan 
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
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program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014 
(Peraturan Presiden RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pasal 
2 ayat (1)). 

Dari berbagai aturan dimaksud diatas, tidak ada yang 
memuat tatacara atau aturan tentang bagaimana dan kepada 
siapa Presiden/Wakil Presiden menyampaikan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJP Nasional, 
RPJM Nasional, maupun Rencana Kerja Tahunan Nasional 
(RKTN)/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ?. Namun 
sebagian orang berpendapat, bahwa Presiden 
bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, dan 
rakyatlah yang akan menilai apakah Presiden telah 
menjalankan visi, misi, dan programnya atau tidak.  Namun 
yang menjadi pertanyaan, apakah perlu pelembagaan 
penyampaian pertanggunganjawaban Presiden ?  

 

Bila Garis-Garis Besar Haluan Negara  (atau dengan sebutan 
Pembangunan Semesta Berencana atau Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional) disusun dan ditetapkan MPR, maka 
sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah bersifat 
Parlementer. Bila acuan Presiden dalam menjalankan 
Pemerintahan adalah apa yang disusun dan ditetapkan MPR 
dimaksud, maka secara otomatis Presiden akan 
bertanggungjawab kepada MPR atau Presiden dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh MPR.  

Secara dejure, kedudukan MPR dan Presiden adalah setara 
karena sama-sama lembaga tinggi Negara. Namun, bila Presiden 
harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara  (atau dengan sebutan 
Pembangunan Semesta Berencana atau Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional)kepada MPR, maka secara defacto 
kedudukan MPR telah lebih tinggi dari Presiden.   
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Keadaan tersebut secara defacto, juga telah mendudukkan MPR 
sebagai lembaga Negara Tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 
1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan ; 
bahwa Kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh MPR. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh satu 
badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh Rakyat 
Indonesia (vertretungsorgan des willens der staatvolkes). Dengan 
kata lain, Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan Rakyat yang 
memegang kedaulatan Negara. Majelis inilah yang memegang 
kekuasaan Negara yang Tertinggi, dan MPR ialah penyelenggara 
Negara tertinggi.  

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung oleh rakyat, menunjukkan bahwa rakyat telah 
memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan 
kekuasaan pemerintahan (pasal 4 UUD Negara RI Tahun 1945). 
Keadaaan tersebut menunjukkan, bahwa UUD Negara RI Tahun 
1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Bila Presiden 
harus menjalankan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara  yang disusun dan ditetapkan MPR, maka hal tersebut 
tidaklah sejalan dengan faham sistem pemerintahan Presidensial. 

Jimly Ashiddiqie, menyatakan ; bahwa secara konsepsional 
UUD 1945 setelah amandemen dapat dikatakan telah secara 
murni menganut sistem Pemerintahan Presidensiil dengan 
beberapa indikator, antara lain : 

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi 
Penyelenggara kekuasaan eksekutif. 

2. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 
melalui pemilihan umum secara langsung oleh Rakyat 
(direct democracy). 

3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR kecuali jika 
ada tuntutan dari DPR kepada Mahkamah konstitusi (MK) 
tentang adanya pelanggaran hukum dan konstitusi yang 
dilakukan oleh Presiden. Apabila tuntutan tersebut 
dikuatkan oleh MK dalam suatu keputusan, maka DPR 
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dapat melanjutkan pemberhentian Presiden kepada MPR. 
(Firdaus dalam Ashiddiqie, 2007). 

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, maka Presidenlah yang 
menyusun arah pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 
tahun untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan 
Nasional. Arah pembangunan Nasional tersebut mengacu kepada 
visi, misi dan program Presiden (yang telah dipilih rakyat secara 
langsung). 

Menurut Jimly Ashiddiqie ; sedangkan kedudukan struktur 
parlemen RI terdiri dari 3 institusi yaitu : DPR, DPD dan MPR. 
Kedudukan ketiganya sederajad satu sama lain, bahkan 
keberadaan MPR itu sendiri dapat dikatakan merupakan 
perpanjangan tangan atau sebagai oragan pendukung (auxiliary 
organ) ataupun sebagai kelengkapan forum yang tersendiri bagi 
DPR dan DPD untuk mengambil keputusan diluar kewenangan 
DPR dan DPD sendiri.  

Apabila kewenangan DPR dan DPD dibandingkan, jelas sekali 
bahwa kedudukan DPR lebih penting atau lebih utama dari DPD, 
namun jika keduanya dibandingkan dengan MPR jelas pula 
bahwa kedudukan DPR dan DPD sebagai lembaga Negara yang 
menjalankan tugas konstitusional sehari-hari lebih penting dari 
MPR yang tugasnya tidak bersifat rutin (Ashiddiqie, 2010). 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

1.1. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung 
oleh rakyat berimplikasi terhadap penyusunan dan 
penetapan sistem perencanaan pembangunan 
Nasional, serta sistem pertanggungjawaban 
Presiden/Wakil Presiden atas pelaksanaan 
pembangunan Nasional. 

1.2. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, 
kedudukan Presiden dan MPR adalah setara. 
Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR 
kecuali jika ada tuntutan dari DPR kepada 
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Mahkamah konstitusi (MK) tentang adanya 
pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan 
oleh Presiden. Apabila tuntutan tersebut dikuatkan 
oleh MK dalam suatu keputusan, maka DPR dapat 
melanjutkan pemberhentian Presiden kepada MPR. 
 

2. Saran 
2.1. UUD Negara RI Tahun 1945 perlu secara khusus 

mengatur tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Lembaga yang berwenang 
menyusun dan menetapkan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan Sistem 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

2.2. Perlu disusun dan ditetapkan peraturan perundang-
undangan tentang sistem pertanggungjawaban 
Presiden/Wakil Presiden RI 
 

VI. PENUTUP 
Ala kulli hal, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sangat 
penting disusun secara sistematis, terencana, terarah dan 
terstruktur dengan baik (dalam jangka panjang, jangka menengah 
dan jangka pendek), selaras, komprehensif sebagai acuan 
pembangunan kehidupan bernegara untuk mencapai dan 
mewujudkan tujuan Nasional, dan yang lebih penting adalah 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut 
dilaksanakan dengan istiqamah. 
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