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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 Bung Hatta, 
Padang, Provinsi Sumatera Barat 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 
Bung Hatta, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 16 
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 Barat diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 
sebagai berikut: Ahmad Farhan, Syamsul Bahri, Soedijarto, 
Tarman Azzam, Gregorius Seto Harianto, M. Alfan Alfian, dan 
Djamal Aziz. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus  di Provinsi 
Sumatera Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di 
tiga provinsi lain yaitu Provinsi Aceh, Maluku Utara, Sumatera 
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Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sumatera Utara dan 
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 Barat terangkum beberapa butir pemikiran sebagai 
berikut : 

1. SPPN masih bersifat administratif, teknokratis dan sangat 
tergantung pada visi dan misi presiden dan kepala daerah. 

2. Dapat terhindar dari ketidak konsistensiannya antara rencana 
dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

3. Dapat membedakan kesamaan dokumen dari segi esensi dan 
eksistensi. 

4. Untuk mempertahankan dan mempersempit ruang bagi 
pemerintah untuk terjadinya inkosistensi perencanaan 
pembangunan nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. 

5. Meyakinkan SPPN harus diselenggarakan dengan kepastian 
hukum , proporsionalitas; profesionalitas dan akuntabilitas. 

6. Demi tercapainya koordinasi antarpelaku pembangunan, 
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 
antarDaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah, Menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
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NOTULENSI 
 

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus hasil kerja Lembaga 
Pengkajian MPR RI bersama Universitas Bung Hatta, Padang, pada 
tanggal 16 Juni 2016 terdapat pokok pikiran sebagai berikut; 
 
Narasumber I; Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE., Akt., MBA, CA 

- Telah komunikasi dengan Forum Rektor. 
- Urgensi Haluan Negara menurut FR, sudah menjadi sangat 

penting karena ketidaan haluan negara menghilangkan 
ideologi pembangunan. Kalaupun ada dalam UU, kami dari 
FR menilai, itu lebih ke strategi teknokratik. 

- Strategi ideologi perlu untuk menentukan haluan ke arah 
mana bangsa ini akan dibawa ke depan berdasarkan 
kepentingan nasional. Bersifat garis besar namun 
komprehensif dan tertuang secara argumentatif dalam 
naskah akademik dalam draft FR.  

- Oleh karena itu, GBHN adalah strategi ideologi 
pembangunan, harus berkarakter dinamis supaya adaptif 
terhadap perubahan lingkungan. Ideologi pembangunan, 
bukan teknokraktiknya. 

- 4 alasan mengapa perlu; historis, hukum, politis, 
ekonomis.  

- Ketiadaan HN menghilangkan strategi ideologi 
pembangunan sebagai ruh. Ruh ini yang hilang. Kita 
harapkan ruh ini muncul kembali. 

- Muncul clash kewenangan antar lembaga negara. 
Misalnya penetapan inflasi oleh BI dan Kemenkeu. 
Muncul clash sehingga ada OJK. Apakah akan semakin 
iefisien? Dll. Rivalitas antara Kemenkeu dengan Bappenas 
(ada di hal. 5). 

- Cuma masyarakat ngeri dengar GBHN, karena takut 
kembali ke Orba.  

- Kembalikan KR ke MPR.  
- Amandemen terbatas yang meninjau ulang keberadaan 

MPR dan memberikan wewenang menyusun GBHN; (2) 
merevisi UU 25 tahun 2004 tentang SPPN, UU No 17 
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tahun 2014 tentang MD3 serta UU 12 tahun 2011; (3) 
DPR, DPD dan MPR mengadakan joint session untuk 
menyusun haluan strategis dalam jangka panjang dan 
memberi kewenangan pada presiden menetapkan fokus 
dan skala prioritas kerja yang disesuaikan dengan visi dan 
misi saat kampanye. 

 
Narasumber II; Prof. Dr. Elfindri, SE., 

- Dulu, Orba, presiden tidak perlu kampanye. Sekarang, 
presiden harus kampanye dan punya program. Tapi 
konsekuensinya, kita kehilangan aspek jangka panjang. 

- GBHN digantikan RPJP di era reformasi. Namun kurang 
dijadikan pedoman dalam menyiapkan rencana 
pembangunan bagi provinsi dan kota/kabupaten. 

- Kalau tidak jelas panduan, pembangunan berjalan sendiri-
sendiri. 

- Terminologfi gak penting, yang penting ruhnya. Yang 
penting, kita mau kemana, tahapannya bagaimana dan 
disepakati oleh semua pihak. Sekarang, kita gak punya 
perencanaan. Semua hanya copy paste dan cenderung 
administrasi pembangunan saja. 

- Pastikan 1 atau 2 tahun, kita buat secara baik dan fokus. 
 
 
Narasumber III; Boy Yendra Tamin, S.H, M.H  

- Pandangan saya soal gagasan kembali ke GBHN, dalam 
konteks penataan kewenangan MPR. 

- Ada beberapa masalah saat GBHN tidak ada.  
- GBHN filosofinya bukan semata program pemerintah tapi 

“rumah bagi tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945” 
untuk semua pihak dan golongan, siapapun yang menang. 
Jadi, tidak semata-mata soal kehilangan arah dalam 
program dan perencanaannya. Tetapi kita bicara soal 
nation building. 

- RPJPN beda dengan GBHN. RPJPN lebih diwarnai oleh 
kepentingan politik presiden. 
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- Penghilangan kewenangan MPR, itu suatu dosa. 
Amandemen berlangsung hanya mempertimbangkan 
aspek praktis, bukan filosofis. Rumah GBHN harus ada di 
konstitusi, karena itu harus ada amandemen. Kembalikan 
kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN. 

- Tidak ada hubungan dengan sistem presidensial, bahwa 
presiden tidak bertanggungjawab ke MPR. RPJP hanya 
mengikat presiden, tidak yang lain. GBHN harus 
dibicarakan dan disepakati banyak pihak di MPR.  

- Presiden itu pelaksana, bukan perencana. Jadi, dia yang 
merencanakan, dia yang melaksanakan. 

 
Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 
sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 
 
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H. 

- Lembaga mana yang merumuskan? MPR sudah setingkat 
dengan lembaga yang lain. MPR sendiri sudah ada DPR 
dan DPD, lembaga yang sudah eksis.  

- Perbaiki saja pengawasan. Di Komisi2 di DPR. UU No. 17 
tahun 2007 berlaku sampai 2025.  

- DPR yang perbaiki kinerjanya, bukan pembuatan GBHN. 
 
Dr. Eko Alvarez 

- SPPN, kita memang bingung dalam perencanaan 
pembangunan. Apakah memang syarat kesejahteraan 
rakyat itu harus ada demokrasi.  

- Banyak masalah saat ini baik di tingkat pusat maupun 
daerah. 

 
Dr. Abdullah Munzir 

- GBHN dilahirkan oleh pemerintah sentralistik. 
- GBHN harus meniscayakan stabilitas 
- GBHN mengandaikan adanya security approach 
- Jadi berbeda, meski saat ini ada masalah. Karena itu kita 

harus kombinasi, ruh nya GBHN kita tangkap, tetapi 
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substansinya kita bicarakan lebih dalam. Formulasinya, 
melibatkan banyak pihak dari sisi regional dan nasional.  

- Masalah memang banyak, tetapi dari segi positif, kita bisa 
melihatnya sebagai proses demokratisasi. 

 
Greogorius Seto Harianto 

- Apakah oleh MPR? Sepakat, kemana saja pengawasan 
DPR. 

- Meluruskan ungkapan bahwa pelaku amandemen berdosa 
karena telah mencabut kewenangan MPR. Dulu posisi 
MPR diubah karena dulu dianggap rakyat kita belum 
cerdas sehingga KR dilaksanakan oleh MPR. Pada 
prakteknya, kedaulatan negara lewat MPR berubah 
menjadi kedaulatan individu, yaitu presiden. Itu yang 
terjadi selama 32 tahun. Akhirnya kita jadikan 
kewenangan lembaga negara terbagi. 

 
Dr. Hendra Sulaeman 

- Pada prinsipnya, saya tidak terfokus pada namanya apa, 
tapi saya sepakat kita perlu haluan negara yang berfungsi 
sebagai pemandu mencapai visi dan misi kita ke depan. 
Haluan harus ada dan jelas sehingga siapapun 
pemimpinnya, pembangunan bisa berkelanjutan. Boleh 
saja berkembang, tapi haluannya tetap, siapapun 
pimpinannya. Kita sedih lihat Malaysia, Korea atau India. 

 
Dr. Zaitul 

- Saya sepakat untuk diadakan GBHN kembali. Kalau kita 
lihat sistem perencanaan skrg, tidak ada keselarasan antara 
RPJP dengan RPJM, di tingkat pusat. Di daerah juga 
begitu. RPJM didominasi oleh pimpinan yang terpilih. 
Hingga tujuan jangka panjang kita tidak tercapai. 

- Dari sisi kinerja, outcome dan income. 
- Dari sisi pengendalian dan pengawasan sangat kurang 

sehingga tidak ada kendali bahwa program dilaksanakan. 
- Harus ditinjau ulang aturan yang menjamin agar pemimpin 

terpilih tidak terlalu didominasi oleh pemimpin terpilih. 
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- Amandemen UUD soal kewenangan MPR. 
- Ada UU tentang pengendalian pembangunan, tidak semata 

UU perencanaan pembangunan. 
 
Drs. Editiawarman  

- Perencanaan tidak dalam, tidak berdasarkan yang 
eksisting di daerahnya. Perencanaan dari bawah di 
Musrenbang tidak didukung fasilitator perencanaan yang 
handal. Misal RT/RW dan lurah. 

- Kita tidak tahu apakah yang kita usulkan itu diterima atau 
tidak. 

- Mengelaborasi isu-isu lokal dalam perencanaan 
pembangunan daerah. 

 
Nurbeti, SH., MH 

- Menurut saya, negara bukan barang tetap karena di 
dalamnya ada manusia dan manusia itu dinamis. Wajar 
jika ada perubahan-perubahan. Saya sepakat kita kembali 
ke GBHN, tetapi dampaknya pada sistem 
ketatanegaraan itu yang harus dibicarakan. 
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URGENSI HALUAN NEGARA DAN PERENCANAAN                   
PEMBANGUNAN NASIONAL1 

Oleh: Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Ak.,CA.2 

 

Pernyataan 

Sudut pandang dalam tulisan ini mengacu kepada pokok-pokok 
pikiran yang telah didiskusikan dan dirumuskan melalui rangkaian 
kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI). Porsi terbesar dari tulisan ini 
berasal dari (1) Naskah Akademik FRI (2014) “Mengembalikan 
Kedaulatan Rakyat Melalui Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) Kepada Penyelenggara Negara”, dan (2) Naskah 
pidato Ketua Dewan Pertimbangan FRI dalam “Konvensi Nasional 
Haluan Negara” (2016). Pilihan tersebut didasarkan kepada komitmen 
organisasi dimana Rektor Universitas Bung Hatta merupakan bagian 
dari keanggotaan FRI, serta terlibat secara intens dalam berbagai 
kegiatan lembaga tersebut. Dengan demikian, secara organisasi Rektor 
Universitas Bung Hatta memiliki sudut pandang yang kongruen dengan 
FRI. Namun demikian, konten dari tulisan ini tetap menjadi 
tanggungjawab penulis secara pribadi. 

 

Titik Tolak 

Isu utama terkait Perencanaan Pembangunan Nasional telah 
dimulai semenjak pertemuan FRI pada tahun 2012. Namun demikian, 
baru pada Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI pada tahun 
2014 bertempat di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 
ide tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dituangkan secara 
resmi dalam bentuk “Naskah Akademik”. Naskah tersebut diberi judul 
“Mengembalikan Kedaulatan Rakyat melalui Penyusunan Garis-garis 
                                                             
1 Disampaikan dalam Focus Group Discussion “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional”, Kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dan Universitas Bung Hatta, Padang 16 
Juni 2016. 
2 Guru Besar Corporate Governance-Universitas Andalas; Rektor Universitas Bung Hatta-
Padang; Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) periode tahun 2015, 2016 
& 2017. 
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Besar Haluan Negara (GBHN) kepada Penyelenggara Negara”. FRI 
sebagai organisasi independen telah menetapkan pokok pikiran yang 
berhubungan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
melalui pernyataan berikut.  

“FRI memperkuat upaya untuk mengembalikan 
kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan 
nasional melalui kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk menyusun dan menetapkan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN), berdasarkan nilai nilai 
Pancasila dan memperkuat Nasionalisme serta 
mendorong sinkronisasi peran antar kelembagaan baik 
unsur lembaga perwakilan rakyat, kementerian dan 
lembaga lembaga lainnya agar terbangun integrasi 
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional 
yang berdimensi kerakyatan dan partisipatif” 

Menurut Karsidi (2016) wacana kebutuhan haluan negara 
menguat dalam upaya menghadirkan kembali sistem perencanaan yang 
bersifat holistik dan jangka panjang yang mencerminkan keinginan 
seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, kebutuhan terhadap haluan 
negara perlu dimaknai bukan kembali ke masa Orde Baru, karena 
hakekat perencanaan adalah ke masa depan, bukan masa lalu. Dalam 
kaitan ini, Karsidi (2016, p.2) menegaskan bahwa “kembali kepada 
haluan negara merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia 
dewasa ini, karena ketika haluan negara absen dalam khazanah 
Pembangunan Indonesia maka dirasakan ada yang hilang”. 

 

Urgensi Haluan Negara 

Lebih lanjut, FRI (2014) menjelaskan bahwa ketiadaan haluan 
negara menghilangkan aspek penting dalam proses perencanaan berupa 
“strategi ideologi pembangunan”. Menurutnya, hal ini berbeda dengan 
posisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam 
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) yang termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2007 yang 
selama ini dianggap sebagai haluan negara. Karsidi (2016) berpendapat 
bahwa RPJP lebih mengacu kepada “strategi teknokratik 
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pembangunan”. Dengan demikian, maka perbedaan antara haluan 
negara dan RPJP adalah sangat mendasar bahwa; jika haluan negara 
bersifat “ideologis” sementara “RPJP” bersifat teknokratis. Urgensi 
GBHN sebagai “strategi ideologi pembangunan” adalah dalam 
memberikan arahan bagi pembangunan nasional, sementara “strategi 
teknokratik pembangunan” merupakan penjabaran arah pembangunan 
nasional yang berisi priositas kerja program pembangunan yang bersifat 
“teknokratis dan pargmatis” (lihat naskah Akademik FRI, 2014). 

Haluan negara sebagai “Strategi Ideologi Pembangunan” 
sangat diperlukan untuk menjadi pegangan dan menegaskan; kemana 
bangsa ini akan bergerak? Dalam kaitan ini haluan negara akan 
berisikan kodifikasi dari “kepentingan nasional” yang bersifat garis 
besar namun bersifat komprehensif (lihat FRI, 2014). Dalam kaitan ini 
Karsidi (2016) menggunakan ilustrasi dalam mensikapi eksistensi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berjalan mulai tahun 
ini, namun sejauh ini tidak ada sikap yang jelas dari rakyat dan bangsa 
Indonesia, sehingga akibatnya tidak jelas “kepentingan nasional” dalam 
mensikapi masalah ini. Jika sudah ada sikap yang jelas, minimal sudah 
ada cetak biru (blue print) bagaimana bangsa kita menghadapi MEA 
beserta turunan strategis yang akan dilakukan. Hal serupa juga 
dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sebagai 
tantangan dinamika masa depan yang akan dihadapi bangsa ini. 

Sebagai suatu “strategi ideologi pembangunan” maka 
diharapkan suatu haluan negara yang bersifat dinamis. Untuk menjaga 
unsur “holistik dan dinamis” maka suatu haluan negara dilakukan 
melalui mekanisme pembahasan setiap lima tahun oleh seluruh 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi 
seluruh rakyat Indonesia. Melalui Sidang Umum MPR para wakil 
rakyat dapat secara terbuka membahas kembali bagaimana arah jangka 
panjang bangsa ini akan dibawa? (lihat Karsidi, 2016). Hal ini menjadi 
pembeda utama jika dibandingkan dengan RPJP yang cenderung 
bersifat statis dan tidak mudah dalam proses pembaruan guna 
mengakomodasi dinamika perubahan. Sulit untuk menghindari kesan 
bahwa RPJP cenderung berpotensi membelenggu perencanaan 
pembangunan pada pemerintahan periode berikutnya. 
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Mengapa Haluan Negara diperlukan? 

Dalam naskah akademis FRI (2014) diuraikan empat alasan 
penting dan pokok kebutuhan terhadap haluan negara; (i) historis, (ii) 
hukum, (iii) politik, dan (iv) sosioekonomis. Pertama, alasan historis 
didasarkan pada kenyataan bahwa upaya untuk menyusun haluan 
negara (GBHN) telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai 
bagian dari model perencanaan ekonomi yang diamanatkan pasal 33 
Undang-undang Dasar 1945. Seiring perjalanan kekuasaan, GBHN 
kemudian mengalami penyusunan secara detil pada masa Orde Baru. 
Sudut pandang ini juga menganggap GBHN sebagai perwujudan dari 
model perencanaan ekonomi kerakyatan Pancasila (sesuai pasal 33 
UUD 1945) yang tidak mengalami perubahan substansi pemaknaannya. 

Kedua, alasan hukum. Sistem yang dibuat untuk menggantikan 
peran haluan negara (GBHN) adalah melalui Undang-undang 25 Tahun 
2004. Undang-undang dimaksud mengamanatkan untuk dapat 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, namun dianggap 
belum efektif. Sementara kehadiran Undang-undang 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mampu 
mengakomodir sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan 
program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, 
penyusunan RPJM dan RPJP kurang mewakili seluruh bangsa karena 
tidak disusun secara transparan dan tidak melibatkan berbagai 
komponen bangsa serta yang dibuat pemerintah melalui DPR hanya 
mewakili partai politik. 

Ketiga, alasan politik. Solusi atas berbagai persoalan yang 
dialami Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa 
bergerak maju setelah bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri. 
Dengan adanya haluan negara, pengawasan jalannya pembangunan 
juga semestinya lebih kuat. Keempat, alasan sosial-ekonomi. Setiap 
pembangunan harus berkelanjutan terutama menyangkut infrastruktur 
dalam skala nasional. Belum tercapainya maksud pembangunan 

www.m
pr

.g
o.

id



14 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena 
penyimpangan “kiblat” pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi.    

 

Haluan Negara dan Pembangunan 

Sebagai “strategi ideologi pembangunan” sebuah haluan 
negara juga dapat berfungsi menjadi payung pengembangan 
kelembagaan dan kementerian. Pasca reformasi juga telah dilakukan 
perubahan peran dan fungsi kelembagaan dan kementerian dengan 
dinamika cukup tinggi. Dibalik argumentasi pemenuhan kebutuhan 
kelembagaan negara, namun dinamika dimaksud juga menyebabkan 
terjadinya pertarungan atau rivalitas kelembagaan dalam 
memperebutkan kewenangan yang bersifat kontra produktif terhadap 
tujuan nasional (lihat Karsidi, 2016). 

Misalnya, dalam hubungan kelembagaan antara Bank 
Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam Undang-undang No. 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diamandemen 
melalui Undang-undang No. 3 tahun 2004. Dalam konflik kepentingan 
antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini, melahirkan 
lembaga baru “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” melalui Undang-undang 
No. 21 Tahun 2011. Melalui Undang-undang tersebut maka kelahiran 
OJK mengambil alih sebagian kewenangan Bank Indonesia, khususnya 
dalam bidang pengawasan perbankan.  

Contoh lain yang dapat dijadikan acuan adalah menyangkut 
“rivalitas kelembagaan” antara Kementerian Keuangan dengan 
Bappenas melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Walaupun pada akhirnya Bappenas juga memiliki 
Undang-undang sendiri melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun melalui 
Undang-undang Keuangan Negara di atas, kewenangan untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan sudah 
dihilangkan. Dari aspek praktikal konsekuensi dari Undang-undang 
tersebut adalah kelembagaan Bappenas hanya mengawal proses sampai 
tahapan Musrenbangnas, namun tidak mempunyai kewenangan untuk 
melakukan monev terhadap pelaksanaan pembangunan. Sehingga 
sebuah program tidak dapat lagi dievaluasi output, impact dan outcome-
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nya. Sementara itu, karena kewenangan monitoring dan evaluasi berada 
pada Kementerian Keuangan, maka indikator keberhasilan sebuah 
program semata-mata hanyalah didasarkan atas “besaran penyerapan 
anggaran”. Masalah ini menjadi sangat krusial ketika keberhasilan 
sistem perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting system) 
di Indonesia, yang hanya diukur dari seberapa besar penyerapan 
anggaran dilakukan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan haluan negara 
yang akan mengatur pola hubungan kelembagaan secara jelas dan tegas, 
terutama dikaitkan dengan mekanisme akuntabilitas dalam cakupan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lebih jauh, melalui 
keberadaan haluan negara pola hubungan kelembagaan dapat diatur dan 
ditata sedemikian rupa, sehingga meminimalisir pertarungan dan 
rivalitas kelembagaan yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa (lihat 
Karsidi, 2016).  

 

So what? 

Hasil kajian FRI yang dituangkan dalam naskah akademik 
(2014) menyatakan terdapat tiga skenario dalam upaya untuk 
mewujudkan kembali haluan negara. Skenario pertama adalah 
menginisiasi amandemen UUD 1945 secara terbatas. Tujuannya adalah 
untuk meninjau ulang keberadaan MPR sekaligus memberinya 
wewenang untuk menyusun dan menetapkan haluan Negara. Skenario 
kedua, merevisi Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3); serta unsur Undang-
undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 

Skenario ketiga, adalah menciptakan konvensi ketatanegaraan. 
Lembaga-lembaga negara DPR, DPD, dan MPR mengadakan joint 
session untuk menyusun haluan strategis dalam jangka panjang dan 
memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan fokus dan 
skala prioritas kerja yang disesuaikan dengan visi dan misi saat 
kampanye. Berbagai alasan dan rincian skenario sebagaimana 
dijelaskan di atas dapat dilihat dalam naskah akademik Forum Rektor 
Indonesia (2014). Akhirnya, sebuah haluan negara yang berhasil 
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diwujudkan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memimpin 
seluruh penyelenggara negara untuk patuh, loyal, dan setia terhadap 
jiwa dan ruh konstitusi dalam menyelenggarakan pembangunan bangsa. 

 

Penutup  

Naskah Akademik Forum Rektor Indonesia (2014, p.89) 
“Mengembalikan Kedaulatan Rakyat; Melalui Penyusunan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) Kepada Penyelenggara Negara” 
menyajikan kesimpulan berikut ini. 

“Kedaulatan rakyat sebagai sendi efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan tidak hilang dengan 
adanya sistem pemilihan Presiden secara langsung. 
Sistem UUD 1945 tidak mengenal cek kosong yang 
diberikan kepada Presiden selaku penyelenggaran 
pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung tidak berhubungan 
dengan kapasitas MPR untuk menyusun GBHN. 
Pemilihan umum adalah prosedur demokrasi untuk 
pengisian jabatan, sedangkan kebutuhan GBHN 
adalah perluasan makna kedaulatan rakyat dalam 
sistem UUD 1945. Memperhatikan rumusan 
ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 
ayat (1), Pasal 6A, dan PAsal 22E UUD 1945, 
penyusunan GBHN oleh MPR memperoleh dasar 
konstitusionalitasnya” 

 

Disamping itu, naskah akademik (FRI, 2014, p.89) juga 
menyarankan agar; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 
mempertimbangkan kembali pengembalian kedaulatan rakyat dalam 
rangka pemberian mandat kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui 
penyusunan GBHN, serta (2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar 
mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyusun 
visi dan misi sebagai persyaratan kandidasi pemilihan umum yang 
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digunakan untuk memberikan pertimbangan kepada MPR dalam 
menyusun GBHN. 
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REFORMULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN1 

Oleh: Prof. Dr. Elfindri, S.E2 

 

Perencanaan Orde Baru dan Reformasi 

Dua masa pembangunan, Orde Baru dan Orde Reformasi, 
ditandai dengan perbedaan sistem perencanaan nasional. Selama Orde 
Baru, perencanaan pembangunan menghasilkan Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Setipa program pembangunan disusun kemudian 
dengan mempedomani GBHN. Baik  itu dalam bentuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dan maupun Rencana tahunan.  

Semenjak desentralisasi, proses perencanaan juga dihasilkan 
oleh Bappenas, dengan keluarnya Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP), dan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta rencana tahunan. 

 Perbedaan mendasar ada pada proses pembuatanproduk 
perencanaan. Pada masa Orde Baru, GBHN dihasilkan oleh Majelis 
Permusyawarahan Rakyat (MPR), dan presiden menerima mandat dari 
MPR kemudian untuk melaksanakan GBHN. Sementara pada masa 
Orde Reformasi, maka perencanaan disusun oleh Bappenas, kemudian 
menjadi pedoman bagi kementrian, dan direktorat di bawahnya.  

Dalam perjalanan proses desentralisasi, maka RPJM nasional 
merupakan pedoman utama dalam penyusunan rencana pembangunan 
kementrian dan juga pada jenjang wilayah propinsi, kabupaten dan 
kota. Proses seperti ini berulang lebih limabelas tahun dan berjalan 
hingga kini. 

                                                             
1  Tulisan ini merupakan pengantar diskusi reformulasi perencanaan pembangunan, yang digagas 
olehMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dilaksanakan di Hotel Rocky, Padang tanggal 15 
Juni 2016.  
2 Penulis adalah koordinator program S-3 Ilmu ekonomi, Unand Padang, professor ekonomi 
sumberdaya manusia. Saat ini tengah merintis kajian kebijakan Human and Sustainable 
Development Goals, beserta berbagai kegiatan rencana aksi dan ujicoba pembangunan. Segala isi 
di dalam naskah singkat ini meruakan tanggungjawab penulis. Korespondensi dapat ditujukan 
kepada elfindribana@gmail.com 
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 Apakah persoalan yang mendasar dalam proses perencanaan 
yang ada saat ini dengan mengacu kepada pengalaman 15 tahun itu?, 
apanya diperlukan reformulasi perencanaan dari kondisi yang ada saat 
ini?.   

Tulisan ini akan mengurai secara singkat bagian-bagian yang 
kritis, dasar dan bentuk reformulasi perencanaan yang benar-benar 
dihasilkan secara terintegrasi, kemudian dengan demikian muncul 
kekuatan bersaing untuk menjadikan produk perencanaan benar-benar 
dasar bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendanaan 
pembangunan. 

 

Kampanye dan Perencanaan RPJM-Nasional 

Dulu ketika pemerintahan Orde Baru, periode pembangunan 
lebih mudah dipahami oleh pemangkukepentingan. Kita memahami 
bahwa setiap periode pembangunan sangat jelas arah pembangunan. 
Konsistensi dari perencanaan bisa dibaca dalam setiap periode 
pembangunan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dalam pertengahan 
jalan bisa saja terjadi perubahan prioritas pembangunan.  

Karena MPR memberikan mandat kepada presiden, maka 
selama GBHN Orde Baru, presiden tidak perlu melakukan kampanye, 
mengingat mandatyang diberikan adalah untuk melaksanakan GBHN. 
Semenjak Orde Reformasi, mandat demikian tidak lagi sama. Calon 
presiden menawarkan program sewaktu kampanye, kemudian setelah 
memenangkan proses pemilihan, maka bahan kampanye calon presiden 
(terpilih) dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana 
pembangunan, lebih fokus tentunya kepada perencanaan pembangunan 
jangka menengah. 

Dalam konteks seperti ini ada sesuatu yang missing, dimana 
proses kampanye calon presiden, penyusunan prioritas mereka lakukan 
dengan team kampanye, dan apakah negara mau dibangun dalam 
jangka panjang tidak terlalu menjadi fokus perhatian. Mengingat RPJM 
sendiri seharusnya merupakan suatu dokumen penting yang membawa 
proses pembangunan sesuai dengan pentahapannya.  

www.m
pr

.g
o.

id



20 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

Sekarang serasa dokumen RPJP, masih merupakan produk 
lama, dan sangat jarang kita memahami dengan mudah ke mana dan 
bagaimana pembangunan Indonesia jangka panjang ingin dihasilkan. 

Ambil contoh bagaimana di fase kedua kepemimpinan SBY 
ingin melaksanakan program strategis MP3EI diantaranya 
pembangunan infrastruktur. Ketika belum dilaksanakan, maka presiden 
terpilih Jokowi-Jk mengajukan program Nawacita baru yang berbeda 
dengan MP3EI.  Akhirnya yang bisa dijalankan adalah program 
Nawacita, sementara MP3EI erkubur habis sebagai program 
pembangunan yang tidak kelah pentingnya. 

Dulu semasa Presiden Suharto telah mencetuskan program 
pembuatan pesawat terbang. Persiapan SDM dan perusahaan IPTN 
dibangun. Pada masa kepresidenan ke 3, maka produk pesawat yang 
direncanakan ditutup. Rencana menguasai produk pesawat menjadi 
gagal, SDM yang jumlahnya ribuan sekarang tidak bekerja untuk 
menghasilkan rencana strategis nasional tersebut. 

Produk RPJP mesti merupakan sebuah hasil analisis terhadap 
perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian dengan 
demikian akan nampak kemudian apa yang menjadi persoalan utama 
bangsa, dan bagaimana dengan persoalan yang ada sekarang untuk 
mampu mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang.  

Oleh karenanya, dokumen RPJP nasional mesti kembali 
dipastikan keberadaannya, dan mesti dihasilkan dari hasil telahaan 
ilmiah teknis yang memuaskan, serta mampu dilaksanakan secara 
teknis administrative. Kalau memungkinkan, agar hasil perencanaan 
jangka panjang jelas dan terukur, maka akan lebih terpakai ketika 
dokumen perencanaan itu dihasilkan pada pulau-pulau utama secara 
terpisah namun dalam bingkai NKRI, seperti bagaimana Sumatra dalam 
jangka panjang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya. 
Dengan hasil demkian, RPJP nasional cukup dengan rancangan 
berbingkai utuh yang membawa Indonesia pada masa dua puluhlima 
tahun yang akan datang. 
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Komplikasi 

Setelah dilakukan penyusunan RPJP jangka panjang, maka 
propinsi, kabupaten dan kota dapat kemudian menyusun prioritas 
pembangunan daerah dengan memilih maksimum 3-5 prioritas, bukan 
atas dasar model penyusunan prioritas pembangunan saat sekarang. 
Sekarang lebih megambang, karena prioritas pembangunan boleh 
dikata sangat umum, bahkan terkesan penyusnan prioritas 
pembangunan, dan pilihan program masih mengacu dengan apa yang 
sudah tertuang di dalam dokumen RPJP nasional. 

Dalam perjalanan, selama otonomi setidaknya ada beberapa 
komplikasi perencanaan yang muncul ke permukaan. Kompilasi 
tersebut adalah: 

a. Konsistensi Visi dan Misi Pembangunan Daerah 

b. Ketidak singkronan jadwal penyusunan waktu perencanaan 
antara pusat, propinsi, dan kabupaten. 

c. Inkonsistensi Antara Dokumen Perencanaan 

d. “Kopi paste” dokumen perencanaan terjadi di propinsi, 
mengacu dokumen pusat, dan dokumen kabupaten mengacu 
kepada propinsi. 

Kebanyakan dari daerah habis waktu untuk merumuskan visi 
dan misi, sementara substansi yang ingin dicapai mesti harus lebih jelas.  

Jika propinsi baru saja pemilihan pimpinan daerah, maka 
dokumen perencanaannya akan lebih dulu selesai dibandingkan dengan 
rekan propinsi lainnya yang akan menyusun dokumen tahun depan. Ini 
sebagai akibat proses desentralisasi masih semu, karena praktek yang 
terjadi adalah perencanaan akhirnya mengikuti dengan uang yang 
disediakan melalui system keuangan yang dianut sekarang. 
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Perencanaan Reaktif 

Perencanaan sering juga dilakukan secara reaktif, melihat 
trendapa yang menjadi diskusi pada saat itu, atau yang menjadi 
perasaan baik dilakukan oleh pimpinan nasional dan daerah yang 
terpilih.  

 Kasus demi kasus kita lihat bahwa ketika negara merumuskan 
capaian pemerataan akses pendidikan misalnya, maka hampir semua 
pemerintah akan menjadikan pemerataan akses pendidikan menjadi 
target utama dalam perencanaan sektor pendidikannya. Padahal misi 
penyediaan layanan mnimum sudah jelas. Akibatnya, proses 
pembangunan dari pusat sampa ke daerah daya geraknya lamban. 

 Perencanaan reaktif sering dilakukan antar generasi 
kepresidenan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Masing-masing presiden ingin 
memperlihatkan “taringnya” dalam membawa negara ini selama 
kepemimpinannya. Sehingga apa yang diacu lebih kepada semangat 
program pembangunan selama masa lima tahun. Itupun hanya 
ditujukan pada pembiayaan bukan untuk rutin, tetapi pada kisaran 40% 
penyediaan dana untuk kegiatan biaya modal. 

Ini juga dirasakan pada dimensi propinsi, atau kabupaten dan 
kota. Ketika masa kepemimpinan gubernur berakhir, maka 
kepemimpinan baru akan membuat dan menukar banyak hal. Selain 
dari dokumen perencanaan dan isinya, para pelaksana dari dinas dan 
instansi juga terjadi perubahan. Akibatnya masing-masing dari 
pimpinan daerah kehilangan pedoman, alias kehilangan arah dalam 
setiap proses kepemimpinan. 

Semestinya, dokumen perencanaan memenuhi berbagai 
persyaratan, agar tidak reaktif, namun dihasilkan dari serangkaian 
aspek yang mesti dipenuhi. Diantaranya adalah: 

a. Orientasi pelaksanaan 

b. Stabilitas politik 

c. Layak secara akademik 

d. Layak secara teknis adminitratif 

e. Kemampuan perencanaan 
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f. Penyesuaian perencanaan 

g. Optimalisasi peran masyarakat 

Kegagalan perencanaan selama ini dapat dilihat dari berbagai 
komponen penyebab diantaranya adalah: 

a. Dualisme penyusunan antara Bappenas dengan Departmen 
Dalam Negeri 

b. Arah pembangunan yang kurang realitis 

c. Keterbatasan analis ilmiah dan data 

d. Perencanaan dan anggaran 

e. Program naik jalan 

Ada kalanya ketika tahapan ilmiah teknis di atas belum 
dilakukan pengujian, maka dimensi lainnya adalah kegagalan yang 
disebabkan karena penerapan dari perencanaan itu sendiri. Diantaranya 
adalah: 

a. Lain rencana lain kata pimpinan daerah, lain pulalegislatif 

b. Kebiasaan KKN 

c. Partisipasi yang semu masyarakat 

 

Reorientasi Perencanaan 

Perencanaan akan semakin baik, ketika berbagai hal dipenuhi 
oleh negara.  Sudah seharusnya reorientasi perencanaan Indonesia dapat 
memecahkan persoalan mendasar pembangunan: 

Persoalan utama, adalah bagaimana perencanaan untuk 
mengatasi ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan spatial 
antara Jawa dan Luar jawa. Ketimpangan etnis pribumi dengan bangsa 
Indonesia asal chinese, mereka hanya 1% menguasai 50% pendapatan 
nasonal. 

Perencanaan pembangunan juga mesti mengatasi bagaimana 
kemiskinan dan lapangan kerja berkualitas dapat diatasi secara 
terintegrasi.  
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Perencanaan pembangunan fisik untuk mempercepat 
keterisolasian dari berbagai daerah, dan interkoneksi. Menjadikan 
infrastruktur memberikan nilai tambah dalam posisi Indonesia sebagai 
negara kepulauan, dan menjadi pusat pembangunan Asia Tenggara. 

Perencanaan mesti juga menumbuhkan inisiatif agar produksi 
dan nilai tambah barang-barang dan jasa sedemikian rupa sehingga jelas 
prosesnya. Diantaranya proses dari negara pertanian, industri, jasa, dan 
tahapan seterusnya. 

Dengan demikian, visi Indonesia 2030 mesti dihasilkan dari 
tahapan berikut ini: 

a. Perencanaan nasional mesti diikuti oleh perencanaan daerah 
terintegrasi dan hanya satu sumber, Bappenas. 

b. Perencanaan reaktif dengan mengacu kepada hal yang paling 
actual. 

c. Perencanaan bersinergi dengan anggaran, tetapi mesti dapat 
menjadi harapan jangka panjang. 

d. Perencanaan yang berorientasi spasial terintegrasi 

e. Perencanaan mesti dimarketingkan agar mudah dikenal dan 
dilaksanakan. 

Di samping itu, perencanaan wilayah menjadi sangat fokus 
dilakukan secara terintegrasi. Dalam kaitan ini, perencanaan mikro 
menjadi jauh lebih operasional agar masalah-masalah yang ada dapat 
diatasi dengan serangkaian kebijakan, program yang tidak hanya 
dilakukan oleh pemerintah, namun juga dengan melibatkan berbagai 
komponen utama pembangunan.  

 

Peningkatan Kapasitas 

Sudah saatnya kapasitas para perencana disiapkan secara lebih 
baik lagi dengan model pembangunan sumberdaya manusia perencana. 
Mulai dari perekrutan, penetapan eselonisasi, sampai penyusunan 
dokumen perencanaan. 
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 Dalam prakteknya, kebanyakan perencana kita memerlukan 
penguatan analitis, concern dengan data dan fakta, serta kemampuan 
dalam menelaah apa yang ada di belakang data yang ada. Demikian 
juga para perencana kita pada umumnya banyak yang tdak terbiasa 
dalam menuliskan perencanaan secara baik. Kemampuan menulis jauh 
lebih diperlukan dibandingkan dengan kemampuan administrasi 
perencanaan, atau manajerial. 

 Insentif yang diperlukan adalah dengan meningkatkan jenjang 
eselonisasi perencanaan. Selan dengan dipelukan pula proses yang 
membuat perencanaan menjadi sahih dan bisa dilaksanakan. 

 

Penutup 

Tidak seluruh masalah yang dapat dilihat dalam kesempatan 
ini, namun yang menjadi catatan adalah dengan membiarkan proses 
perencanaan seperti saat sekarang, maka nampaknya dokumen 
perencanaan banyak yang tidak dipedomani, alias dikunci secara baik 
di atas meja. 

Substansi apa yang akan dilakukan sebenarnya cukup disusun 
secara jelas, dengan proritas yang sangat terpilih, bukan prioritas tetapi 
yang akan dikerjakan adalah ‘seabrek abrek’ dengan dana yang sagat 
terbatas. 

Untuk itu perencanaan ke depan sudah arus dari sebuah kutup 
permintaan, bukan dengan adanya uang kemudian disusun 
perencanaan. Namun dari suatu rencana ke depan, yang 
berkesinambungan, kemudian ketika itu sudah dijadikan komitmen 
bersama, maka dlasanakan perencanaan itu secara konsisten dan 
berkesinambungan. 
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REFORMULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL: KEMBALI KE GHBN 

Oleh: Boy Yendra Tamin 1 
 
Pendahluan 

Adalah sebuah kenyataan, bila di era reformasi pembangunan 
yang dilakukan berdasarkan atas multi pemerintahan. Setiap ganti 
pemerintahan ganti program pembangunan. Sulitnya koordinasi 
pembangunan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam 
pelaksananan pembangunan dibawah sistem RPJPN.  
Apa yang terjadi pada perencanaan pembangunan nasional pada era 
reformasi itu, boleh jadi sebuah indikasi mengapa timbul pemikiran 
untuk melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional. 
Persoalan persoalan dalam perencanaan pembangunan nasional itu 
tentu tidak terlepas dari amandemen UUD 1945, terutama dengan 
dihapusnya kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN. Dan 
pasca dihapusnya kewenangan MPR menyusun dan menetapkan 
GBHN, di era reformasi Presiden membuat visi dan misi sendiri dan 
menyusun sendiri program pembangunan.  
Oleh karena itu, munculnya pemikiran untuk melakukan reformulasi 
perencanaan pembangunan nasional menjadi wajar dan boleh dibilang 
mendesak.  
 
GBHN Versus RPJPN 

Indonesia pernah punya sistem perencanaan pembangunan 
nasional selama puluhan tahun yang dikenal dengan GBHN. Namun 
setelah reformasi tahun 1998, GBHN harus mengakhiri perjalanannya 
setelah diamandemennya UUD 1945. Sebagai gantinya, muncul apa 
yang disebut dengan RPJPN, tetapi eksistensi RPJPN berbeda dengan 
GBHN. RPJPN sebagai rencana pembangunan hanya mengikat 
Presiden dan jajaran di bawahnya, yakni pemerintah daerah. Seperti 
telah disinggung di awal, ternyata keberadaan RPJPN sebagai sistem 
perencanaan pembangunan nasional melahirkan sejumlah persoalan. 
Bahkan ada pandanga yang menilai GBHN terlihat lebih konsisten, tapi 
                                                             
1 Disampaikan dalam kegiatan FGD kerjasama MPR-RI dengan Universitas Bung Hatta tanggal 
16 Juni 2016, Hotel Rocky Padang. 
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miskin improvisasi. Sementara RPJPN kaya improvisasi tapi sering 
tidak konsisten.  

Terkait dengan GBHN, dalam seminar nasional yang 
dilaksanakan MPR-RI bekerjasama dengan Uiversitas Bung Hatta 
tanggal 17 Juni 2015 lalu, sebagai pembicara dalam seminar dimaksud 
saya mengusulkan agar MPR kembali diberi kewenangan menyusun 
dan menetapkan GBHN. Pemikiran dan dasar dikembalikan 
kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN pada kesempatan 
itu sudah diuraikan panjang lembar, khususnya dari aspek hukum 
ketatanegaraan.  

Pemikiran pokok gagasanmengembalikan kewenangan MPR 
untuk menyusun dan menetapkan GBHN itu pada intinya tidak 
terpisahkan dari tujuan negara dan keberadaan MPR sebagai lembaga 
negara yang berisikan anggota DPD dan DPR. Sekalipun MPR tidak 
lagi sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, tetapi secara implisit 
MPR masih sebagai lembaga tertinggi negara, dimana anggota MPR 
adalah pembawa amanat dan amanah rakyat yang diperoleh secara 
lansung melalui Pemilu. Dari sisi kewenangan MPR secara implisit 
masih tampak sebagai lembaga tertinggi, terutama dengan kewenangan 
MPR menetapkan UUD. 

Dihapusnya kewenangan MPR untuk menyusun dan 
menetapkan GBHN boleh disebut sebuah ketergesaan. Sekali pun 
Presiden bukan lagi mandataris MPR tetapi tidak sekaligus berarti MPR 
tidak dapat lagi menyusun dan menetapkan GBHN.  Kewenangan 
menyusun dan menetapkan GBHN bukahlah semata-mata diukur dalam 
konteks demokrasi lansung, atau karena Presiden bukan lagi mandataris 
MPR. Pemikiran pokok terkait kewenangan MPR menyusun dan 
menetapkan GBHN adalah dalam konteks GBHN sebagai instrumen 
atau ruang bagi pejabaran tujuan negara yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. Untuk keperluan itu, maka GBHN sebagai 
jabaran dari tujuan negara, dan karenanya tidak tepisahkan dari 
kewenangan MPR menetapkan UUD, sehingga memberikan MPR 
kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN adalah konstitusional 
dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan sistem presidensial yang 
dianut UUD 1945.  

Memahami kedudukan MPR dan eksistensi GBHN, maka 
pemikiran untuk kembali kembali pada GBHN sebagai sistem 
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perencanaan pembangunan nasional adalah logis. Meskipun kembali 
kepada GBHN dengan mengamandemen kembali UUD 1945 . 

Kilasan pemikiran di atas hendak menegaskan, bahwa 
persoalan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dihadapi 
Indonesia saat ini berawal dari amandemen UUD 1945 yang 
menghapus kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN. 
Diakui atau tidak, dengan RPJPN perencanaan pembangunan nasional 
kehilangan arah sukar dipungkiri.  
 
GBHN Bukan Semata-mata dokumen 

Dalam upaya mencapai tujuan negara, maka dilakukanlah 
pembangunan nasional. Dalam konteks ini pembangunan dipandang 
sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana 
yang dilakukan dengan sadar. Karena recana pembangunan nasional 
bukanlah “mimpi”, tetapi suatu rencana yang akan diupayakan 
mewujudkannya. Perencanaan setidaknya terbagi dalam dua aspek; 
Pertama perencanaan sebagai formulasi tentang keinginan-keinginan 
serta harapan-harapan; Kedua, perencanaan sebagai realisasi 
pelaksanaan. Perencanaan dalam aspek yang pertama adalah seperti 
GBHN pada masa orde baru dan RPJM pada era reformasi. 

Walaupun GBHN atau RPJM sama-sama dokumen 
perencanaan pembangunan, namun secara esensi dan eksistensi antara 
keduanya berbeda. GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan 
merupakan keputusan bersama dan lebih merupakan penjabaran dari 
tujuan negara yang hendak dicapai. Sementara itu RPJPN adalah sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang dibuat oleh pemerintah dan 
cenderung merupakan penjabaran visi dan misi pemerintahan yang 
sedang memerintah. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perencanaan 
lazim dipahami sebagai suatu tindakan-tindakan yang memperjuangkan 
dapat terleselenggaranya suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, 
perencanaan pembangunan nasional sesungguhnya merupakan 
keseluruhan peraturan yang berpautan dengan usaha tercapainya suatu 
keadaan tertentu yang teratur. Dari sisi ini jelas, sebuah sistem 
perencanaan memang harus memiliki sifat konsiten. Suatu perencanaan 
merupakan tindakan hukum, yakni memberikan arahan, pembatasan 
serta memberi wewenang kepada pemerintahan sehingga ia tidak sajak 
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tunduk pada asas legalitas tetapi lebih memperhatikan aspek 
doelmatigheid dari pada suatu tindakan administrasi.  
 
Reformulasi Perencanaan Pembagunan 

Mencermati masalah-masalah perencanaan pembangunan 
nasional dalam konteks RPJPN, maka memang diperlukan reformulasi 
dalam arti kembaali ke GBHN sebagai sistem perencanaan nasional. 
Dalam konteks ini, Sebagai sistem perencanaan pembangunan, GBHN 
lebih baik ketimbang RPJPN. Selain pembangunan nasional kehilangan 
arah dibawah RPJPN dan RPJPN sarat dengan visi, misi pemerintahan 
yang sedang memerintah. Hal ini merupakan ruang lebar bagi 
terjadinya inkonsistensi perencanaan pembangunan nasional dan 
pembangunan yang berkelanjutan sulit dipetahankan, terutama dalam 
hal terjadinya pergantian pemerintahan. 

Adanya penyerahan perencanaan pembangunan kepada 
pemerintah seperti pada RPJPN, perencanaan pembangunan nasional 
berpotensi menjauh dari tujuan negara. Dengan demikian, reformulasi 
perencanaan pembangunan nasional tentulah bukan persoalan 
kesenjangan dan pemerataan pembangunan, adanya deviasi antara 
perencanaan dengan pelaksanaan, kesenjangan kewenangan antara 
pusat dan daerah dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan itu, pada 
dasarnya bukanlah mengenai esensi perencanaan pembangunan itu 
sendiri, sebagai sebuah sistem ketatanegaraan.  

Bertolak dari eksistensi perencanaan pembangunan nasional itu 
sebagai bagian sistem ketatanegaraan, maka sistem perencanaan 
pembangunan model GBHN sudah tepat. Meskipun untuk kembali 
kepada GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan dapat 
dilakukan dengan alternatif sebagai berikut: 
1. Mengamademen UUD 1945 dan mengembalikan kewenangan 

MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN. Mengembalikan 
kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN 
tidakla dalam konteks MPR sebagai lembaga tertinggi negara, 
melainkan dalam konteks implementasi tujuan negara yang 
tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun MPR secara 
tersurat bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan bukan lagi 
lembaga tertinggi negara, tetapi berdasarkan keanggotaan MPR, 
MPR secara implisit masih merupakan lembaga tertinggi negara, 
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dimana angotanya adalah wakil-wakil rakyat yang mendapat 
amanat dan amanah lansung dari rakyat sebagai wakil mereka. 
Kemudian, jika diperhatikan kewenangan MPR berdasarkan UUD 
1945 hasil amandemen, terutama kewenangan MPR menetapkan 
UUD, jelas jelas MPR secara implisit masih memegang kedaulatan 
rakyat. Karena itu sekalipun MPR tidak berstatus sebagai lembaga 
tertinggi negara, maka tidak menjadi halangan untuk 
mengembalikan kewenangan MPR menyusun dan menetapkan 
GBHN, dimana GBHN merupakan penjabaran dari tujuan negara 
yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

2. Mengembalikan GBHN sebagai sistem perencanaan 
pembangunan nasional dengan TAP MPR adalah kurang tepat dan 
hanya bersifat praktis. Mengembalikan GBHN sebagai sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang merujuk tujuan negara, 
maka kembali ke GBHN harus sejalan dengan pengembalian 
wewenang MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN. 
Artinya kewenangan suatu lembaga negara haruslah dimuat dalam 
konstitusi dan tidak cukup merujuk hirarkhi peraturan perundang-
undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011. 

3. Kembali kepada GBHN dan ditetapkan dengan TAP MPR lebih 
menjamin konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan dan 
pencapaian tujuan negara. Meskipun MPR tetap dalam 
kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara, tidak berarti MPR 
tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN. 
Dalam hubungan ini pengawasan sebenarnya ada dalam beberapa 
bentuk dan perspektif. Artinya, pengawasan MPR terhadap 
pelaksanaan GBHN tidak melulu dilihat dalam arti hirarkhi 
kelembagaan, atau pun dilihat dalam perspektif sistem 
presidensial. MPR dapat melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan GBHN dalam pemahaman bahwa GBHN adalah 
penjabaran dari tujuan negara yang termuat dalam pembukaan 
UUD 1945. Dalam kaitan ini lembaga-lembaga negara adalah 
pengemban amanat UUD 1945, maka pelaksanaan GBHN menjadi 
keharusan bagi setiap lembaga negara untuk melaksanakannya. 
Bahkan dalam perspektif presidensial sekalipun, Presiden dalam 
sumpahnya akan melaksanakan UUD 1945.  
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4. Mengembalikan kewenangan MPR menyusun dan menetapkan 
GBHN sebenarnya tidak ada hambatan dengan demokrasi lansung 
dan sistem pemilihan Presiden lansung. Dalam hal ini pemlihan 
presiden lansung secara subtansial memiliki makna yang berbeda 
dengan pemilihan lansung anggota DPD dan DPR yang sekaligus 
anggota DPR. Artinya menghapus kewenangan MPR menyusun 
dan menetapkan GBHN karena Presiden bukan lagi mandataris 
MPR atau karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada 
Presiden adalah keputuan yang tergesa-gesa. Sebenarnya 
bagaimana pun pertanggung jawaban presiden diserahkan pada 
mekanisme lima tahunan tidak sepenuhnya tepat, karena MPR 
masih merupakan lembaga yang beranggotan wakil rakyat. Jadi, 
presiden dalam melaksanakan GBHN memberikan 
pertangungjawaban kepada MPR, menurut hemat saya tidak harus 
dihilangkan. Atau setidaknya, dalam kerangka pelaksanaan GBHN 
presiden memberikan laporan kemajuan (progers report) kepada 
MPR. Pandangan ini tentu tidak mungkin bagi kalangan yang 
memahami antara Presiden dan MPR dan lembaga lainnya sama-
sama lebaga tinggi negara secara hitam-putih. Padahal dari sisi 
keanggotaan dan sisi kewenangan MPR secara implisit masih 
terlihat sebagai lembaga tertinggi negara.   

 
Beberapa pemikiran reformulasi perencanaan pembangunan 

nasional dengan kembali ke GBHN seperti dikemukakan di atas tentu 
reformulasi perencanaan pembanunan nasional tidaklah mengenai 
mengatasi persoalan-persolan teknis yang terjadi dalam perencanaan 
pembangunan nasional dibawah RPJPN. Bahkan sebenarnya GBHN 
tidaklah kaku seperti dikemukakan sebagian orang. Hemat saya, GBHN 
sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional juga memiliki 
karakter dinamis dan inovatif seperti yang terlihat pada GBHN jelang 
reformasi 1998. Misalnya dalam beberapa GBHN pembangunan 
hukum ditempatkan satu bidang dengan pembangunan politik, tetapi 
kemudian pembangunan bidang hukum menjadi bidang pembangunan 
sendiri. Demikian juga dengan perubahan skala prioritas pembangunan 
antara GBHN yang satu dengan GBHN berikutnya. Hal ini menunjukan 
bahwa GBHN tidaklah kaku. Kekakuan itu mungkin dirasakan 
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pemerintah terpilih yang punya visi dan misi sendiri, sedangkan GBHN 
adalah visi dan misi bersama bangsa. 

Jadi pilihannya kembali ke GBHN adalah pilihan pada 
perencanaan pembangunan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama 
sebagai penjabaran dari tujuan negara yang tertera dalam pembukaan 
UUD 1945. 
 
Penutup. 

Reformurlasi perencanaan pembangunan nasional yang paling 
tepat adalah kembali kepada GBHN, dimana GBHN adalah sebuah 
sistem perencanaan pembangunan nasional yang lahir atas kesepakatan 
bersama sebagai penjabaran tujuan negara yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. Sedangkan RPJPN cenderung berupa 
perencanaan pembangunan nasional dari pemerintahan dan cenderung 
mudah berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Suatu 
perencanaan pembangunan yang tidak konsisten dan mudah berubah 
berganti sulit untuk mewjudkan tujuan negara sebagaimana yang 
diharapkan karena selalu dihadapkan pada arah yang berubah-ubah, 
bahkan berpotensi kehilangan arah. 

Untuk kembali kepada GBHN, maka sudah seharusnya 
kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN 
dikembalikan, meskipun MPR tetap dalam kedudukannya sebagai 
lembaga tinggi negara, namun tidak mengurangi eksistensi MPR untuk 
menyusun dan menetapkan GBHN yang notabene adalah jabaran dari 
dari tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 
 
 
 
 
 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 33 

 

REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN            
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Oleh: Ayu Bidiawati JR, S.T., M.Eng 

 

Pendahluan 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
merupakan salah satu konsekuensi adanya perubahan radikal dalam 
pengaturan ketatanegaraan pasca reformasi. Era reformasi membawa 
implikasi perubahan mendasar di semua aspek kehidupan bernegara di 
Indonesia. Secara normative, 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 integrative, yang menjanjikan keterpaduan proses 
pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan 
antar daerah, dengan melibatkan multi-stakeholder (Mudiyati 
Rahmatunnisa, 2013). 

Untuk melaksanakan pembangunan suatu negara wajib 
menetapkan suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan bisa 
berjalan secara terarah, terstruktur dan terencana dengan baik. Untuk 
itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional haruslah berorientasi 
kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem 
perencanaan ditetapkan oleh MPR yang disebut sebagai Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas 
pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan 
kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR tersebut memberikan dampak 
pada kemuculan SPPN dan RPJPN sebagai pedoman dasar 
penyelenggaraan pembangunan pengganti GBHN. 

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional mengatur bahwa kepada Presiden dan Wakil 
Presiden diberikan tugas menyusun arah dan strategi pembangunan 
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Nasional selama 5 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program Presidentil yang berpedoman pada cita-cita 
luhur dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (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 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.  

Model sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada 
saat ini memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap 
periode pemerintahan mengingat implementasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi 
Presiden dan 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 
ketidakselarasan 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 Wakil Presiden 
terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi 
Gubernur/Bupati/Walikota di daerah lainnya. 

Ketentuan Umum UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa 
perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai 
tujuan bernegara. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan, dan misi adalah rumusan 
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. Pelaksanaan visi, misi ini menggunakan strategi atau 
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langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. Program merupakan instrumen kebijakan 
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

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. 
Sampai saat ini, 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. 

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yaitu cara 
berpikir ilmiah dalam menyelesaikan masalah dengan cara sistematis 
dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan 
yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh 
karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam 
menyelesaikannya. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga 
berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan 
kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan 
(knowledge), pengalaman (experience), informasi yang berupa data 
yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (eksekutor). 

Agar kegiatan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan rujukan 
beberapa filosofis, yaitu :  

• Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
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berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, 
dan makmur;  

• Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah 
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;  

• Tugas Pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga 
kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang 
berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap 
dan berkesinambungan;  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, 
dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) 
kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, 
telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) 
penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan 
rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah 
dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Mengenai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang 
selama ini dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam 
bentuk GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia (MPR-RI), Ketetapan MPR ini menjadi landasan 
hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, 
sekarang tidak ada lagi. Instrumen dokumen perencanaan 
pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai 
acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami 
dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. 
Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola 
reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi 
yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU 
Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU 
Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 
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tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good 
Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, 
pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan 
pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang 
globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia 
pasca tragedi 11 September 2001. Asas Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional:  

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
nasional.  

2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, 
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.  

3. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum 
penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas 
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan 
asas akuntabilitas.  

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:  

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.  
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 
maupun antara pusat dan daerah  

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.  
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.  
 

Sistem Perencanaan Pembangunan Industri Kreatif  

Merujuk dari tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional yaitu untuk dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber 
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, maka perlu 

www.m
pr

.g
o.

id



38 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

adanya koordinasi antar pelaku pembangunan. Berangkat dari hal 
tersebut, maka industri kreatif di Indonesia tumbuh dan berkembang 
menjadi basis baru di sektor industri. Industri kreatif tumbuh hampir 
semua lapisan ekonomi dari yang mulai skala besar , menengah, 
maupun kecil. Industri kreatif memiliki keunikan, dimana sebagian 
besar ditopang oleh faktor sosial, budaya bangsa, kearifan lokal, 
kelestarian lingkungan, dan keunikan lainnya yang digabungkan 
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga industri ini 
mendapatkan pasar yang cukup luas dimasyarakat Indonesia dan 
bahkan banyak produk-produk dari industri kreatif Indonesia yang di 
ekspor keluar negeri.  

Industri kreatif merupakan industri yang dihasilkan oleh 
kekayaan intelektual. Industri yang mulai berkembang berangkat dari 
kreativitas, keterampilan dan bakat individual yang mempunyai potensi 
untuk menciptakan pekerjaan melalui produksi dan eksploitasi 
intellectual property. Industri kreatif berada di dalam cluster yang 
dibangkitkan oleh ide-ide yang terletak di persimpangan antara seni 
(kreativitas artistik), bisnis (enterpreneurship), dan teknologi (inovasi). 
Muara dari industri kreatif adalah nilai-nilai ekonomi baru. 

Ada 2 negara yang berpengaruh signifikan dari sektor induustri 
kreatif yaitu :  

1. Jepang, beberapa negara di Asia memformulasikan industri 
kreatifnya dengan mengadopsi pola industri kreatif Jepang dan 
berhasil menembus pasar global.  

2. Inggris, Indonesia mengadopsi konsep ekonomi kreatif dari 
Inggris, yang sangat berbeda dengan industri kreatif yang sudah 
berkembang.  

Di Eropa industri kreatif lebih dikenal dengan sebutan ‘Industri 
Budaya’. Beberapa kendala yang dihadapi pelaku industri kreatif di 
Indonesia adalah : 

1. Sumber Daya Manusia  
2. Jalur Distribusi  
3. Preferensi Perusahaan Lokal dan Agency  
4. Regulasi  
5. Pendanaan  
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Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang 
mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide 
dan keluasan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 
faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi akan 
didukung oleh jalannya industri kreatif. Pemerintah kemudian membagi 
industri kreatif ke dalam 14 sub sektor, yaitu:  

1. Periklanan. Periklanan atau Advertising adalah kegiatan kreatif 
yang berkaitan dengan jasa, meliputi : proses kreasi, produksi 
dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Seperti riset pasar, 
perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruangan, produksi 
material iklan, promosi, kampanye relasi public, pemasangan 
berbagai poster dan gambar, penyebaran brosur, selebaran dan 
pamphlet, pemasangan iklan dimedia cetak seperti surat kabar 
dan majalah serta media elektronik seperti televisi dan radio.  

2. Arsitektur. Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 
desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya: arsitektur 
taman, perencanaan kota, perencanaan biaya kronstruksi, 
konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi, 
konsultasi kegiatan teknik dan sipil serta rekayasa mekanika 
dan elektrikal.  

3. Pasar Seni dan Barang Antik. Adalah kegiatan kreatif yang 
berkaitan dengan perdagangan barang – barang asli, unik dan 
langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui 
lelang, gallery, toko, pasar swalayan, dan internet. Meliputi 
barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobile dan 
film.  

4. Kerajinan. Adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 
kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat oleh 
pengrajin dimulai dari desain awal sampai proses penyelesaian 
produknya. Barang kerajinan tersebut meliputi barang yang 
terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, 
rotan, bambu, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, 
kapur dan logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi). 
Produk kerajinan tersebut pada umumnya bukan produksi 
massal.  
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5. Desain. Desain merupakan kegiatan kreatif yang berhubungan 
dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, 
desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset 
produksi kemasan dan jasa pengepakan.  

6. Fesyen (Fashion). Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan 
dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris 
mode lainnya. Produksi pakaian mode dan aksesorisnya, 
konsultasi produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.  

7. Video, Film dan Fotografi. Merupakan kegiatan yang terkait 
dengan kreasi produksi video, film dan jasa fotografi, serta 
distribusi rakaman video dan film. Termasuk didalamnya 
penulisan Skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 
eksibisi film.  

8. Permainan Interaktif. Adalah kegiatan kreatif yang 
berhubungan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan 
komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan dan 
edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi 
sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu 
pembelajaran atau edukasi.  

9. Musik. Adalah kegiatan kreatif yang berhubungan dengan 
kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi dan distribusi 
dari rekaman suara.  

10. Seni Pertunjukan. Kegiatan kreatif yang satu ini berkaitan 
dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. 
Misalnya: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian 
kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, 
termasuk tour music etnik, desain dan pembuatan busana 
pertunjukan, tata panggung dan tata pencahayaan.  

11. Penerbitan & Percetakan. Merupakan kegiatan kreatif yang 
berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, 
koran, majalah, tabloid dan konten digital serta kegiatan kantor 
berita dna pencari berita. Sub sektor ini juga mencakup 
penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, 
surat andil, obligasi surat saham dan surat berharga lainnya, 
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paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga 
mencakup penerbitan foto-foto, grafir dan kartu pos, formulir, 
poster, reproduksi, percetakan lukisan dan barang cetakan 
lainnya, termasuk rekaman mikro film.  

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak. Layanan komputer dan 
piranti lunak atau yang biasa disebut Software ini adalah 
kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan 
teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, 
pengolahan data, pengembangan database, pengembangan 
piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, 
desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak 
dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.  

13. Televisi & Radio. Televisi dan radio merupakan suatu kegiatan 
kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan 
pengemasan acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station 
relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.  

14. Riset & Pengembangan. Merupakan kegiatan kreatif yang 
berhubungan dengan usaha inovatif yang menawarkan 
penemuan ilmu dan teknologi serta penerapan ilmu dan 
pengetahuan tersebut untuk perbaik produk dan kreasi produk 
baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan 
pasar. Termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti 
penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni serta jasa 
konsultasi bisnis dan manajemen.  

Kuliner, kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan 
untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan 
sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia 
yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar 
internasional.  

 

Penutup  

1. Era reformasi membawa implikasi perubahan mendasar di 
semua sendi kehidupan bernegara Indonesia. Perubahan UUD 
1945 telah berimplikasi pada menghilangkan struktur dan 
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prosedur tertentu, dan sekaligus juga memunculkan struktur 
dan prosedur pengganti dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Perubahan kedudukan, fungsi dan kewenangan 
MPR telah berimplikasi pada kemunculan SPPN dan RPJP 
Nasional sebagai pedoman dasar penyelenggaraan 
pembangunan pengganti GBHN.  

2. Keberadaan kementerian yang fokus pada pengembangan 
industri kreatif diharapkan juga dapat mewujudkan visi bangsa 
Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata 
dunia.  

3. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kemampuan untuk memaksimalkan kelebihan dan secara 
bersamaan melakukan upaya mitigasi atas berbagai kekurangan 
sistem menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.  
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MEMBANGUN VISI BERSAMA SEBAGAI MERCUSUAR 
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN 

REGIONAL 

Oleh: Dr Ir Abdullah Munzir, MSi 

 

Ketika gerakan reformasi mulai bergulir pada tahun 1998 muncul 
berbagai wacana dan diskusi tentang persoalan-persoalan mendasar 
dalam penyelenggaraan ketatanegaraan  dan pembangunan secara 
nasional dan regional. Dua hal yang sempat menjadi wacana dan 
perdebatan hangat dan lama pada berbagai strata sosial ekonomi dan 
politik masyarakat Indonesia adalah apakah bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) perlu diubah menjadi Negara Federal. 
Meskipun pada akhirnya wacana negera federal melemah oleh 
mainstream pemikiran mempertahankan NKRI, namun substansi 
pokok dari berbagai wacana, diskusi, dan pemikiran tentang 
penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangungun  itu tetap hidup 
dan berkembang di masyarakat. Utamanya adalah tentang bagaimana 
pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan sehingga visi 
pendirian NKRI yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, antara 
lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat diwujudkan. 
Sejalan dengan itu dinamika pemikiran tentang bagaimana 
kepentingan-kepentingan pembangunan yang bersifat regional sebagai 
bagian nuansa wacana negara federal dapat diintegrasikan dalam 
kebijakan pembangunan nasional, merupakan vocal point yang harus 
menjadi perhatian semua elemen masyarakat terutama para pengambil 
kebijakan pembangunan. 

 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lazim dipahami 
sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
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penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah 
(Ngunjunk, 2015). Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya 
yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 
mencapai tujuan bernegara. Sementara itu pembangunan regional yang 
dalam terminologi tatakelola pemerintahan lebih diterima dengan 
istilah Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan Sistem 
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen 
masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka 
NKRI.  

Terdapat perbedaan interpretasi tentang pembangunan regional 
dan daerah. Namun pada prinsipnya Pembangunan Daerah lebih 
menekankan pada ruang lingkup batas pemerintahan sementara 
pembangunan regional lebih merujuk kepada aspek perwilayahan baik 
di dalam satu batas teritorial pemerintahan di daerah tertentu maupun 
mencakup beberapa pemerintahan daerah. Menurut Nugroho dan 
Dahuri (2012) perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang 
utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah, Secara luas 
perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya 
merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan 
ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya 
mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek 
sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal 
dan berkelanjutan. 

Perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan dan 
perkembangan sesuai dengan setting sosial ekonomi dan politik yang 
dominan pada saat para perencana dan pembuat kebijakan 
pembangunan eksis di pentas politik Indonesia. Tidak banyak 
pemikiran perencanaan pembangunan yang muncul menjelang 
kemerdekaan. Karena tuntutan zaman pada saat itu adalah bagaimana 
membawa Indonesia keluar dari cengkeraman penjajahan. “Dasar 
Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia” merupakan 
dokumen pertama perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan 
oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk dengan Penetapan 
Presiden (Penpres) No. 3 Tahun 1947. Panitia ini diketuai Drs. 
Mohammad Hatta. 
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Dalam perjalanan kehidupan bangsa selanjutnya secara bergantian 
muncul berbagai perencanaan pembangunan nasional. Baik dalam 
bentuk perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka 
panjang. Dalam sejarah perencanan pembangunan nasional dikenal 
pula Rencana Kasimo (1948-1950), Rencana Urgensi Perkembangan 
Industry Dan Industry Kecil (1951-1952), Rencana Pembangunan 5 
tahun (1956-1969), Rencana Pembangunan Semesta Berencana (1961-
1969), dan Repelita-repelita selama Pembangununan Jangka Panjang I 
(1969/70 sampai dengan 1993/94). Bentuk perkembangan perencanaan 
pembangunan nasional yang sangat aspiratif terhadap Pasal 3 UUD 
Negara RI Tahun 1945 dengan proses perencanaan yang komprehensif 
adalah berupa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang terakhir 
dikeluarkan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.  

 

Dampak Reformasi 1988 

Reformasi telah memberikan dampak besar bagi tatanan sosial, 
ekonomi, politik, dan hukum serta nilai-nilai kehidupan bangsa 
Indonesia. Euforia demokratisasi dan kebebasan telah mendorong 
proses desentralisasi kewenangan dalam  membuat kebijakan 
pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan pembangunan dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lebih jauh, dorongan 
reformasi telah menimbulkan amandemen UUD 1945 yang merupakan 
tuntutan penting dari reformasi. Amandemen ini bertujuan untuk 
menyempurnakan aturan dasar  tatanan negara, kedaulatan rakyat, 
HAM, dsb. Dalam kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 sudah 4 kali 
mengalami amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan 
Sidang Tahunan MPR yaitu: 

1. Sidang Umum MPR 1999. Tgl. 14-21 Oktober  1999 
(Perubahan Pertama UUD 1945) 

2. Sidang Tahunan MPR 2000. Tgl. 7- 18 Agustus  2000 
(Perubahan Kedua UUD 1945) 

3. Sidang Tahunan MPR 2001. Tgl. 1-9 November 2001 
(Perubahan Ketiga UUD 1945) 

4. Sidang Tahunan MPR 2002. Tgl. 1-11 Agustus 2002 
(Perubahan Keempat UUD 1945). 
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Amandemen UUD 45 membawa perubahahan yaitu: 

(1) Pemilihan Presiden secara langsung 
(2) Pembatasan masa jabatan Presiden  
(3) Kebebasan pers 
(4) Restrukturisasi dan penghapusan dwi fungsi ABRI 
(5)  Kebijakan otonomi daerah 
(6) Euforia kebebasan 
 

Di samping aspek demokratisasi sebagai dampak positif reformasi 
terdapat juga aspek negatif  seperti berakhirnya kewenangan MPR 
untuk membuat dan menetapkan GBHN. Sebagaimana diungkapkan 
Lembaga Pengkajian MPR bahwa setelah amandemen UUD 45, agenda 
pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi calon Presiden 
terpilih yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJM). Hal serupa juga berlaku kepada 
pemilihan kepala daerah di mana visi dan misi Gubernur dijabarkan 
menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Lembaga Pengkajian MPR juga mengungkapkan bahwa meskipun 
telah ditetapkan Undang-undang UU Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-2025 
namun tidak ada jaminan pasti terhadap implementasi dari UU tsb., 
disebabkan implementasi RPJM tetap didasarkan kepada visi dan misi 
Presiden terpilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya dikemukakan 
bahwa dengan adanya UU dan Peraturan lain yang mengatur pola 
umum pembangunan nasional,  terjadi kekacauan dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional. Hal itu disebabkan antara Presiden, Gubernur, 
Bupati, dan Walikota tidak memiliki kesamaan dalam rancangan 
pembangunan nasional. Berdasarkan runut pemikiran demikian, 
Lembaga Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa masyarakat merasa 
perlu kembali kepada GBHN. Terkait dengan hal ini terlihat bahwa 
sedang berlangsung proses kanalisasi pemikiran ke arah reformulasi 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
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Validasi Fakta Empiris  

Ketidaksinkronan substansi antara program Presiden (pemerintah 
pusat) dengan Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun 
kabupaten dan kota, ketiadaan pranata pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Presiden dan Kepala 
Daerah, ketiadaan mekanisme pengawasan yang berimplikasi pada 
sistem pertanggungjawaban Presiden dan Kepala Daerah dalam 
menjalankan tugas negara yang dapat dijadikan acuan bersama antara 
pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai dampak penerapan Sistem 
Perencanaan Pembangunan yang menganut Model Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang 
menggantikan model GBHN.  

Deskripsi di atas adalah merupakan analisis yang bersumber dari 
penilaian terhadap praktik perencanaan dan pengelolaan kegiatan 
pembangunan. Baik pada tingkat nasional maupun regional. Analisa 
seperti itu tidak mudah dibantah. Namun demikian hal ini akan menjadi 
lebih kuat jika dilakukan validasi fakta secara empiris sehingga bisa 
disajikan secara kuantitatif terhadap praktik perencananaan dan 
pengelolaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya 
akan secara jelas menunjukkan sejauh mana situasi dan kondisi 
demikian berdampak buruk terhadap masa depan pembangunan bangsa. 
Validasi fakta empiris tersebut secara objektif juga perlu menyajikan 
sisi lain yang mungkin bernilai positif sebagai fenomena dari suatu fase 
euforia kebebesan dan proses demokratisasi. 

Secara historis, proses demokratisasi yang berlangsung pada suatu 
bangsa memerlukan waktu yang panjang hingga akhirnya negara dan 
bangsa itu muncul sebagai negara yang kuat. Amerika sebagai negara 
demokratis terbesar di dunia melewati proses berdarah-darah dan 
ratusan tahun menjelang kematangan demokrasi. Bahkan melewati 
perang saudara Utara dan Selatan sebagai konsekuensi upaya 
memenangkan demokrasi dan upaya membangun kesejahteraan untuk 
semua, yang tidak sejalan dengan feodalisme yang merendahkan harkat 
sebagian elemen masyarakat. Fakta sejarah di negara adidaya ini juga 
menunjukkan bahwa proses demokrasi adakalanya harus melewati 
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labirin panjang dan memakan korban besar. Bahkan Presiden Amerika 
seperti Abraham Lincoln, John F. Kennedy, dan beberapa nama besar 
lainnya menjadi martir dari kebijakan mengawal proses demokratisasi 
dalam konteks pembangunan nasional. 

Desentralisasi sebagai bagian dari proses demokratisasi yang 
berlangsung di Indonesia diakui menimbulkan dampak yang tidak 
begitu kondusif bagi keberlangsungan pembangunan. Hal ini 
sebagaimana dikemukakan di atas, cenderung dinilai bukan lagi sebaga 
fenomena melainkan sebagai suatu fakta.  

 

Membangun Visi Bersama Secara Regional dan Nasional 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa setting sosial ekonomi 
dan politik sangat berpengaruh terhadap eksistensi suatu model Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Kanalisasi pemikiran yang 
mengarah kepada perlunya kebijakan perencanaan pembangunan 
nasional kembali kepada model GBHN sejogyanya juga diikuti dengan 
kesadaran terhadap kenyataan bahwa GBHN merupakan model SPPN 
yang dihasilkan oleh Pemerintahan zaman Presiden Suharto yang 
dikenal sebagai rezim Orde Baru. Karakter pemerintah sebagaimana 
halnya kebijakan pembangunan saat itu sangat sentralistik, menerapkan 
security approach, dan dilandasi asumsi stabilitas, yaitu pembangunan 
hanya akan berhasil dilaksanakan jika stabilitas sosial ekonomi dan 
politik negara dapat terjaga dengan baik. Semangat pendekatan 
kebijakan pembangunan demikian dipastikan sangat berbeda dengan 
realitas setting sosial ekoomi dan politik era Presiden Jokowi saat ini. 
Oleh karena itu kebijakan SPPN boleh jadi tidak harus kembali utuh 
kepada model GBHN. Melainkan disesuaikan dengan spirit kebangsaan 
yang eksis dalam pemerintahan sekarang dan prediksi ke depan. Namun 
demikian hal essensial yang diperlukan dalam konteks ini sebagai 
upaya reformulasi SPPN adalah membangun mercusuar yang akan 
menjadi penerang sistem perencanaan pembangunan baik secara 
nasional maupun regional. Mercusuar termaksud adalah berupa visi 
perencanaan pembangunan yang bersifat regional dan nasional 
yang dibangun secara bersama-sama dengan melibatkan 
stakeholder regional dan nasional.  Dengan memiliki visi sebagai 
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mercusuar perencanaan pembangunan pada skala nasional dan regional 
tersebut, akan mendorong calon Presiden dan Kepala Daerah atau tim 
sukses mereka  bukan lagi berfikir dan berupaya memformulasikan visi 
mereka yang jika memenangkan pemilu akan diutak-atik oleh SKPD 
dan para ahli pesanan untuk dijabarkan menjadi RPJMN dan atau 
RPJMD, melainkan mereka harus fokus pada upaya formulasi misi, 
rencana strategis, dan kebjakan pembangunan sebagai penjabaran dan 
upaya mewujudkan visi termaksud.  Argumentasi yang perlu 
dikemukakan untuk mendukung konsep ini diantaranya adalah: 

1) Akses Bebas Menjadi Calon Kepala Negara dan Kepala Daerah 

Reformasi dan demokratisasi memberi peluang kepada setiap 
warganegara yang   memenuhi syarat untuk mencalonkan diri 
atau dicalonkan menjadi Kepala Negara (Presiden) atau Kepala 
Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Akses bebas ini 
memungkinkan figur yang secara personaliti tidak memiliki 
kapasitas memimpin pada posisi yang dituju terutama dalam 
kapasitas memimpin pembangunan namun karena dukungan 
politik berdasarkan kepemilikan tertentu termasuk kekuatan 
finansial, berhasil memenangkan pemilu untuk menduduki 
jabatan kepala neagara atau kepala daerah.  

Kenyataan selama ini memperlihatkan bahwa figur calon 
kepala negara atau kepala daerah baik dibuat sendiri atau 
dibuatkan oleh tim suksesnya, mengusung visi dan misi 
tersendiri. Visi dan misi itulah yang dijabarkan ke dalam 
RPJMN atau RPJMD. Bukan visi daerah yang sudah 
diformulasikan secara bersama-sama dengan dimensi waktu 
yang panjang. Tidak jarang terjadi, setelah memenangkan 
pemilihan umum, visi dan misi tersebut tidak dijalankan 
dengan konsisten. Visi dan misi pembangunan yang diusung 
juga berbeda antara satu dan lain calon kepala negara dan 
daerah. Oleh karena itu pergantian kepala negara dan kepala 
daerah berakibat perubahan visi dan misi pembangunan. 

2) Adaptasi Visi dan Misi Terhadap Sumberdaya 

Visi pembangunan regional dan nasional dibuat oleh 
stakeholder yang melibatkan para ahli pada tingkat regional 
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dan nasional. Visi dan misi dibuat berdasarkan penyesuaian 
terhadap sumberdaya secara realistis dan mengakomodasikan 
berbagai kepentingan dan aspirasi stakeholder. Dengan 
demikian calon Kepala Negara dan Daerah yang akan maju 
dalam pemilu, bersama tim sukses masing-masing memiliki 
visi pembangunan yang sama. Kewajiban mereka adalah 
merumuskan dan mempromosikan rencana strategis, 
kebijakan, bahkan program unggulan pembangunan yang 
diturunkan dari visi dan misi yang telah dirumuskan secara 
bersama-sama oleh stakeholder regional dan nasional. 

3) Dimensi Waktu Visi dan Misi 

Visi dan misi regional dan nasional yang dibuat stakeholder 
termaksud di atas memiliki dimensi waktu dan atau wilayah 
tertentu. Sehingga tahap-tahap pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Kepala Negara atau Kepala Daerah dapat 
dijadikan ukuran tahap proses pencapaian, upaya pelaksanaan, 
dan peerwujudan visi. 

  

Negeri Bertabur Visi dan Pendekatan Kombinasi 

Era reformasi telah membuat Indonesia menjadi negeri bertabur 
visi. Setiap calon Kepala Negara, Kepala Daerah, bahkan individu yang 
akan menempati berbagai level jabatan tertentu harus terlebih dulu 
menyiapkan visi dan misi. Ironinya, tidak jarang visi dan misi tersebut 
merupakan kontribusi atau produk pemikiran pihak lain yang tidak 
dipahami oleh individu yang bersangkutan. Semestinya para calon 
termaksud tidak membuat visi dan misi tersendiri melainkan 
menjabarkan visi nasional, regional, atau visi institusional yang telah 
terformulasi dengan baik.  

Akar masalah penyebab terjadinya berbagai persoalan 
pembangunan sejak diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) yang menganut model Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana telah dijelaskan di atas 
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diperkirakan bersumber dari ketiadaan visi nasional dan regional yang 
diformulasikan secara bersama mencakup semua elemen stakeholder 
yang akan difungsikan sebagai mercusuar formulasi perencanaan dan 
implementasi pembangunan. Baik pada tingkat regional maupun 
nasional.  

Memiliki visi bersama pada tingkat regional dan nasional dinilai 
dapat merespon persoalan kekisruhan dalam perencanaan 
pembangunan regional dan nasional dewasa ini. Untuk itu diperlukan 
upaya membangun kesepakatan pada tingkat regional dan nasional 
untuk melakukan formulasi visi termaksud. Namun di sisi lain, konsep 
ini dapat dikombinasikan dengan upaya kanalisasi pemikiran untuk 
kembali kepada model GBHN pada konstelasi euforia kebebasan saat 
ini. Pendekatan kombinasi sebagaiman dimaksudkan dapat memberi 
ruang bagi sinergi perencanaan pembangunan model GBHN yang 
dihasilkan oleh pemerintahan yang sangat sentralistis dengan model 
SPPN dan model turunannya berupa RPJN, RPJMN, dan RPJMD yang 
dilahirkan oleh pemerintahan yang bersifat desentralistis. Hal ini 
menjadi landasan utama dalam mencermati gagasan tentang 
Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Apalagi jika 
dilihat dari aspek historis dan empiris pola perencanaan pembangunan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu penjabaran lanjut 
seperti hal berkenaan dengan substansi GBHN yang menjadi pedoman 
perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta sistematika 
GBHN yang berisi visi dan misi NKRI serta sasaran dan strategi 
nasional berdasarkan sektoral dan regional baru akan menjadi produktiv 
jika pendekatan kombinasi dapat diterima. 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
INDUSTRI PARIWISATA 

Oleh: Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T 

 

I. Pendahuluan 

Perencanaan pembangunan harus didahului dengan pemetaan 
potensi masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki 
potensi sumber daya tersendiri; potensi sumber daya alam dan manusia, 
kebudayaan yang unik dan beragam yang dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan pendapatan negara dan daerah, serta memberikan 
penghidupan yang layak bagi masyarakat setempat. Salah satu potensi 
sumber daya alam yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia adalah 
keindahan alam, adat-istiadat dan budaya yang unik dan beragam, 
keramahan penduduk dan kuliner yang dapat diterima oleh semua 
orang, serta cuaca yang bersahabat, menyebabkan industri pariwisata 
sangat pantas untuk menjadi industri yang dipertimbangkan sebagai 
industri utama yang harus dikembangkan di seluruh Indonesia. 

Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa di 
seluruh dunia. Dianugerahi beragam landskap dari ujung barat hingga 
ujung timur, deretan gunung, lembah, danau, hingga taman nasional 
yang menunggu untuk dijelajah, mulai dari deretan hutan dan 
pegunungan yang megah hingga kekayaan biota bawah laut. Bahkan, 3 
dari 100 pantai terbaik dunia terdapat di Indonesia. Keindahan 
Indonesia tidak terbatas pada keindahan alamnya saja, namun juga 
keindahan dari keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan bahasa dari 
740 suku bangsa atau etnis, kerahmah tamahan penduduknya, serta 
cuacanya yang sangat bersahabat dengan siapa saja. Hal inilah yang 
membuat banyak wisatawan asing tertarik untuk berkunjung ke 
Indonesia. 

Banyak daerah di Indonesia yang menjadi surga para wisatawan. 
Setiap daerah memiliki lokasi dan budaya yang cantik dan unik dengan 
keindahan yang berbeda dari daerah lainnya. Di Sumatera Utara ada 
Danau Toba, danau terbesar di Asia Tenggara, dikelilingi  
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II. Potensi Alam Minangkabau 

Alam Minangkabau memiliki keindahan alami, dibatasi oleh 
deretan Bukit Barisan ditengahnya, membuat alam ini kaya akan hutan 
hujan tropis yang lebat, dihiasi tebing, jurang, lembah, dan danau yang 
membuat alam di Ranah Minang ini semakin terlihat indah. Berdiri di 
titik-titik panorama tertentu saja, memandang ke arah hutan dan jurang 
yang membentang lebar didepan mata sudah membuat mata orang yang 
menatapnya terpana karena pesona oleh lanskapnya. Sangat berbeda 
dengan negara lain yang harus menanam investasi yang sangat besar 
untuk memperindah objek wisatanya agar menjadi daerah tujuan wisata 
mancanegara. Di bumi Minang, pemandangan alam sudah tercipta 
indah semula jadi, sebagai karunia dari Sang Pencipta, tanpa perlu 
direkayasa apapun lagi. Yang diperlukan hanyalah pembenahan dalam 
beberapa hal agar lokasi-lokasi cantik ini dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakatnya menjadi lokasi pariwisata yang menarik pelancong dari 
seluruh dunia. 

Beberapa tempat tujuan wisata menarik yang terkenal di wilayah 
Sumatera Barat antara lain: 

Ngarai Sianok - Ngarai Sianok bagaikan Grand Canyon di Amerika, 
dalam versi yang lebih sejuk dan lebih asri. Destinasi alam berbentuk 
lembah ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi menjulang, dan 
berada tidak jauh dari jam gadang yang menjadi ikon Sumbar. 

Kelok 44 – Tikungan yang berjumlah 44 ini berada di daerah Maninjau 
Kabupaten Agam. Jalur dengan ketajaman belokannya yang ekstrim 
serta sisi kiri dan kanan jalan terdapat tebing dan jurang yang terjal, 
namun juga mempunyai panorama yang cantik, karena Danau 
Maninjau yang berada dibawahnya. 

Lembah Harau – Lembah Harau sering didaulat sebagai lembah paling 
cantik di Indonesia. Dikelilingi tebing-tebing granit yang tingi bagai 
tembok raksasa, serta dihiasi pepohonan dan tanaman liar disetiap 
sisinya. Di lokasi ini juga - terdapat beberapa air terjun dan 
monyetmonyet ekor panjang yang memang tinggal di lokasi ini. 

Air Terjun Lembah Anai - Gugusan alam yang hijau serta deburan air 
terjunnya membuat suasana Lembah Anai terlihat sejuk dan asri. 
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Wisatawan juga dapat melihat monyet-monyet liar yang biasanya 
keluar di saat pagi dan sore hari. 

Kelok Sembilan – Jembatan megah kelok sembilan yang berada di 
Kabupaten Limapuluh Kota, penghubung Sumbar dengan Riau 
sepanjang 943 meter ini baru saja diresmikan oleh Presiden RI pada 
tanggal 31 Oktober 2013, namun dengan cepat menjadi destinasi wisata 
bagi pelancong dari dalam dan luar daerah karena keindahan unik 
gabungan antara keindahan konstruksi beton yang megah diantara 
lebatnya hutan tropis Sumatera. Presiden RI Susilo Bambang 
Yudhoyono mengatakan, jembatan kelok 9 merupakan ikon konstruksi 
yang monumental, hasil karya anak bangsa yang membanggakan 
Indonesia. 

Awal tahun 2016 ini wisata bahari pulau (surfing, diving, 
snorkeling, fishing, jet ski, cottage, dan restoran) sangat berkembang di 
sepanjang pantai Selatan wilayah Sumatera Barat. Ada banyak pulau-
pulau yang baru dieksploitasi keindahannya dan dimanfaatkan sebagai 
daerah wisata. Beberapa daerah yang masih menunggu untuk 
dieksploitasi antara lain wisata Gunung Padang dengan peninggalan 
artefak ribuan tahun, Agro City di Kabupaten Solok; wisata pantai di 
Kota Pariaman, dan masih banyak lagi. Namun hingga saat ini 
komintmen dari pemerintah untuk menciptakan wilayah Indonesia, 
khususnya Sumatera Barat sebagai daerah pariwisata masih belum 
cukup, masih sangat banyak pembenahan harus dilakukan agar 
Sumatera Barat dapat bersaing agar menjadi daerah destinasi wisata 
dunia. 

 

III. Peluang dan Tantangan Pariwisata di Ranah Minang 

Ranah Minangkabau merupakan daerah yang sangat kaya akan 
keindahan alam, budaya, dan adat istiadatnya, sehingga wilayah ini 
memiliki peluang yang sangat besar untuk dieksploitasi di bidang 
pariwisata, baik untuk wisata alam, wisata budaya, maupun wisata 
sejarah. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies 
(Asita) Sumbar, Ian Harfiah mengatakan, “yang bisa membuat Sumbar 
unggul dari daerah lainnya adalah destinasi wisata” Sedangkan founder 
PT. Andalas Anai Permai International, Siswono Yudo Husodo 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 55 

 

mengatakan, “Sumatera Barat sangat layak menjadi salah satu destinasi 
pariwisata nasional kedua setelah pulau Bali, karena sumber daya yang 
memadai sebagai lokasi tujuan pariwisata, dalam karakteristik 
arsitektur, seni, budaya, dan kuliner yang bisa menyedot wisatawan 
asing”. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa lokasi 
propinsi Sumatera Barat tidak strategis, namun lokasi bukanlah 
merupakan faktor yang berpengaruh signifikan untuk sektor pariwisata. 
Wisatawan akan mendatangi lokasi yang memang menarik untuk 
dikunjungi sebagai destinasi berlibur. 

Banyak manfaat yang akan didapat dengan mengembangkan 
industri pariwisata ini, diantaranya menciptakan lapanangan pekerjaan 
yang luas, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya 
minangkabau, memperkenalkan kerajinan dan kekhasan daerah 
minangkabau, memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya 
manusia secara optimal, serta meningkatkan perekonomian masyarakat 
dan pendapatan daerah.  

Namun permasalahan mendasar, seperti masalah sampah, toilet, 
parkir dengan gaya premanisme, dan hal sepele lainnya dapat membuat 
para pelancong enggan untuk datang lagi. Permasalahan dari penduduk 
setempat juga seringkali menghambat industri pariwisata berjalan 
dengan baik, seperti permasalahan tanah ulayat, serta sadar wisata 
penduduk yang belum terjaga dengan baik. Oleh karena itu. kampanye 
secara konsisten untuk menjadikan “masyarakat sadar pariwisata dan 
ramah pengunjung” perlu dilakukan secara konsisten dan kontinyu. 
Selain dari itu komitmen (political will) dari pemerintah, serta 
kesadaran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Tanpa 
perbaikan destinasi wisata dan pengelolaan yang baik, maka promosi 
akan sia-sia. Semua pihak mempunyai peranan memajukan 

parwisata di Sumbar 

 

IV. Strategi Pembangunan Pariwisata di Ranah Minangkabau 

Sektor industri pariwisata adalah sektor yang holistik. Keberhasilan 
pada sektor pariwisata baru dapat terealisasi jika semua lapisan 
masyarakat ikut terlibat dan mendukung sektor ini. Namun keuntungan 
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yang didapatkan masyarakat dari sektor ini juga dapat dinikmati oleh 
banyak pihak, mulai dari pengusaha hotel, pengusaha restoran, 
pengrajin souvenir, produsen makanan khas daerah, pengelola daerah 
pariwisata, sopir taksi, dan banyak pihak lainnya. Oleh karena itu 
tanggung jawab pariwisata tidak boleh hanya dibebankan kepada 
Kepala Daerah atau Pemerintah, namun semua pihak memiliki peranan 

untuk memajukan industri pariwisata di Sumbar, seperti tokoh 
masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta pemerintah, karena keuntungan 
sektor ini akan dapat dinikmati oleh banyak pihak. 

Dengan demikian, investasi untuk sektor pariwisata harus 
dilakukan bersama seluruh pihak terkait. Meskipun investasi di sektor 
pariwisata tidaklah harus dalam skala yang sangat besar, tetapi 
menuntut kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, termasuk 
masyarakat umum agar industri pariwisata di Sumatera Barat dapat 
berkembang dengan baik. 

Beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk 
mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Barat, antara lain: 

a. Persiapan Sarana Fisik – seperti infrastruktur jalan raya, 
hotel, sarana di daerah sentral pariwisata seperti toilet, tempat 
makan dan minum, tempat duduk dan istirahat, mushala, serta 
permainan anak. 

Sarana fisik, terutama didaerah sentra wistawan harus tersedia 
dalam kondisi yang baik. Hal yang seringkali terjadi adalah 
adanya sarana namun tidak tersedia dalam kondisi yang baik 
dan layak untuk dipakai, menyebabkan ketidaknyamanan para 
pelancong. Masalah kebersihan dan kenyamanan adalah hal 
utama yang penting untuk diperhatikan. Pada beberapa Negara 
maju, trotoar jalan di daerah sentra wisatawan bahkan dicuci 
hingga mengkilap setiap malam harinya, sehingga bersih di 
pagi harinya, dan dengan demikian wisatawan merasa nyaman 
dan betah untuk bersantai. 

b. Persiapan Sumber Daya Manusia – Para pelancong yang 
datang ke Ranah Minangkabau adalah tamu untuk semua warga 
Sumbar. Kesadaran ini harus timbul dalam diri seluruh 
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masyarakat Sumbar. Oleh karena itu mengembangkan sikap 
sebagai “tuan rumah” yang baik adalah penting dilakukan. 
Menumbuhkan sikap “sadar pariwisata” untuk seluruh warga 
harus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui pemasangan 
baliho ataupun membuat iklan layanan masyarakat yang 
kontinyu. 

Selanjutnya, untuk menciptakan masyarakat Sumbar sebagai 
sumberdaya manusia yang siap menerima pelancong asing, 
pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan bahasa Inggris 
sebagai bahasa komunikasi internasional, terutama bagi orang-
orang yang langsung berhubungan dengan wisatawan; seperti 
pedagang, sopir taxi dan orang awam yang terkait lainnya di 
daerah-daerah sentra pariwisata. 

Pemerintah juga perlu mewajibkan setiap hotel untuk 
mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi setiap karyawannya, 
termasuk karyawan terbawah sekalipun seperti cleaning 
service, agar dapat berkomunikasi dengan wisatawan 
mancanegara. 

c. Potensi Para Perantau Minang – Orang Minang adalah 
masyarakat perantau. Sangat banyak orang Minang yang 
sukses merantau di negeri orang, sebagai politisi maupun 
pengusaha. Potensi para perantau asal Minang ini dapat 
dimanfaatkan untuk menyemarakkan pariwisata di Sumatera 
Barat, melalui beberapa kegiatan: 

• Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menghimbau para 
perantau sukses asal Minangkabau untuk mengadakan 
kegiatan, baik yang berskala Nasional maupun 
Internasional di kampung halamannya. Dengan asumsi 
bahwa menghimbau orang kampung sendiri untuk 
pulang kampung dan mengadakan kegiatan di 
kampung halamannya jauh lebih mudah daripada 
menghimbau orang yang berasal dari daerah lain, dan 
adanya rasa tanggung jawab dalam diri perantau untuk 
membangun kampung halamannya. 
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• Kuatnya ikatan kekerabatan perantau Minangkabau di 
daerah rantau membuat para perantau Minang sering 
mengirimkan bantuan untuk membangun kampung 
halaman mereka. Namun, bantuan ini belum dikelola 
dengan terstruktur. Oleh karena itu perlu kerjasama 
antara Pemerintah Propinsi dengan asosiasi perantau 
minang, seperti PDKP (Persatuan Keluarga Daerah 
Piaman) – Persatuan Keluarga Minang Singapura, 
Gebu Minang atau Gerakan Seribu Minang (sekarang 
bernama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang) agar 
pengelolaan bantuan dari para perantau dapat 
dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata di kampung 
halamannya. 

d. Minangkabau Village - Desa Minangkabau, di Desa 
Minangkabau ini konsepnya wisatawan dapat mengikuti 
berbagai kegiatan tradisional yang biasa dilakukan di kampung. 

Konsep Minangkabau Village sebenarnya sudah dirintis oleh 
alm Bapak Bustanul Arifin, mantan kepala Badan Urusan 
Logistik dan mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah asal Padang Panjang – Sumbar. Beliau membuat 
Minangkabau Village di kota Padang Panjang, yang 
didalamnya terdapat bermacammacam rumah adat yang ada di 
daerah Minangkabau. 

Namun agar lebih menarik, konsep Minangkabau Village untuk 
kepentingan pariwisata ini harus lebih dikembangkan lagi 
sebagai sebuah miniatur kampung yang hidup. Ada penduduk 
desa yang tinggal disana dengan segala macam aktifitasnya, 
seperti memasak rendang, membuat gelamai, atau membakar 
lemang. Di tempat lain ada orang yang sedang main congkak 
(congklak), membuat dan meniup pupuik yang berasal dari 
rumput. Wisatawan yang datang dapat ikut merasakan 
kehidupan kampung, terlibat dalam berbagai kegiatan disana, 
membuat makanan tradisional, dan merasakan lezatnya kuliner 
tradisional minang, membuat tenun songket, ataupun 
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memainkan permainan ala anak kampung, seperti main 
congklak, dan meniup pupuik. 

e. Merawat dan memanfaatkan situs-situs bersejarah - Situs 
peninggalan sangat potensial dijadikan sebagai objek 
pariwisata. Di wilayah Sumatera Barat sangat banyak terdapat 
peninggalan jaman dahulu, baik berupa situs peninggalan 
nenek moyang jaman dahulu, maupun berupa situs peninggalan 
bangsa penjajah. Di Gunung Padang saja ada beberapa benteng 
dan meriam tua. Bahkan ada beberapa meriam tua tidak terawat 
dan tidak dipelihara yang kemudian dijual sebagai besi tua saja 
oleh masyarakat setempat. 

Situs peninggalan penjajah Eropa merupakan objek wisata 
yang menarik pelancong asing. Bangunan bernuansa Eropa 
ditengah suasana alam Minangkabau membuat bangunan ini 
terlihat unik. Sayangnya banyak diantara peninggalan ini 
seperti misalnya lobang jepang, benteng-benteng kecil yang 
tidak dicagar budayakan, sehingga tersia-siakan. Oleh karena 
itu monument peninggalan baik penjajah maupun situs 
kerajaan jaman dahulu harus dicagar budaya dan dilestarikan 
agar dapat dieksploitasi sebagai objek wisata. Jalur kereta api 
peninggalan Belanda, sebagai contoh adalah salah satu situs 
yang perlu dilestarikan. Banyak jalur kereta api lama di 
Sumatera Barat yang sudah tidak dimanfaatkan lagi meskipun 
masih layak untuk digunakan. Memanfaatkan kembali jalur 
kereta secara optimal untuk tujuan wisata, dengan nuansa 
kembali ke jaman Belanda, dimana para pegawai stasiun kereta 
beserta masinis mengenakan pakaian Belanda jaman dahulu, 
akan menimbulkan nuansa jaman kolonial. Para penumpang 
akan diajak untuk melalui jalan-jalan yang dahulu dilewati oleh 
kereta api yang membawa penumpang di jaman penjajahan 
dahulu. 

f. Pelestarian Rumah Bagonjong – Rumah bagonjong sebagai 
simbol rumah adat Minangkabau sangat penting untuk kembali 
dilestarikan. Dengan melestarikan rumah bagonjong, terutama 
di kantor-kantor pemerintahan, sekolah, dan bangunan-
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bangunan lainnya maka para pelancong akan dapat merasakan 
bahwa mereka memang sedang berada di ranah Minangkabau. 
Sebagai contoh, jika kita berada di tanah Bali, dimana ada 
gapura di setiap pagar kantor dan rumah, membuat para 
pelancong memang benar-benar merasa sedang berada di tanah 
Bali. 

g. Tuan rumah bagi event-event Nasional maupun 
Internasional – Dengan telah dibenahinya sarana fisik dan 
sumberdaya manusia pariwisata di ranah Minang, Pemerintah 
Propinsi Sumatera Barat telah siap menawarkan diri sebagai 
tuan rumah bagi penyelenggaraan event-event Nasional 
maupun Internasional, baik event dalam bidang olahraga, seni, 
maupun budaya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk 
memperkenalkan ranah Minang sebagai satu destinasi pilihan 
berlibur yang patut diperhitungkan di dunia. 

h. Koordinasi – Harus ada koordinasi antar departemen dalam 
menyelenggarakan event-event yang menarik penonton baik 
yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. 
Terkadang satu departemen menyelenggarakan event besar 
yang bersifat internasional, tapi tidak melibatkan departemen 
lain terkait sehingga event besar tersebut tidak termanfaatkan 
secara optimal bagi sarana manggaet wisatawan. Dengan 
adanya koordinasi antar organisasi terkait, dan memanfaatkan 
“Agenda Pariwisata Propinsi Tahunan” diharapkan jumlah 
wisatawan yang digaet akan lebih maksimal. 

i. Promosi - Program yang telah dirancang akan dilaksanakan 
untuk menggaet wisatawan mancanegara haruslah 
dipromosikan melalui berbagai media. Media yang paling 
praktis di zaman sekarang ini adalah internet, yang dapat 
diakses oleh semua orang dari seluruh belahan dunia, melalui 
web Pariwisata Sumatera Barat ataupun diselipkan dalam 
bentuk paket-paket liburan pada perusahaan jasa tours and 
travel, “Agenda Pariwisata Tahunan” yang akan dilaksanakan 
pada tahun yang akan datang sudah harus dipromosikan pada 
tahun sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang lokasi 
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dan tanggalnya, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh para 
wisatawan, seperti hotel, dan restoran. Media promosi juga 
dapat yang akan dilakukan dengan kerjasama bersama jasa 
penerbangan. 
 

V. Kesimpulan dan Saran 

Indonesia, khususnya Sumatera Barat adalah daerah yang sangat 
cocok untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata, baik pariwisata 
alam, pariwisata budaya, maupun pariwisata sejarah. Cuaca yang 
bersahabat sepanjang tahun, kuliner yang sedap cocok di lidah banyak 
orang, masyarakat yang ramah serta budaya dan alam yang indah 
membuat daerah Sumatera Barat sangat pantas untuk dijadikan 
destinasi berlibur bagi siapa saja. 

Pariwisata merupakan industri yang memerlukan kerjasama 
banyak pihak, namun juga memberikan keuntungan untuk seluruh 
masyarakat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata bukan hanya 
tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab 
seluruh lapisan masyarakat, dengan kesadaran bahwa “setiap 
wisatawan adalah tamu bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat”. 
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REFORMASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL: INFORMASI KERJA, KESELARASAN 

PERENCANAAN DAN EFEKTIFITAS SISTEM 
PENGENDALIAN MANAJEMEN 

Oleh: Dr. Zaitul, S.E., MBA., Ak., CA1 

 

Abstrak 

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat 
di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan sangat 
menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Namun setelah di 
keluarkan UU SPPN pada tahun 2004, pembangunan di Indonesia 
belum begitu optimal. Indonesia masih jauh dibawah negara-negara 
berkembang lainnya dari segi daya saing (country competitiveness). 
Untuk itu di perlukan beberapa perubahan mendasar pada sistem 
perencanaan pembangunan, di antaraya adalah diperlukan suatu 
struktur yang kuat untuk bisa mengumpulkan informasi kinerja 
pembangunan. Selain itu, perlu penyelarasan antara RPJP, Renstra dan 
rencana tahunan untuk pemerintah pusat. Keselarasan antara RPJP, 
RPJM, Renstra dan rencana tahunan pada Pemerintah Daerah. 
Terakhir adalah perlunya meningkatkan efektivitas sistem 
pengendalian perencanaan pembangunan nasional. 

 

Katakunci: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pengukuran 
kinerja Pembangunan, Keselarasan Perencanaan dan 
Sistem Pengendalian Manajemen. 

 

 

                                                             
1 Dosen Senior Akuntansi dan Manajemen, Universitas Bung Hatta (DBA-UUM, 
MBA-UPM, SE-UBH, Ak-Unand, CA-IAI) 
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1. Latar Belakang 

Untuk mengelola pembangunan diperlukan Struktur, Sistem, 
Strategi, Sistem, Style, Staff dan Shared vision (McKenssey, 2000) 
Pembangunan (development) memerlukan perencanaan yang baik. 
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan  yang tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan  
sumber  daya  yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah 
upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 
mencapai tujuan bernegara.  Sehingga dapat di defenisikan bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 
tingkat Pusat dan Daerah. 

Ada beberapa azas yang di gunakan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional yaitu (i) Pembangunan Nasional 
diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan Nasional, (ii) Perencanaan pembangunan nasional disusun 
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 
perubahan, dan (iii) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) 
kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan 
umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan 
(7) akuntabilitas. 

Sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah (i) Mendukung 
koordinasi antarpelaku pembangunan, (ii) Menjamin terciptanya 
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, 
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, 
(iii) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (iv) Mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat; dan (v) Menjamin tercapainya penggunaan 
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Sistem perencanaan pembangunan menghasilkan rencana 
pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan Jangka 
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menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka pendek/tahunan, 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Reformasi adalah suatu 
proses transformasi dari suatu kondisi ke kondisi yang lainnya. Dalam 
konteks sistem perencanaan, reformasi berarti adanya perubahaan 
sistem perencanaan sekarang menjadi sistem perencanaan yang lebih 
baik. Sistem adalah suatu kelompok prosedur yang saling berhubungan 
yang digunakan untuk fungsi kegiatan organisasi, dengan suatu batasan 
yang dapat di identifikasi, bekerja bersama untuk beberapa tujuan. 
Sistem mempunyai beberapa karakteristik yaitu batas, masukan, 
keluaran, komponen, hubungan timbal balik dan interface. 

Artikel ini membahas secara ringkas reformasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional di perlukan untuk meningkatkan hasil 
pembangunan di masa yang akan datang. Perubahan sistem 
perencanaan di fokuskan pada beberapa aspek di antaranya adalah 
sistem pengukuran kinerja pembangunan, keselarasan antara RPJP, 
RPJM dengan Renstra dan rencana tahunan pada Kementerian dan 
lembaga di pemerintahan pusat. Selain itu, itu juga dibahas keselarasan 
antara RPJP pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keselarasan 
antara RPJP, RPJM, Renstra SKPD dan rencana tahunan. Artikel ini 
juga mendiskusikan tentang praktik perumusan rencana tahunan pada 
pemerintah pusat. 

 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengkuran kinerja bisa digunakan untuk meningkatkan 
pengendalian manajemen, meningkatkan integritas sistem 
keseluruhan, meminimumkan tindakan korupsi, dan meningkatkan 
sistem akuntabilitas serta mempengaruhi prilaku personel organisasi 
(Scott, 2007). Pendapat lain, Malina dan Selto (2004) mengatakan 
bahwa pengukuran kinerja yang baik akan membantu dalam 
mengimplementasikan strategi, memandu prilaku pegawai dan bisa 
menilai efektivitas manajemen dan sebagai dasar untuk sistem 
penghargaan. Kelemahan sistem pengukuran kinerja yang adopsi oleh 
pemerintah desa sekarang adalah sempit dan cendrung menggunakan 
alat ukur tunggal, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang lebih 
konfrensif agar bisa di gunakan untuk tujuan diatas. 
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Kinerja adalah kemampuan suatu entitas, seperti seseorang, 
kelompok atau organisasi, untuk mendapatkan hasil yang 
berhubungan dengan sasaran/hasil yang telah ditetapkan sebelumnya 
(Laitemen, 2002). Ukuran kinerja adalah suatu ukuran yang digunakan 
untuk mengukur kepuasan, efisiensi, efektivitas dan lain-lain. 
Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses menghitung output, 
kepuasan, outcome, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan (Neely, 
Gregory dan Platts, 1995). Sistem pengukuran kinerja adalah disain 
ukuran yang di gunakan untuk menghitung kepuasan, efisiensi dan 
efektivitas suatu kegiatan (Neely, Gregory dan Platts, 2005). 

Franco-Santos et al (2007) menyimpulkan bahwa ada lima fungsi 
sistem pengukuran kinerja yaitu (i) mengukur kinerja kegiatan 
(business), (ii) memperkenalkan dan menggunakan filosofi 
manajemen strategi kedalam organisasi dengan cara mengembangkan, 
memformulasikan, dan mengimplementasikan strategi dan 
mensejalankan antara proses dan tujuan, (iii) memfasilitasi 
komunikasi di dalam dan luar organisasi, (iv) mempengaruhi prilaku 
melalui penghargaan dan kompensasi dan (v) berfungsi sebagai alat 
pembelajaran dan peningkatan secara berkelanjutan (continuous 
improvement). 

Sejauh ini, para ahli sudah memperkenalkan dan telah digunakan 
oleh organisasi dalam perancangan pengukuran kinerja diantaranya 
Balance Scorecard (Kaplan dan Norton, 1992), Performance pyramid 
system (Cross dan lynch, 1989), Performance Prism system (Neely, 
Adams dan Growe, 2001), Cambrige performance measurement 
process (Neely et al., 1997), dan lain-lain. Pengukuran kinerja juga 
telah berevolusi sejak diperkenalkan di literatur. Neely (2005) 
berpendapat bahwa ada lima fase perubahan pengukuran kinerja, 
diantaranya adalah (i) Fase identifikasi masalah, di mana ditandai 
dengan kritikan atas kelemahan pengukuran kinerja keuangan dan 
akuntansi (ii) fase penyelesaian masalah, ditandai dengan muncul 
sistem pengukuran kinerja terintegrasi, seperti Balance Scorecard, 
SMART, dan Performance Prism (iii) fase aplikasi metode 
pengukuran, ditandai dengan perkembangan proses dan metode baru 
dalam menerapkan sistem yang dihasilkan pada tahan 2, (iv) fase 
investigasi empiris untuk memastikan validitas bisa diterapkan pada 
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organisasi yang berbeda, dan (v) fase validasi teroritis dari sistis atau 
kerangka yang di hasilkan pada tahap sebelumnya. 

Neely et al (2003) membagi fase evolusi sistem pengukuran 
kinerja kedalam tiga generasi yaitu (i) generasi pertama, 
mengintegrasikan pengukuran keuangan dan non-keuangan (ii) 
generasi kedua, mengurangi kelemahan model yang di hasilkan pada 
generasi pertama dengan membuat peta sukses dan strategi yang 
digunakan, dan (iii) generasi ketiga dengan kriteria sebagai berikut: 
model harus merefleksikan realitas statik dan dinamik organisasi, 
informasikan yang dihasilkan dari model seharunya menawarkan 
informasi mendalam tentang orgnanisasi, khususnya pemicu kinerja 
yang tidak tampak, dan model seharus praktis dan sejalan dengan 
semua prose dalam organisasi. 

Pengukuran kinerja di disain untuk memonitor dan implementasi 
perencanaan yang telah di buat oleh organisasi dan memastikan kapan 
rencana tersebut tidak berhasil dan bagaimana untuk 
meningkatkannya (Atkinson, et al, 1997). Selanjutnya, pengukuran 
kinerja di gunakan agar fokus pada sasaran organisasi, untuk 
mengukur dan melaporkan kinerja serta untuk memahami bagaimana 
kinerja proses mempengaruhi pembelajaran organisasi. Pengukuran 
kinerja juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah operasi 
dan bahkan masalah mendasar yang memerlukan penyesuaian strategi 
organisasi (Argyris, 1977). Pengukuran kinerja juga membantu dalam 
pertanggunjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan, 
khususnya pada organisasi sektor publik. 

Pentingnya pengukuran kinerja dalam konteks improvement 
adalah services delivery, akuntabilitas dan transparansi (Hoontis dan 
Kim,2012). Pengukuran kinerja pada sector public konsen dengan 
penilaian kinerja organisasi, unit organisasi dan program (Pollanen, 
2005). Fungsi utama pengukuran kinerja adalah untuk memonitor 
pencapaian organisasi dan tujuan manajemen dan informasi ini 
digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan 
keputusan. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan kinerja dengan 
cara mendorong pertanggungjawaban managemen (internal) dan 
tindakan perbaikan dengan cepat. Pelaporan eksternal pengukuran 
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kinerja dapat meningkatkan pertanggungjawaban karena pemangku 
kepentingan dapat melihat kegiatan manajemen dari dimensi-dimensi 
yang di gunakan dalam pengukuran kinerja (Kloot dan Martin, 2000). 
Secara teori, sistem pengukuran kinerja yang ideal pada organisasi 
sector public dapat membantu dalam evaluasi dampak program 
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Pollanen, 2005). 

Pendekatan pragmatis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan 
model yang berorientasi pada proses (process-oriented model), 
dimana pengukuran kinerja dapat dikelompokan kedalam ukuran 
input, proses, dan output dan outcome Karena banyaknya manfaat 
pengukuran kinerja, manajemen pada sector public telah berinvestasi 
besaran-besaran untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja 
(Thomson, 1995). 

O’Flyn (2007) mengemukan bahwa paradigma pengelolaan 
organisasi sektor publik telah berubah dari new public management 
kepada public value management. O’Flyn (2007) menyatakan bahwa 
PVM mempunyai kontruk yang bervariasi yang mewakili expresi 
kelompok dan secara politik di mediasi oleh prilaku masyarakat. Nilai 
tersebut tidak saja ciptakan melalui outcome tapi juga proses yang 
mungkin menghasilkan kepercayaan. (trust) atau keadilan. Kelly, 
Murgan dan Muer (2002) mendefiniskan PVM adalah value (nilai) 
yang diciptakan oleh organisasi publik melalui pelayanan, peraturan 
perundang-undangan dan kegiatan lainnya. Ahli lain menjelaskan 
bahwa public value tidak hanya sebagai penjumlahan preferensi 
individu masyarakat atau penghasil layanan public, tapi value di 
bangun melalui pembahasan dengen melibatkan pemerintah dan 
stakeholder utama. 

Dalam PVM, masyarakat adalah pemegang saham dalam hal 
bagaimana pajak yang mereka bayarkan di belanjakan oleh 
pemerintah. Nilai mungkin di ciptakan melalui pembangunan 
ekonomi, social dan budaya. Nilai, misalnya pelayanan yang lebih 
baik, akan meningkatkan kepercayaan dan modal social atau 
meminimalisasi masalah social. PVM merupakan kerangka konfrensif 
dimana pertanyaan-pertanyaan tentang legitimasi, alokasi sumberdaya 
dan pengukuran bisa di buat. PVM menekankan pada tiga aspek yaitu 
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pelayanan, outcome dan trust. Sasaran PVM tidak hanya pada efisiensi 
dan ekonomis tapi juga sasaran pelayanan lebih menyempit, outcome 
yang lebih luas dan penciptaan dan pemeliharaan kepercayaan dan 
legitimasi. 

Untuk memastikan pengukuran kinerja sejalan dengan input, 
aktivitas, output dan outcome, para ahli menyarankan untuk 
menggunakan Logic Model. Logic model menyediakan cara untuk 
menggambarkan konsep organisasi dalam mengukur proses untuk 
menghasilkan dampak kinerja yang di inginkan (Herranz, 2010). Data 
kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan dalam Logic Model 
harus dalam bentuk kuantitatif. Gambar dibawah menggambarkan 
bagaimana pengukuran kinerja dihasilkan dari Logic Model, yaitu 
terdiri dari sumberdaya, aktivitas, output, intermediate outcome dan 
end outcome. Ukuran yang digunakan bisa dalam bentuk jumlah 
dan/atau persentase. 

 
Sumber: Herranz (2010) 

 

Permasalahan pengukuran kinerja pada sistem perencanaan 
pembangunan nasional adalah tidak membagi kinerja ke dalam 
beberapa aktivitas di antaranya adalah kinerja input, activitas, output, 
intermediate outcome dan end outcome. Sebagian besar informasi 
kinerja lebih banyak menggunakan output dan intermediate outcome. 
infomarsi intermediate outcome terlambat satu tahun waktu 
perencanaan tahunan di buat. Misalnya, untuk merumuskan rencana 
tahunan tahun 2017, yang biasa telah di mulai bulan juni (baik pusat 
maupun daerah), informasi kinerja outcome tahun 2016 belum ada 
(kecuali informasi output- daya serap) sehingga rencana tahun 2017 
minus baseline 2017. Kondisi terjadi tidak hanya terjadi pada 
pemerintahan pusat tapi juga pada pemerintahan daerah. Informasi 
kinerja berguna untuk menilai keberhasilan strategi yang di terapkan 
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(rencana yang di implementasikan) pada tahun bersangkutan. 
Informasi kinerja juga dapat di gunakan untuk melakukan 
pengendalian terhadap rencana yang telah di buat. Konsekuensinya, 
pembangunan nasional memakan memakan sumberdaya ekonomi tapi 
tidak memberikan dampak yang kurang jelas terhadap masyarakat. 

 

3. Keselarasan RPJP, RPJM, RENSTRA, dan Rencana tahunan. 

Keselarasan (alignment) adalah aspek penting dalam sistem 
perencanaan. Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa keselarasan 
antara Perumusan strategi dengan implementasi strategi sangat 
diperlukan agar tercapai visi, misi dan tujuan pengelolaan. Dalam 
konteks sistem perencanaan pembangunan nasional sangat diperlukan 
keselarasan antara RPJP pemerintah pusat dengan RPJP daerah, RPJP 
dengan RPJM pemerintah pusat, RPJM dengan RENSTRA 
Kementerian dan Lembaga pada pemerintah pusat. Pada pemerintah 
daerah sendiri sangat diperlukan keselarasan antara RPJP dengan 
RPJM, dan RPJM dengan RENSTRA SKPD. Hal sangat penting 
adalah keselarasan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana 
aksi pembangunan tersebut. 

Rencana aksi adalah rencana tahunan dimana rencana ini rentan 
dengan pengaruh politik dari pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap sumberdaya pembangunan. Di tambah dengan sistem 
perencanaan yang di proses begitu kompleks mulai dari bottom 
sampai up (buttom up planning). Proses perencanaan jangka pendek 
di prediksi menyimpang sampai dengan 30% dari rencana jangka 
menengah (Renstra dan RPJM) pada masing masing KL di 
pemerintahan pusat atau SKPD pada pemerintah daerah. Kondisi ini 
membuat tidak selarasnya antara rencana tahunan dengan Renstra, 
RPJM dan RPJP sehingga sasaran sasaran strategis yang telah di 
tetapkan sulit tercapai dan terjadilah mismanagement sumberdaya 
ekonomi atau dalam istilah ekonominya di nama dengan 
misallocation. Untuk itu, perencanaan harus bebas dari intervensi-
intervensi dan harus tunduk pada rencana yang lebih tinggi. Misalnya, 
rencana tahunan SKPD harus tunduk pada Renstra di SKPD tersebut. 
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Selanjutnya, Rencana tahunan pada Kementerian dan Lembaga harus 
tunduk Renstra di LK tersebut. 

 

4. Sistem Pengendalian Manajemen. 

Sistem pengendalian manajemen (SPM) merupakan suatu 
subtopik penting dalam membantu mendukung jalannya strategi 
(program pembangunan). Terdapat beberapa alasan mengapa SPM 
menjadi sangat penting bagi suatu organisasi. Pertama, SPM sangat 
penting untuk perumusan dan pengimplementasian strategi (Simons, 
1995). Alasan ini sesuai dengan definisi SPM yang disampaikan oleh 
Simons (1990) bahwa SPM dikenal bukan hanya sebagai sistem namun 
lebih dari itu SPM merupakan alat untuk melakukan pemantauan. SPM 
juga dikenal sebagai sistem dan prosedur formal yang di gunakan untuk 
menjaga informasi dari semua aktivitas yang telah dirumuskan dalam 
Organisasi termasuk aktivitas perumusan dan pengimplementasian 
strategi. Dengan kata lain setiap organisasi harus melakukan sistem 
perencanaan, sistem pelaporan, dan prosedur pemantauan yang 
didasarkan pada informasi. 

Kedua, SPM sangat penting untuk keunggulan bersaing dan 
keunggulan kinerja. Bagi organisasi, SPM dengan sendirinya dijadikan 
sebagai alat untuk memudahkan organisasi dalam menggunakan semua 
sumberdaya baik yang bersifat tangible maupun intangible untuk 
bersaing. Oleh karena itu semua organsiasi berusaha agar orientasi 
organisasi dan strategi bisnis dapat direfleksikan dalam SPM (L 
angfield-Smith, 1997). 

Ketiga, SPM merupakan fungsi kritis dalam. Alasan ini 
memberikan makna bahwa kegagalan organisasi adalah karena 
kegagalan dalam menjalankan SPM sehingga sangat fatal bagi 
perusahaan. Keempat, SPM di gunakan untuk mengelola tekanan antara 
penciptaan inovasi dan pencapaian tujuan yang dapat diprediksikan dan 
menyeimbangkan dilema dasar organisasi antara pengendalian dan 
fleksibilitas. Penggunaan SPM dalam organisasi pada dasarnya 
berkaitan dengan tekanan yang bersifat positif maupun negatif. Henri 
(2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian 
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diagnostic memberikan pengaruh negatifdan sebaliknya pengendalian 
interaktif memberikan pengaruh positif. 

Kelima, SPM perlu dipertimbangkan untuk menjaga fleksibilitas 
dan mendukung perubahan  organisasi,  inovasi  dan  pembelajaran  
organisasi. Simons (1990) membuktikan bahwa pengendalian 
manajemen secara positif berkorelasi dengan inovasi terutama bagi 
organisasi konservatif dan secara negatif berkorelasi dengan inovasi 
bagi perusahaan- organisasi yang menekankan pada kewirausahaan. 

Keenam, SPM penting untuk pengendalian formal dan sistem 
umpan balik yang bermaksud agar dapat memonitor hasil organisasi 
dan mengkoreksi penyimpangan standar dari kinerja yang ditetapkan 
sebelumnya (Hofstede, 1978). Oleh karena itu, banyak riset telah 
membuktikan bahwa SPM dijadikan sebagai isu sentral dalam riset 
akuntansi manajemen. 

Dalam   praktik   sistem   perencanaan   pembangunan   nasional   
belum   optimal menerapkan  sistem  pengendalian  manajemen.  
Banyak  fungsi-fungsi  sistem  pengendalian manajemen tidak efektif 
dalam penerapannya, bahkan ada fungsi-fungsi sistem pengendalian 
manajemen yang belum di terapkan. Selain itu, ada beberapa konsep 
sistem pengendalian manajemen yang tidak cocok dengan organisasi 
pemerintah. Jenis organisasi yang berbeda memerlukan sistem 
pengendalian manajemen yang berbeda. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Perencanaan pembangunan nasional memerlukan suatu sistem 
yang handal, sistem yang bisa memberikan impact terhadap kemajuan 
negara ini baik di mata masyarakat lokal maupun di mata masyarakat 
internasional. Untuk itu diperlukan perubahan yang mendasar atau 
reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks 
manajemen internal, ada beberapa saran atas perbaikan sistem 
perencanaan pembangunan nasional yaitu perbaikan percepatan 
pengumpulan informasi kinerja, keselarasan (alignment) dan 
peningkatan efektivitas sistem pengendalian manajemen. 
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Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran terkait 
reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertama, 
pemerintah sebaiknya mendorong BPS untuk mempercepat dalam 
pengumpulan data hasil pembangunan nasional. Kedua, pemerintah 
mendorong Bapenas untuk mengkaji ketidakselarasan beberapa 
perencanaan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah 
daerah. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan efektivitas sistem 
pengendalian manajemen. 
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REFORMASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL: INFORMASI KERJA, KESELARASAN 

PERENCANAAN DAN EFEKTIFITAS SISTEM 
PENGENDALIAN MANAJEMEN 

Oleh: Dr. Hendra Hidayat, M.Pd1 

 

PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) suatu 
negara sangat penting dan mendesak karena sebagai dasar bagi 
pembengunan itu sendiri yang berdampak kepada pelaku pembangunan 
itu sendiri khususnya pihak swasta, jika kurang jelasnya regulasi terkait 
dengan pembangunan dan tata ruang nasional dan daerah tentunya akan 
sangat menyulitkan. Disamping itu, perhitugan yang sifatnya untung 
rugi perusahaan juga sangat tergantung dari kebijakan yang dibuat 
apakah untuk jangka panjang atau pendek. Pada prinsipnya RPJPN dan 
RPJMN yang ada sudah memiliki aturan yang jelas. 

Pada tataran pelaksanaan dilapangan, RPJPN dan RPJMN 
memiliki kondisi yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingan 
politik dan pemimpin pada saat itu, kondisi ini sangat jelas ketika 
turunan dokumen perencanaan dari RPJPN dan RPJMN serta evaluasi 
dan pengawasan menjadi tidak jelas, karena berkaitan erat dengan 
ketidakselarasan dan sangat tidak sinergi antara visi, misi, program 
Presiden dan Wakil Presiden disetiap periode dengan visi, misi, 
program Gubernur/Walikota/Bupati disemua daerah lainnya. 
Ketidakcocokan ini menjadi pandangan yang sangat jelas bagi para ahli 
kebijakan sehingga sangat perlu dicari alternatif solusi yang berdaya 
guna, efektif dan memiliki kekuatan sebagai payung yang dapat 
menjawab sinkronisasi rencana pembangunan secara holistic. 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pada zaman orde baru 
menjadi rujukan dan pedoman bagi sistem pembangunan nasional dan 
                                                             
1 Dosen Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. 
Rocky Hotel-Padang, 16 Juni 2016. Paparan Focus Group Discussion tentang Reformulasi Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
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daerah. Sehingga evaluasi dan pengawasan dapat terlaksana walaupun 
pada tataran pelaksanaan secara ideal masih belum maksimal, namun 
setidaknya ada dasar dan pedoman yang dijadikan bahan evaluasi bagi 
rencana pembangunan nasional. Disamping itu, GBHN juga menjadi 
rujukan wajib kepada pimpinan pusat dan daerah dalam melakukan 
perencanaan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi dan pengawasan 
pada orde baru belum secara maksimal terlaksana, apalagi pada masa 
era reformasi kompleksitas permasalahan begitu rumit, sehingga sangat 
perlu dan mendesak untuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan 
dipayungi oleh GBHN berbasis sistem informasi terintegrasi. Alternatif 
ini dilakukan karena perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan 
evaluasi tidak dapat dilakukan secara terkotak-kotak dan terpisah, 
mengingat kompleksitas permasalahan bangsa dan kebutuhan 
pembangunan nasional yang sangat mendesak. 

 

RUMUSAN PENULISAN 

Berdasarkan paparan pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana perspektif RPJPN dan RPJMN di masa orde baru 
dan masa reformasi? 

2. Bagaimana perspektif GBHN berbasis sistem informasi 
terintegrasi dapat menjadi alternatif solusi ketidakselarasan 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di 
Indonesia? 

 

PEMBAHASAN 

Bersarkan rumusan penulisan diatas, maka dibahas tentang: 

1. Perspektif RPJPN dan RPJMN di Masa Orde Baru Dan 
Masa Reformasi  

Sistem perencanaan pembangunan disuatu negara menjadi 
sangat penting karena merupakan aspek vital. Maju dan 
sejahteranya suatu bangsa sangat berpengaruh kepada 
bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan 
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evaluasi dari sistem pembangunan nasional. Kondisi ini sangat 
jelas terlihat pada masa orde baru dimana sistem perencanaan 
pembangunan nasional dirumuskan dan dimuat di Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) sekaligus menjadi pedoman 
dalam sistem pembangunan nasional dan daerah. Masa orde 
baru pelaksanaan dan evaluasi di kontrol oleh Majelis 
Perwakilan Rakyat (MPR). Namun, pada tataran pelaksanaan 
di lapangan pembangunan nasional ini masih terdapat kendala 
dan belum optimal. Pelaksanaan dilakukan oleh Presiden dan 
Wakil Presiden berpedoman kepada GBHN dan di evaluasi 
serta di kontrol langsung oleh MPR. 

Perspektif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) di masa orde reformasi, untuk 
masa orde reformasi terjadi perubahan dari GBHN menjadi 
terintegrasi ke perubahan UUD 1945 yang didalamnya memuat 
perubahan sistem pembangunan dan secara otomatis terjadi 
juga perubahan fungsi dan wewenang MPR yang tidak lagi 
mengintervensi kepada sistem pembangunan nasional. 
Perubahan sistem pembangunan yang terintegrasi pada 
perubahan UUD 1945 terdiri dari: 1) RPJPN sekali dalam 20 
tahun sesuai dengan aturan UU No. 17 tahun 2007 dengan 
turunan RPJPM tiap lima tahun sekali, mulai dari RPJPM I 
(2005-2009), RPJPM II (2010-2014), RPJPM III (2015-2019), 
RPJPM IV (2020-2024), dan 2) SPPN Pasal 13 ayat 1 UU No. 
25 tahun 2004. Wewenang dan pengawasan RPJPN dan SPPN 
dilakukan bersama antara DPR RI dan Presiden. 

Disamping itu, seperti tertuang pada pasal 7 UU RI No. 17 
tahun 2007 tentang pengendalian dan evaluasi RPJPN sudah 
dipaparkan secara jelas tentang pengendalian dan evaluasi 
RPJPN di tingkat Presden, Wakil Presiden, Gubenur, Walikota 
dan Bupati. Namun, realitanya terjadi ketidakselarasan dan 
sangat tidak sinergi antara visi, misi, program Presiden, Wakil 
Presiden disetiap periode dengan visi, misi, program 
Gubernur,Walikota, Bupati disemua daerah lainnnya. 
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Ketimpangan ini menjadi salah kendala dalam melakukan 
evaluasi dan pengawasan terhadap program pemerintah 
khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan nasional. 
Jika dibandingkan dengan masa orde baru dengan kekuasaan 
dan kepemimpinan tunggal serta tidak begitu kompleksnya 
masalah pada masa itu membuat evaluasi dan pengawasan 
perencanaan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan 
maksimal. Termasuk semua fasilitas dan sarana publik di era 
reformasi ini hampir sebagian merupakan produk orde baru. 
Sedangkan masa reformasi kekuasaan dan kepentingan yang 
muncul secara multipower sehingga mengeksekusi 
perencanaan yang sudah tertuang di dokumen kebijakan 
menjadi mentah kembali jika direalisasikan ke lapangan, 
disamping itu setiap daerah juga memiliki banyak sekali raja-
raja kecil yang juga memiliki kepentingan masingmasing 
dengan tujuan dan motif berbeda. Tentunya menjadi tantangan 
besar pemerintah pada masa era reformasi ini bagaimana 
mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkualitas 
dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
dan peningkatan perekonomian masyarakat dan Bangsa 
Indonesia. 

2. Perspektif GBHN Berbasis Sistem Informasi Terintegrasi 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), secara 
sederhana merupakan rankaian catatan pembangunan baik yang 
akan maupun yang dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. GBHN 
lahir tidak dari kepentingan sekelompok orang namun dari 
kehendak seluruh masyarakat Indonesia yang dibuat oleh MPR 
dan dilaksanakan oleh Presiden serta mejadi referensi 
pembangunan di tingkat daerah sekaligus MPR berperan 
mengawasi dan mengevaluasi langsung apa yang sudah 
dikerjakan, sehingga sinkronisasi dan pemerataan 
pembangunan dapat tercapai. GBHN yang berisi tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional, wajib berorientasi 
kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali 
(Siti Marwijah & Nunuk Nuswardani: 2014). Lain halnya 
dengan kondisi dimasa era reformasi peran MPR tidak lagi 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 77 

 

mengevaluasi dan mengawasi kerja presiden namun hanya 
sebatas melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil 
Presiden. Disamping itu, GBHN yang sebelumnya menjadi 
blue print pembangunan bangsa sekarang dihapus dan 
terintegrasi dalam perubahan UUD 1945, yang berdampak 
kepada perubahan semua sektor termasuk ketidakjelasan 
pembangunan tiap periode kepemimpinan Presiden. 

Sudah saatnya masyarakat dan pemerintah harus 
mengambil sikap dan tindakan tegas untuk melakukan 
peninjauan kembali akan pentingnya pemberlakuan kembali 
GBHN secara total dan tegas. Namun, jika melihat 
kompleksitas permasalahan bangsa sekarang ini sepertinya jika 
mengandalkan hanya pemberlakuan GBHN secara sepihak 
tanpa dilengkapi dengan sistem kontrol yang mampu 
mengkover semua perencanaan pembangunan akan berdampak 
kurang optimal. Alternatif solusi dengan membuat sistem 
informasi terintegrasi dengan kontennya GBHN sebagai blue 
print rencana pembangunan bangsa dan RPJPN serta RPJMN 
sebagai turunan blue print rencana pembangunan bangsa 
dengan pelaksana Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, 
Walikota dan Bupati. Semua perencanaan turunan dikontrol 
dan dievaluasi secara terpusat dengan merujuk kepada GBHN 
dan pengawasan langsung oleh MPR. Solusi yang ditawarkan 
ini tidak hanya sekedar mengembalikan kembali GBHN namun 
juga melakukan amandemen tentang fungsi, peran dan 
wewenang MPR khususnya dalam keterlibatan pengawasan, 
evaluasi RPJPN dan RPJMN yang dilakukan oleh Presiden, 
Wakil Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati. 

Sistem informasi terintegrasi sangat dibutuhkan dalam 
mengatasi permasalahan kompleks dan multi kebutuhan dari 
pengguna (Gonang May Perdananugraha: 2010; Setyawan 
Wibisono: 2005; Muhammad Said Hasibuan, dkk: 2010). 
GBHN berbasis sistem informasi terintegrasi berkerja 
berdasarkan kebutuhan dan sistem yang dirancang sedemikian 
rupa sehingga mampu memantau dan mengevaluasi 
perencanaan pembangunan yang akan dan sedang serta telah 
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dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Secara 
sederhana dipat digambarkan kerangka GBHN berbasis sistem 
informasi terintegrasi berikut: 
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Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
"Membangun Kreativitas dan Inovasi Nasional dari Daerah" 

Oleh: Dr. Ir. Insannul Kamil, IPM 

 

Pembangunan Nusantara 

Konsep pembangunan bangsa (nasional) sudah ada sejak 
dulunya. Paling tidak, di masanya kerajaan Majapahit, Patih Gajah 
Mada membangun bangsa ini dengan menyatukan seluruh wilayah 
nusantara dengan satu pemerintahan atau di bawah kekuasaan Kerajaan 
Majapahit. Bahkan, sang Patih Gajah Mada bersumpah untuk niatnya 
menyatukan bangsa ini. Sumpah ini dikenal dengan Sumpah Palapa. 

Sesuai dengan kondisi zamannya, pembangunan di berbagai 
bidangnya berjalan dengan baik. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
saat itu dalam keadaan baik. Rakyat hidup dalam keadaan rukun dan 
damai; dan aman serta makmur, sekalipun hasrat sang Patih Gajah 
Mada tak kunjung terwujud sampai akhir hayatnya. Sampai-sampai 
munculnya ungkapan-ungkapan seperti di Jawa: gemah ripah loh 
jinawe, di Minangkabau: Jaguang maupiah; padi manguniang.  

Di wilayah suku Minangkabau, perencanaan pembangunan 
masyarakat suku ini pada saat itu dilakukan dengan asas musyawarah 
dan mufakat. Misalnya, pembangunan lahan pertanian untuk 
persawahan, sehingga dikenalnya lahan-lahan milik persukuan (tanah 
pusako). Lahan-lahan persawahan yang dicetak atau dibangun sejak 
zaman dulu tersebut sampai kini masih dimanfaatkan oleh masyarakat 
suku Minangkabau. Demikian juga halnya dengan pembangunan 
infrastruktur yang serba terencana dan bahkan sampai saat ini juga 
masih dimanfaatkan. Dengan teknologi yang ada pada saat itu, 
bangunan-bangunan adat, seperti rumah Bagonjong masih 
menampakkan kekokohannya hingga saat ini. Bangunan itu berdiri 
dimana-mana di seluruh pelosok wilayah suku Minangkabau yang nota 
bene Provinsi Sumatera Barat. Sistem perencanaan pembangunannya 
dilakukan dengan pola dan pendekatan melibatkan seluruh komponen 
masyarakat pada saat itu, seperti tokoh-tokoh adat, agama, dan pemuka-
pemuka masyarakat.  
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Pembangunan berbasis kesejahteraan rakyatnya merupakan 
substansi pemerintahaan di era zaman kerajaan di nusantara ini. Oleh 
karena itu, tak ada dalam cerita sejarah kerajaan di nusantara ini adanya 
pemberontakan atau perlawanan rakyat atas kekuasaan kerajaan. 
Perang atau perlawanan yang terjadi berkisar tentang perebutan wilayah 
atau ekspansi wilayah kerajaannya. Tindak kejahatan karena kondisi 
sosial ekonomi nyaris tak pernah terdengar. Kalaupun ada, itu pun di 
wilayah kepulauan Riau yang terkenal dengan kisahnya Hang Tuah 
yang menumpas para perompak di laut. 

Berdasarkan strukturnya, menurut Sejarahwan, Taufik Abdullah, 
sejarah di era kerajaan ini merupakan sejarah berdasarkan struktur 
sosial.  

Pada saat adanya campur tangan kolonial Belanda atas 
pembangunan nusantara ini, disana-sini terjadi perlawanan 
(pemberontakan). Bahkan, yang sebelumnya menyambut gembira atas 
campur tangan pemerintah kolonial Belanda, akhirnya juga ikut 
melakukan perlawanan, seperti perlawanan yang dilakukan Pangeran 
Diponegoro. 

Pemerintah kolonial Belanda di nusantara ini juga melakukan 
pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Bekas-bekas 
pembangunan fisik pemerintah kolonial Belanda sampai saat ini masih 
tersisa dan tampak. Bahkan ada yang dimanfaatkan, baik sebagai obyek 
wisata maupun sebagai tempat pelaksanaan administrasi pemerintahan. 
Juga, pembangunan non-fisik, seperti penyelenggaraan pendidikan bagi 
bumiputera atau anak-anak bangsa. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda 
pada hakekatnya untuk kepentingannya, sehingga masalah 
kesejahteraan bangsa nusantara ini terabaikan. Konsekuensi logisnya, 
pemberontakan berlanjut terus dan terjadi dimana-mana. 

Di Minangkabau, salah satu pemberontakan yang terjadi akibat 
kurangnya kesejahteraan rakyat saat itu adalah pemberontakan kaum 
Muda di Silungkang. Sejarahwan Taufik Abdullah dalam bukunya, The 
Kaum Muda Movement in West Soematera, 1927, mengatakan, 
pemberontakan dari kalangan komunis di Silungkang saat itu akibat 
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terpuruk, sehingga mereka 
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melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. 
Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial 
Belanda tidak berpihak pada masyarakat, bahkan memojokkan mereka 
– sejarah berstruktur ekonomi.   

Memang, pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda menyadari 
kekeliruannya dan merubah konsep pembangunan bangsa nusantara ini 
dengan menerapkan politik balas budi (etische politiek). Namun, 
bangsa nusantara (Indonesia) ini sudah menyadari perlunya berdiri 
sendiri untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bangsanya sendiri. Era 
ini dikenal dengan era kebangkitan nasional. 

Perlawanan bangsa nusantara ini sudah mulai berubah; dari yang 
awalnya berupa perlawanan fisik dan kemudian menjadi perlawanan 
diplomasi (politik). Para tokoh-tokoh bangsa saat itu mulai 
menampakkan dirinya, muncul di tengah-tengah masyarakat bangsa, 
dan menampakkan perlawanannya dengan cara dan gayanya masing-
masing. 

Pembangunan tak mungkin berhenti, walaupun dengan berbagai 
alasan dan kepentingan. Di era pemerintahan kolonial Jepang pun, 
pembangunan pun dilakukan. Di era ini, pemerintahan kolonial Jepang 
memfokuskan pada pembangunan pertahanan untuk anak-anak bangsa 
nusantara ini, meskipun hal ini dimaksudkan untuk kepentingannya 
juga. Pasukan atau tentara yang dibentuk oleh pemerintah kolonial 
Jepang ini dikenal dengan tentara Heiho. 

Meskipun pemerintah kolonial Jepang juga melakukan 
pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), namun 
pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan pertahanannya dari 
serangan musuh-musuhnya, terutama Amerika.  

 

Pembangunan Era Kemerdekaan 

Begitu negara ini mau didirikan, para pendirinya sudah 
merencanakan mengenai pembangunan bangsa dan negara ini. 
Pengejawantahan rencana ini tampak pada pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, pada tujuannya negara yakni: mensejahterakan 
bangsa ini. Kemudian, dipertegas lagi dalam filsafat bangsa, Pancasila 
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pada sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Substansinya: seluruh rakyat Indonesia harus hidup dalam kondisi 
aman dan sejahtera. 

Konsekuensi logisnya, pemerintah harus membangun untuk 
mewujudkan kesejahteraan; mencapai keadilan sosial. 

Faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah sumberdaya 
manusianya. Makanya, grand design pembangunan nasional di awal 
kemerdekaan negara ini adalah pembangunan manusianya. 
Membangun ‘manusia’ terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, 
fokus pembangunan nasional pada pendidikan dan dibuatlah sistem 
pendidikan nasional (sisdiknas).  

Karena, kondisi sumberdaya manusia Indonesia saat itu sangat 
terpuruk dengan pendidikan ini, maka pendidikan terfokus di Pulau 
Jawa – sentralisasi pembangunan pendidikan. Pulau Jawa, terutama 
Kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, menjadi daerah tujuan 
pendidikan masyarakat bangsa Indonesia.  

Pendidikan ini juga dimaksudkan untuk mengalihkan orientasi 
bangsa, dari bangsa atau negara pertanian atau kelautan menjadi bangsa 
atau negara industri. Industri pun berkembang pesat di wilayah Pulau 
Jawa, bahkan sampai saat ini.  

Industri ataupun perekonomian nasional hanya dapat diwujudkan 
kalau adanya dukungan infrastruktur yang memadai, terutama jalan. 
Jalan-jalan yang berkualitas baik pada saat itu hanya bisa ditemukan di 
Pulau Jawa. Hal ini konsekuensi logis dari sentralisasi pembangunan. 

Di era pemerintahan Soeharto, sistem perencanaan pembangunan 
yang berorintasi sentralisasi ini beralih ke desentralisasi. Namun belum 
dilakukan secara keseluruhan. Meskipun demikian, pembangunan 
masih menggunakan panduan-panduan dalam membangun bangsa dan 
negara ini. Panduan ini dikenal dengan istilah Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Pengejawantahan GBHN ini terencana dalam bentuk 
rencana pembangunan lima tahun (REPELITA). Sasaran pembangunan 
nasional jelas dan terukur. Meski arah dan sasaran pembangunan 
nasional jelas, namun orientasi bentuk negaranya masih samar: negara 
maritim, pertanian, ataupun industri.  
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Pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada pembangunan 
jalan darat. Sementara pembangunan jalan laut belum menjadi prioritas 
(nyaris terabaikan). Pada hal, Indonesia merupakan negara kepulauan. 
Namun lalu lintas laut masih didominasi untuk angkutan barang.  

Pembangunan irigasi untuk pertanian terabaikan, sehingga 
negara kesulitan untuk mewujud menjadi negara yang swasembada 
pangan. Impor pangan masih berlangsung sampai saat ini. Produk-
produk industri masih banyak diimpor dari negara-negara luar, seperti 
Jepang, Cina dan negara lainnya.  

 Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1997 merubah 
tonggak sejarah desentralisasi pembangunan. Dan, desentralisasi ini 
semakin diperkokoh dengan adanya Undang-undang No. 32 tahun 2003 
tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki kewenangan tersendiri 
untuk membangun daerahnya.  

Namun sayangnya, daerah kurang merasa bahwa ia merupakan 
bagian dari satu kesatuan wilayah nasional. Pembangunan daerah 
terkesan berjalan masing-masing, seakan-akan tidak dilakukan dengan 
koordinasi atau sejalan dengan pemerintah pusat.  Pembangunan 
semakin tidak terarah. Proyek-proyek pembangunan nasional dan 
daerah semakin terkotak jelas. Barometer pembangunan tidak 
dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi oleh daerah itu sendiri. 
Keberhasilan pembangunan nasional hanya berdasarkan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi 
diabaikan. Adanya daerah yang tumbuh dengan pesat; dan, ada daerah 
yang justru status quo.  

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Negara Indonesia yang wujud dan potretnya yang ada dan 
tampak saat ini, sebenarnya sudah disiapkan oleh para pendiri negara 
ini. Namun, dalam perjalanannya dan gonjang-ganjing politik yang 
terjadi, membuat wujud dan potret bangsa dan negara belum menjadi 
bentuk yang utuh seperti yang dicita-citakan para pendiri negara ini. 
Para penerus kepemimpinan nasional memiliki cita dan impiannya 
masing-masing dalam membangun bangsa dan negara, sehingga 
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pembangunan tidak terarah, seakan-akan tidak memiliki masterplan 
atau blueprint pembangunan nasional. 

Di era 1970-an, sistem pembangunan nasional mulai diarahkan 
dan memiliki sasaran yang jelas, tapi bersifat sentralistik. Inilah yang 
sempat membuat kecemburuan daerah dalam pembangunan. Adanya 
daerah yang ingin berdiri sendiri sebagai sebuah negara pun muncul 
akibat konsekuensi pembangunan sentralistik ini.  

Pembangunan pusat dan daerah yang tidak sejalan ini yang 
mengakibatkan kesenjangan pembangunan ekonomi semakin sulit 
dikendalikan. Pusat yang notabene Pulau Jawa berkembang pesat; 
sementara daerah seakan-akan dan cenderung tidak tubuh dan 
berkembang dengan signifikan. 

Pembangunan tidak tersistem dengan baik, terutama 
pembangunan infrastrukturnya. Daerah-daerah yang dicanangkan 
sebagai lumbung pangan, seperti pencetakan sawah di Pulau 
Kalimantan dilakukan dengan setengah hati. Pada hal kondisi dan luas 
lahan sangat mendukung.  

Pemerintah hanya fokus pada distribusi penduduk dengan 
melakukan proyek transmigrasi; bukannya fokus pada pemanfaatan 
lahan secara total. Dalam kebijakannya terkesan, penduduk bisa 
mencari nafkah di daerah baru. 

Pembangunan jalan-jalan baru sebagai urat nadi perekonomian 
pun tidak dilakukan dengan baik. Daerah-daerah terpencil yang sulit 
ditempuh, bahkan sampai saat ini masih ada. Pembenahan infrastruktur 
jalan hanya dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduk, seperti 
daerah perkotaan. Hal ini seakan-akan memutus hubungan daerah, 
khususnya daerah terpencil, dengan daerah pedesaan. Tidak tampak 
adanya hubungan daerah perkotaan dengan pedesaan, kecuali dalam hal 
pemasokan bahan pangan sayur-sayuran. Pedesaan hanya memasok 
sayuran untuk daerah perkotaan. Inilah kondisi obyektif yang ada. 

Negara lain, seperti Cina, melakukan pembangunan bangsanya 
secara terencana, terarah dan sistematis. Negara Cina yang  ada saat ini 
disiapkan berpuluh-puluh tahun yang silam.  
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Cina di era 1950-an dikenal sebagai negara pertanian, Tirai 
Bambu. Kemudian, menyadari bahwa pertanian sulit untuk mencapai 
dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, maka Cina mempersiapkan 
diri menjadi negara industri seperti saat ini. Cina membuat periodesasi 
pembangunannya secara dekade. Setiap 10 (sepuluh) tahun 
pembangunannya, Cina memiliki target dan sasaran pembangunannya, 
baik pembangunan fisik dan nonfisiknya. Termasuk juga, 
pembangunan pedesaan dan perkotaan. Keberanian dalam melakukan 
kreativitas dan inovasi dalam mencapai target - target pembangunan 
telah memberikan hasil yang dapat dijadikan benchmarking (tolok 
ukur) dalam meng - akselarasi pembangunan. 

Pada saat mewujud sebagai negara industri, hubungan pedesaan 
dan perkotaan semakin erat. Desa merupakan daerah pemasok 
komponen-komponen industri; sementara kota merupakan sentra 
perakitan komponen tersebut. Hasil produksi industri Cina diekspor, 
termasuk ke Indonesia.  

 

Reformulasi Sistem Pembangunan Nasional 

Indonesia perlu melakukan reformulasi sistem pembangunan 
nasionalnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa: mensejahterakan 
rakyat. Kesejahteraan ini erat kaitannya dengan pembangunan 
ekonomi; sementara perekonomian sangat bergantung pada 
ketersediaan (availability) infrastruktur, jalan raya, irigasi, energi, 
pelabuhan, lapangan terbang dan lain-lain.  

Memang, diakui keberanian pemerintah memberikan prioritas 
kepada pembangunan infrastruktur merupakan sebuah lompatan besar 
dalam mengurai ketimpangan perekonomian yang terjadi. Bahkan, 
pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp.5. 000 triliun untuk 
pembangunan infrastruktur ini sampai dengan tahun 2019. Namun, 
belum terlihat skenario detail langkah tersebut akan memberikan 
dampak untuk dapat menyentuh pada daerah-daerah terpencil 
(pedesaan).   

Masyarakat di pedesaan juga membutuhkan akses (accessibility) 
ke daerah perkotaan, sehingga mereka pun bisa berkembang. Akses 
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yang kurang memadai inilah yang menghambat pertumbuhan daerah 
pedesaan itu sendiri. Di samping itu, akses untuk mendapatkan air 
untuk lahan pertaniannya masih merupakan tantangan besar bagi 
pemerintah pusat. Sementara, kehidupan pertanian sangat bergantung 
pada ketersediaan dan akses air. Masyarakat kesulitan untuk 
mendapatkan air (acceptability).  

Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang 
akan dilakukan harusnya  dilakukan dengan keberanian melakukan 
kreativitas dan inovasi pada semua tingkatan pemerintahan (pusat, 
kabupaten dan kota) dalam bingkai nasional secara utuh yang tidak 
saling melepaskan dengan menggunakan pendekatan 3 A (availability, 
accessibility, dan acceptability) ini sebagai landasan utama dalam 
menyiapkan dan menyusun rencana pembangunan nasional, yang pada 
akhirnya pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan 
kesejehteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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PEMBANGUNAN BERBASIS GBHN DAN RPJPN, DAN 
SIKAP BUDAYA DEMOKRASI SEBAGAI MODAL DASAR 

PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN: SEBUAH 
TINJAUAN SEPINTAS 

Oleh: Dr. Elfiondri, S.S., M.Hum. 

 

Pendahuluan 

Berangkat dari pernyataan Martin  Hutabarat, wakil ketua 
Badan Pengkajian MPR bahwa “untuk membangun sebuah negara yang 
luas seperti Indonesia dibutuhkan sebuah pemahaman bersama yang 
memiliki haluan yang berkesinambungan alih-alih sebuah program 
jangka pendek yang dapat terhenti karena bergantinya kepemimpinan 
Negara”, maka hal pertama yang menjadi permasalahan pembangunan 
negara Indonesia bagi pembangunan bangsa Indonesia ke depan adalah 
perlunya sebuah pedoman induk untuk menyusun rencana 
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

Kemudian juga sehubungan dengan reformulasi pembangunan 
Negara Indoneisa, ketua MPR RI, Dr. H.C Zulkifli Hasan, SE, MM 
yang mengatakan “MPR sebagai rumah besar didatangi berbagai 
kalangan datang memberikan masukan perlu tidaknya amandemen 
UUD. Intinya, ada dua pendapat. Ada yang setuju dan ada yang tak 
setuju amandemen dengan alasan masing-masing.  Tapi, dari dua 
pendapat ini, ada pendapat di tengah-tengah. Bahwa dari 10 fraksi di 
MPR, sembilan fraksi sepakat, haluan negara (GBHN) itu 
perlu.  Termasuk Forum Rektor yang tiga bulan lalu  melakukan studi 
juga menyatakan haluan negara perlu”. Dari pernyataan tersebut, 
permasalahan kedua dari pembangunan Indonesia adalah apakah 
Indonesia memerlukan haluan negara (GBHN). 

 Berdasarkan huraian tersebut di atas, makalah pendek (working 
paper) ini merumuskan permasalahan yang dipandang perlu dibahas 
sebagai bahan pertimbangan untuk reformulasi pembangunan bangsa 
Indonesia ke depan sebagai berikut: 
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a) Bagaimanakah efektfitas pembangunan nasional Indonesia 
dengan GBHN? 

b) Bagimanakah efektifitas pembangunan nasional Indonesia 
dengan RPJPN yang sedang diterapkan pemerintahan 
reformasi sekarang ini? 

c) Bagaimanakah sikap budaya demokrasi ideal bagi 
pembangunan nasional Indonesia ke  depan?   

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Berbasis 
GBHN  

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah pedoman 
perencanaan pembangunan pada zaman pemerintahan orde baru 
periode tahun 1968 hingga 1998. GBHN ditetapkan oleh MPR dan 
menjadi pedoman bagi pemerintah – mulai dari pemerintah pusat 
hingga daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. 
Pemerintah menjabarkan GBHN ke dalam Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (Repelita). Dengan berpedoman pada GBHN, pemerintah 
menyusun rencana pembangunan nasional Indonesia.    

 Sifat penyusunan perencanaan pembangunan berbasis GBHN 
adalah sentralistik dan bersifat Top-Down (Muslion, 2015): “lembaga 
pembuat perencanaan didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat 
ekslusif, sementara pemerintah daerah dan masyarakat kurang 
dilibatkan secara aktif, dan perencanaan dibuat secara seragam, daerah 
harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat 
walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah”. 

 Sifat perencanaan penyusunan perencanaan yang demikian itu 
dinilai akan membunuh inovasi dan kreatifitas daerah dalam 
memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, dan di samping itu, 
distribusi anggaran negara lebih banyak mengalir ke pusat dari pada ke 
pembangunan daerah (Muslion, 2015). Sifat perencanaan tersebutlah 
yang kemudian dipandang oleh masyarakat sebagai penghambat 
pemerataan pembangunan bangsa sehingga lahir perencanaan 
pembangunan zaman reformasi, yang kita kenal dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penulis memandang 

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 89 

 

bahwa proses penyusunan rencana pembangunan nasional berbasis 
GBHN yang bersifat sentralistik, Top-Down, dan seragam secara 
nasional tersebut lebih banyak mengandung nilai plus bagi menciptakan  
pembangunan yang berkelanjutan, konsisten, dan efektif. 

Penyusunan rencana pembangunan berbasis GBHN oleh 
pemerintah secara sentralistik adalah langkah awal yang baik untuk 
menjaga agar pembangunan berkelanjutan dan konsisten. Sistem 
perencanaan yang demikian itu berlandasan pada satu visi yang sama, 
sehingga pemerintahan pusat (presiden, menteri) dan pemerintahan 
daerah (gubernur, wali kota, bupati) memiliki program kerja yang 
searah menuju pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan visi 
negara yang tertuang pada GBHN (GBHN mesti menyatakan secara 
tegas dan jelas visi negara Indonesia). Pergantian pemerintah baik pusat 
maupun daerah karena habis masa jabatan, perbedaan visi pemerintah 
pusat dengan daerah, dan ketidaksingkronan visi antar pemerintah 
daerah (gubernur, wali kota, bupati) tidak akan mengganggu 
konsistensi dan keberlanjutan pembangunan, karena perencanaan 
pembangunan tidak berdasarkan visi pemerintah. Jadi, perencanaan 
pembangunan bersifat sentralistik model GBHN itu adalah langkah 
awal menuju pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan.    

Namun demikian, perlu adanya perbaikan terhadap 
permasalahan yang bersifat teknis pada proses perencanaan 
pembangunan oleh pemerintah pusat pada bagian yang dipandang 
merugikan pembangunan daerah, yaitu pembangunan tidak merata – 
aliran dana lebih banyak mengarah ke pusat, dan mengekang inovasi 
dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan 
masyarakatnya karena pembangunan bersifat seragam mengikuti 
pemerintah pusat.  Permasalahan tersebut sebetulnya adalah teknis, 
bukan suatu yang substansi pada GBHN. Permasalahan tersebut pada 
era reformasi ini dengan sendirinya sudah teratasi dengan system 
otonomi daerah yang sudah mengatur perimbangan pusat dan daerah.    

Mengamati system perencanaan pembangunan nasional 
berbasis GBHN, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan 
tersebut: pertama berbasis satu visi (visi negara = GBHN), kedua, tidak 
berdasarkan visi pemerintah yang berpotensi berubah-ubah dan tidak 
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sinkron antara pemerintah suatu periode dengan periode berikutnya dan 
tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antara sesama 
pemerintah daerah, ketiga,  pergantian pemerintah baik pusat maupun 
daerah tidak akan mempengaruhi keberlanjutan dan konsistensi 
pembangunan, keempat, proses perencanaan yang sentralistik dapat 
dimanfaatkan untuk mengarahkan program kerja pembangunan ke satu 
titik (visi), kelima,  proses perencanaan yang sentralistik, dominasi 
pemerintah pusat dapat dikawal dengan otonomi daerah, dan keenam, 
efektiftas, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan lebih dapat 
terjamin.  

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Berbasis 
RPJPN 

Proses sistem perencanaan pembangunan berbasis GBHN yang 
dipandang sentralistik, didominasi oleh pusat, aliran dana lebih banyak 
ke pusat, pembangunan tidak imbang antara pusat dengan daerah, dan 
mematikan inovasi dan kreatifitas daerah melahirkan sistem 
perencanaan pembangunan, Rencana pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) mulai era reformasi tahun 1998 – hingga sekarang.  
Semenjak itu, sebagai konsekuensi perubahan UUD 1945, GBHN yang 
sudah dipakai sebagai pedoman pembangunan nasional selama lebih 
dari 30 tahun pada pemerintahan orde baru tidak dipakai lagi. 

 Konsekuensi dari perubahan UUD 1945 itu adalah terjadinya 
perubahan pada sistem penyelenggaraan pembangunan nasional di 
Indonesia, yaitu lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) dengan jangka waktu 20 tahun sebagai pedoman 
baru penyelenggaraan pembangunan nasional pengganti GBHN, sesuai 
UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU No 
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Rahmatunnisa, 2013).  RPJPN berdasarkan Rahmatunnisa (2013) 
adalah acuan pembangunan lima tahunan jangka menengah: RPJMN I 
Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 
2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.  

Apa beda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) dengan GBHN dari perspektif efektifitas, konsistensi, dan 
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keberlanjutan pembangunan nasional? Rencana pembangunan yang 
mana yang lebih efektifitas, konsistensi, dan lebih memiliki tingkat 
keberlanjutan? Pembangunan yang efektif, konsisten, dan 
keberlanjutan mestilah berdasarkan pada atau mengacu kepada` satu 
visi, yaitu visi milik negara. Dalam membuat perencanaan 
pembangunan nasional RPJPN, Bappenas RI telah  mengacu hakikat 
pembangunan nasional berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 
1945 sebagai visi acuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 
menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan 
perdamaian abadi.  

Namun visi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itu 
tampaknya belum menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan 
nasional. Itu berkemungkinan karena negara kita Indonesia agaknya 
juga belum menegaskan visinya pada haluan negara atau pada Rencana 
Induk Pengembangan Negara yang wajib dipedomani oleh pemerintah 
dalam membuat perencanaan pembangunan nasional.  Dipahami bahwa 
negara Indonesia sebagai sebuah organisasi memiliki visi negara (visi 
yang ditetapkan oleh negara/rakyat = MPR) yang menjadi acuan bagi 
pembangunan nasionalnya. “Mission and vision both relate to an 
organization’s purpose and are typically communicated in some written 
form.,… are statements from which the organization that answer 
questions about,…… and where we’re going” (Carpenter, 2016). 
Apakah ketegasan akan kewajiban mempedomani visi negara atau 
berdasarkan visi negara berpengaruh terhadap pembangunan nasional? 
Jawabnya iya.   

 Pengaruhnya kelihatan pada pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN sebagai yang 
diungkap oleh para wakil rakyat (anggota MPR yang dikutip di atas) 
mencermin adanya permasalahan, yaitu tidak berkelanjutan, tidak 
konsisten, riskan berubah haluan, dan tentunya juga kurang efektif, atau 
sulit untuk mencapai sasarannya. Hal itu terjadi karena beberapa alasan: 
Pertama; rencana pembangunan di Indonesia baik di tingkat nasional 
maupun daerah tidak dibuat berdasarkan pada visi negara Indonesia, 
Kedua RPJPN dibuat oleh pemerintah; dan sebagaimana yang 
dinyatakan oleh CEPP-FISIP UI (2016): Ketiga, rencana pembangunan 

www.m
pr

.g
o.

id



92 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

dibuat berdasarkan visi pemerintah (presiden) dan menteri di tingkat 
pusat, gubernur, bupati, dan walikota di tingkat daerah; Keempat para 
penyelenggara pemerintahan tersebut tidak akan menyelenggarakan 
pemerintahan selama-lamanya – mereka akan berhenti dan digantikan 
oleh pejabat yang baru dengan visi yang baru pula; Kelima, visi 
pemerintah daerah bisa saja tidak sinkron dengan visi  pemerintah 
pusat, dan Keenam, visi antar pemerintah daerah (Gubernur, Walikota, 
dan Bupati) juga bisa tidak saling sinkron.  

 

Sikap Budaya Demokrasi untuk Pembangunan Nasional 

 Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tidak 
sepenuhnya tergantung pada model perencanaan pembangunan. 
Apakah model pembangunan berbasis GBHN, RPJPN, atau model yang 
lainnya, keberhasilan pelaksanaannya juga sangat ditentukan oleh 
budaya demokrasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia 
sekarang ini hidup dalam budaya demokrasi yang belum dalam bentuk 
demokrasi yang sebenarnya.  

Masyarakat yang sudah hidup dengan sikap budaya demokrasi 
yang sebenarnya adalah masyarakat yang sudah memiliki kesadaran 
demokrasi – mengedepan kepentingan umum di atas kepenting individu 
atau kelompok, mnghormati keputusan yang sudah diambil secara 
bersama, berani mengakui kesalahan dan kekalahan, mendukung hasil 
keputusan bersama yang mungkin sebelum menjadi keputusan tidak 
disukai, dan lain-lain. 

 Masyarakat Indonesia sebagian besarnya jelas belum mampu 
hidup dalam sikap demokrasi seperti tersebut. Sikap budaya demokrasi 
masyarakat Indonesia tersebut dalam pembangunan juga perlu 
dibenahi. Perencanaan pembangunan sudah semestinya juga diarahkan 
pada pembentuk sikap budaya demokrasi yang dapat menjadi 
kendaraan bagi jalannya pembangunan nasional Indonesia.  

Mengamati sikap budaya demokrasi masyarakat Indonesia 
yang nota-benenya masih belum memiliki kesadaran, demokrasi 
Indonesia juga sebaiknya direformulasi dengan kembali ke demokrasi 
sesuai budaya Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila yang terpimpin, 
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atau sejenis demokrasi yang dilaku oleh pemerintah RRC. Agar sikap 
budaya demokrasi ‘kebablasan’ dapat dibendung agar tidak 
mengganggu pembangunan bangsa. Negara perlu memikir pola 
demokrasi tersendiri berdasar “sikap budaya demokrasi” masyarakat 
yang kelihatan sekarang ini. Terjadinya “Arab Springs” adalah karena 
demokrasi yang tidak sesuai dengan negara-negara Arab! 

 

Penutup 

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan RPJPN yang utama 
terletak pada dasar visi penyusunan program pembangunan. Apabila 
RPJPN direncanakan berdasarkan visi pembangunan nasional negara 
Indonesia yang ditetapkan oleh MPR, maka pembangunan nasional 
RPJPN akan sama GBHN, artinya pembangunan akan berjalan secara 
konsisten, berkelanjutan, dan tentunya akan efektif – dapat mencapai 
sasarannya. Namun bila dihadapkan pada pilihan terhadap  dua sistem 
perencanaan pembangunan, GBHN dan RPJPN tersebut, kita dapat 
melihat bahwa sistem perencanaan pembangunan berbasis GBHN lebih 
baik disbanding dengan RPJPN. Oleh sebab itu, rencanan 
pembangunan nasional Indonesia ke depan GBHN sebagai mengacu 
kembali kepada GBHN dengan penyesuaian dengan sistem otonomi 
daerah yang sudah mengatur perimbangan pusat dengan daerah. Agar 
pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan 
konsisten, bangsa kita juga perlu melakukan reformulasi sikap budaya 
demokrasi.     
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TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Oleh: Edi Septe. S 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan aktivitas penting bagi suatu 
bangsa, dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Dalam 
pelaksanaannya, pembangunan nasional tersebut tentunya harus 
memiliki arah yang jelas dan memiliki integrasi yang kuat antar 
komponen bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan 
suatu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dijadikan 
acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. 

Pada masa orde baru, pembangunan nasional mengacu kepada 
Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan penetapannya menjadi 
kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi diadakan 
amandemen terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 
1999 hingga 2002, telah  membawa perubahan mendasar terhadap 
keberadaan GBHN.  Garis – garis Besar Haluan Negara tidak lagi 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai 
pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Republik Indonesia 
selanjutnya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN). Dokumen perencanaan pembangunan ini tidak lagi 
menjadi kewenangan MPR, melainkan menjadi kewenangan bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik 
Indonesia.  

Kekuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) sebagai dokumen yang menjadi pedoman dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia terdapat pada Undang-
Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang  Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan  Undang-Undang No 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional tahun 2005 – 2025. 
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Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 
tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah,, adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

II. REFLEKSI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM 
GBHN DAN UU NO. 25 TAHUN 2004 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 25 Tahun 2004, maka 
sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dua 
model perencanaan pembangunan nasional dalam rentang waktu yang 
panjang, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang dianggap 
sebagai pengganti dari GBHN. Baik GBHN maupun RPJPN, pada 
dasarnya memuat materi-materi pembangunan disegala bidang 
kehidupan nasional. 

Didalam GBHN, Pembangunan nasional dinyatakan sebagai usaha 
peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang 
dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, 
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam 
pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang 
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, 
mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan 
etikanya. 

Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Pembangunan nasional dinyatakan sebagai upaya yang dilaksanakan 
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara 
yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
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serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan Nasional. 

Jika kita simak dengan baik, makna pembangunan nasional yang 
tertuang dalam kedua model tersebut dinyatakan dengan perspektif 
yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki konstruksi normatif dan 
substantif yang hampir sama.  

 

III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH 

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua 
bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia, yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan 
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) menjadi rujukan dalam perencanaan 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah.  

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
menjadi rujukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau 
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Dalam perencanaan Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, selain mengacu kepada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional juga mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 
Kementerian/Lembaga dan Daerah serta Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), masing-masing disusun Rencana Tahunan atau 
Rencana Kerja  Pemerintah Pusat dan Daerah, serta rencana kerja 
Kementerian/Lembaga dan SKPD. Alur perencanaan Pembangunan 
Nasional, Kementerian/Lembaga dan Daerah tersebut secara skematis 
diperlihatkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur perencanaan Pembangunan Nasional, 

Kementerian/Lembaga dan Daerah 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatur dalam suatu 
sistem dengan tujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku 
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi 
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 
maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 
berkelanjutan. 

Penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan secara 
bottom up, dimana adanya kesempatan kepada daerah untuk bisa 
menggali berbagai potensi dan keunggulan masing-masing daerah, 
untuk bersinergi dengan rencana nasional sebagaimana yang tertuang 
dalam RPJPN.  

 

IV. PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL 

Dari perspektif normatif dalam rangka mencapai tujuan yang 
diamanatkan oleh konstitusi, Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) menjanjikan proses perencanaan pembangunan yang 
baik, karena dalam prosesnya melibatkan stakeholders yang relatif 
banyak dan mencakup berbagai kalangan masyarakat. 
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Pada saat ini telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 2005 – 2025 sebagai arah dan acuan dalam 
perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat, kementrian, 
lembaga dan daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini, 
masih terlihat adanya berbagai permasalahan pembangunan. Hal ini 
terjadi karena inkonsistensi dan tidak adanya sinergi antara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan dokumen perencanaan 
turunannya. Keadaan ini memperlihatkan persoalan klasik, tidak 
adanya jaminan bahwa apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam 
RPJPN akan dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku 
kepentingan terkait.  

Apalagi jika terdapat keterlibatan penjabaran visi dan misi 
Presiden atau Kepala Daerah terpilih yang menjadi bagian dari 
perencanaan pembangunan, sehingga menimbulkan potensi gap dengan 
RPJP yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan seolah menjadi 
tidak berpola. 

Pertanyaan yang muncul saat ini adalah bagaimana 
memaksimalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
yang integratif dan memiliki keterpaduan proses pembangunan, dapat 
memfasilitasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 

 

V. TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL 

Tata kekola pemerintahan merupakan konsep lama yang berasal 
dari teori politik demokrasi awal yang membahas hubungan antara 
penguasa dan rakyat. Meskipun tata kelola merupakan konsep lama, 
akan tetapi dalam decade terakhir konsep ini mendapat perhatian cukup 
besar di kalangan pembuat kebijakan. Tata kelola merupakan konsep 
multidimensi yang terdiri dari variable politik, ekonomi dan social 
budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh 
pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan 
yang baik adalah terdapatnya dan terealisasinya suatu kebijakan publik 
secara efektif. 
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Berkaitan dengan persoalan perencanaan pembangunan nasional 
yang terindikasi saat ini, perlu disadari bahwa peran pemerintah dalam 
perencanaan pembangunan adalah mutlak, karena perencanaan 
merupakan ujung tombak suatu manajemen dalam mengelola suatu 
Negara. Suatu pembangunan tanpa diawali oleh suatu perencanaan 
tidak akan memberikan suatu hasil yang diinginkan. Oleh karena itu 
untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut secara sinkron 
dan efektif dapat dilakukan dengan menetapkan tata kelola perencanaan 
tersebut. Salah satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah 
dengan menetapkan mekanisme yang jelas untuk menilai dokumen-
dokumen perencanaan yang dibuat dalam bentuk RPJMN, Renstra 
Kementerian/Lembaga, RPJP Daerah sudah merujuk kepada RPJPN. 
Selanjutnya keselarasan dokumen perencanaan tersebut dengan 
Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Pemerintah, sampai 
kepada Rencana Kerja SKPD. 
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“REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN     
PEMBANGUNAN NASIONAL”                                                   

ISU-ISU AKTUAL DI LEVEL KELURAHAN, KECAMATAN, 
DAN KOTA 

Oleh : Editiawarman 

 

Terkait dengan tema FGD ini yaitu Reformulasi Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan masukan yang berasal 
dari pengalaman aktual bagaimana sistem yang sudah ada berjalan di 
level pemerintahan terdepan yaitu pemerintah desa, kelurahan, nagari, 
atau sebutan lainnya, terus ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. 

Beberapa issu yang menarik dijadikan bahan diskusi dan 
pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Pemetaan Kondisi Aktual Problematika Kelurahan, Kecamatan, 
Kota 

Adalah penting mengetahui, memetakan, dan mengungkapkan 
permasalahan secara aktual, kekinian, dari bawah. Apa saja yang 
sesungguhnya menjadi permasalahan yang menghambat pencapaian 
tujuan-tujuan pembangunan dari bawah. Apa saja masalah yang 
menghambat berkembangnya perekonomian, pendidikan, kesehatan, 
kemanan, ketertiban, dan lain-lain. Apa yang sebenarnya menjadi 
‘penyakit’ yang perlu diobat.  

Inilah yang selama ini menurut penulis belum terformulasikan 
dengan baik. Yang muncul sering keinginan masyarakat. Lalu langsung 
mengajukan kami ingin ini, kami ingin itu. Ujung-ujungnya anggaran.  

Hal ini bisa terjadi dari tingkat bawah (RT, RW, Kelurahan) 
hingga tingkat kecamatan dan kota. Di tingkat kecamatan khususnya, 
jarang ditemukan perencanaannya yang mengakomodir kondisi riil 
kekinian dari lingkungan kecamatannya. Jarang muncul spesifikasi 
wilayah dalam proses perencanaan. Sebagai contoh, apakah sama 
antara Kecamatan Koto Tangah dengan Padang Utara? Bagaimana pula 
dengan Bungus Teluk Kabung, Pauh, Kuranji, dan lain-lain? Sehingga 
tidak muncullah program dan kegiatan yang spesifik kecamatan 
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setempat. Perkembangan kecamatan sebagai satu wilayah kerja, 
teritorial tertentu yang spesifik tadi tidak terakomodir dalam program 
dan kegiatan pembangunan. 

 

2. Ketersediaan Fasilitator Perencanaan dari Bawah 

Untuk memformulasikan berbagai persoalan dari tingkat bawah, 
sehingga benar-benar menggambarkan kondisi aktual wilayah 
setempat, memerlukan fasilitator perencanaan yang baik, andal, dan 
terampil. Ketersediaan sumber daya manusia untuk memfasilitasi 
proses perencanaan ini belum terpenuhi. Kualifikasi aparatur di 
kelurahan pun hampir tidak pernah mendapatkan up grading tentang 
fasilitasi proses perencanaan dengan baik. Sedang untuk tupoksi saja 
sangat jarang, hampir tidak pernah mendapatkan pendidikan dan 
pelatihan. Akhirnya proses perencanaan berjalan secara rutinitas saja, 
merumuskan usulan-usulan sesuai permintaan siapa yang hadir dan 
siapa yang lebih pandai berbicara, sampai ke tingkat kecamatan.  

Jangan heran, jika program dan kegiatan yang nanti muncul dalam 
anggaran, tidak seusai atau tidak tepat dalam ‘mengobati’ penyakit 
yang ada. Ketersediaan fasilitator yang andal ini sebaiknya menjadi 
bagian tak terpisahkan dari Sistem Perencanaan itu sendiri. 

 

3. Jaminan Keterkaitan dengan Visi-Misi Kota, Provinsi, Nasional 

Issu lain yang perlu menjadi perhatian lagi adalah, keterkaitan 
antara program, kegiatan (anggaran) dengan visi-misi kota (provinsi 
dan nasional). Apakah benar-benar fokus sesuai visi-misi. Atau visi-
misi lain, program dan kegiatan yang dianggarkan lain lagi. Logika alur 
dari visi-misi ke struktur organisasi dan anggaran harus 
dipertimbangkan kembali.  

Tapi kalau ditarik kembali ke belakang, penyusunan visi-misi itu 
sendiri pun perlu dikoreksi kembali. Perlu dievaluasi pula, pemahaman 
terhadap visi-misi pemerintah tingkat di atasnya oleh para perencana di 
tingkat di bawahnya. Bagaimana kepastian pemahaman ini juga 
menjadi bagian dari sistem perencanaan.  

www.m
pr

.g
o.

id



Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 103 

 

4. Jaminan Alokasi Dana 

Ketika proses perencanaan benar-benar dapat mengaktualisasikan 
persoalan sebenarnya di masyarakat, lalu ada jaminan mendapat 
anggaran, maka partisipasi masyarakat akan meningkat. Tapi kalau 
tidak ada jaminan apa yang mereka usulkan menjadapatkan anggaran 
yang adil, maka semangat mengikuti proses perencanaan (musbang) 
akan menurun. Mekanisme jaminan tersebut dapat dilakukan dalam 
berbagai bentuk, seperti alokasi dana RT/RW, atau jaminan akomodir 
usulan oleh Dinas terkait, atau dana kompetisi partisipasi. 

 

5. Sinergis Perencanaan dan Program/Kegiatan antara 
Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat 

Hingga saat ini hampir 100% pemerintah daerah masih 
mengandalkan pembiayaan dari hasil perencanaannya dengan dana 
pemerintah. Perencanaannya pun cenderung oleh dan untuk diri sendiri. 
Ke depannya perlu dipertimbangkankan proses perencanaan dengan 
melibatkan lebih kongkrit unsur lain seperti dunia usaha dan lembaga 
lainnya. Lebih utama lagi dalam pelaksanaan berbagai hasil 
perencanaan (program dan kegiatan), perlu lebih didorong partisipasi 
dan sinergi unsur-unsur non pemerintah. Untuk hal ini perlu pula diatur 
sedemikian rupa supaya sinergis tersebut dapat berjalan dengan baik. 
Tentu saja aturan ini juga terkait dengan pengelolaan anggaran pasca 
perencanaan. Bagaimana satu agenda pembangunan bisa dibiayai 
bersama oleh pemerintah dan pihak lainnya yang terkait (non 
pemerintah). 

 

6. Perencanaan yang Berkelanjutan 

Kepastian perencanaan periode ini wajib merujuk ke perencanaan 
periode sebelumnya perlu diatur juga dalam sistem perencanaan. 
Supaya tidak ada program kegiatan dan anggaran yang sia-sia.  
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7. Program ‘dari Atas’ 

Salah satu yang perlu dikoreksi adalah turunnya berbagai kegiatan 
dari atas, dimana kadang tidak sesuai dengan perencanaan dan kondisi 
di bawah. Akibatnya sulit dilaksanakan, atau terlaksana tapi tidak 
bermanfaat.  
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 REFORMULASI PENDIDIKAN TEKNIK UNTUK 
KEBANGKITAN INDUSTRI 

Oleh: Iman Satria, S.T., M.T 

 

Reformulasi atau mengarahkah kembali dengan cara membuat 
prosedur standar untuk menyelesaikan masalah. Kata Reformulasi 
mempunyai makna mengambarkan bentuk atau memantapkan aturan 
kembali terhadap suatu metoda yang fix atau konvensional terhadap 
sesuatu yang telah dikerjakan (Wikipedia). 

Tanpa mengecilkan Pendidikan tinggi sampai saat ini, kita telah 
berusaha maksimal untuk dapat melaksanakan pendidikan teknik sesuai 
kemampuan meskipun karena keterbatasan dukungan finansial, 
kebijakan dan perlatan yang masih tertinggal dibandingkan negara 
berkembang lainnya.  

Setiap terjadi peralihan pasti terjadi set back dan kemudian diikuti 
dengan learning curve yang berasal dari awal lagi. Artinya terjadi 
perlambatan proses kemajuan pendidikan tinggi teknik kita. Itu 
sebabnya sampai saat ini kita belum mempunyai tradisi pendidikan 
tinggi teknik yang sesungguhnya, apalagi tradisi insinyur ( Satrio 
Soemantri. B, 2014). 

Ketertinggalan tidak hanya dari segi kemuktahiran peralatan 
pendukung pendidikan, akan tetapi juga dari segi standar mutunya. 
Artinya pendidikan tinggi teknik kita secara umum belum diakui secara 
internasional. Seorang lulusan pendidikan tinggi teknik dituntut untuk 
mempunyai pengetahuan dan mampu menyelesaikan suatu persoalan 
dengan keahlian dan ketrampilannya. Kombinasi antara pengetahuan 
dan keahlian merupakan ciri kebiasaan yang dimiliki sarjana teknik dan 
dapat diaplikasikan secara bertanggung jawab. 

Industrialisasi di Indonesia belum mencapai kondisi yang 
kompetitif dan Indonesia memang belum menjadi negara industri 
apalagi bersaing secara internasional. Profil industri kita saat ini 
memang sangat memprihatinkan, dimana kita belum mempunyai 
industri yang bernilai tambah tinggi, bahkan sebagian besar industri kita 
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hanya bersifat perakitan atau lebih parah lagi hanya sebagai agen 
penjualan produk industri luar negeri. 

Dengan profil seperti itu maka kebutuhan sumber daya 
manusianya menjadi tidak penting, artinya tidak diperlukan ahli teknik 
yang mumpuni untuk menjalankan industri seperti itu. Dengan 
demikian tidak ada kebutuhan akan pendidikan tinggi teknik yang baik 
di Indonesia, di samping itu animo generasi muda untuk belajar teknik 
karena peluang kerja di industri tidak prospektif. 

Keberadaan industri yang kuat diperlukan untuk kemajuan 
pendidikan tinggi teknik, tanpa didukung industri setempat yang kuat 
maka pendidikan tinggi teknik tidak akan maju. Keterkaitan pendidikan 
tinggi teknik dengan perkembangan industri sangat diperlukan dan akan 
menentukan keberhasilan serta kualitas lulusan pendidikannya. 

Indonesia pernah memiliki sejumlah industri yang disegani secara 
nasional maupun internasional, baik perusahaan swasta maupun badan 
usaha milik negara, baik perusahaan modal nasional maupun modal 
asing. Pada saat itu pendidikan tinggi teknik kita masih cukup baik dan 
sempat juga disegani oleh masyarakat secara nasional maupun 
internasional. 

Pada saat itu pemerintah sangat mendukung proses industrialisasi 
karena kemajuan negara ditentukan oleh kemajuan industri. Banyak 
negara menjadi maju karena kuatnya industri di negara tersebut, 
kekuatan tersebut diperoleh melalui penguasaan pasar industri 
internasional. Kewibawaan sebuah negara ditentukan oleh kekuatan 
industri yang dimilikinya, negara dapat mandiri karena didukung oleh 
industri nasional yang kuat sehingga tidak harus tergantung kepada 
pihak luar. 

Industri nasional yang dikembangkan adalah industri dengan nilai 
tambah tinggi sehingga membutuhkan tenaga ahli teknik dan insinyur 
yang berkualitas dalam jumlah besar. Di samping itu para ahli teknik 
dan insinyur mendapatkan penghargaan yang tinggi sehingga profesi 
teknik dan insinyur menjadi profesi yang terhormat dan menjanjikan 
bagi masyarakat. 
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Pada saat ini industrialisasi di Indonesia belum berjalan karena 
tidak adanya kebijakan yang jelas mengenai prospek industri di 
Indonesia. Dalam banyak hal pendekatan ekonomi lebih diutamakan 
daripada pengembangan kapasitas industri nasional. Kapasitas industri 
nasional yang sempat dibangun secara intensif dari tahun 1970-2000 
tidak berlanjut karena kebijakan pemerintah yang mengedepankan 
profit ekonomis dan keuntungan jangka pendek sehingga lebih 
memprioritaskan impor dan menggunakan modal serta pinjaman asing 
beserta kepakaran asing. 

Proses pembangunan kapasitas dan penggunaan modal dalam 
negeri untuk menunjang industri nasional dikalahkan oleh proses impor 
dan penggunaan kapasitas asing dengan alasan bahwa asing sudah lebih 
siap. Kalau menggunakan potensi lokal dan nasional dianggap terlalu 
lama dan tidak ekonomis karena belum mampu menyamai kecepatan 
kompetensi asing. Seluruh industri strategis Indonesia tidak dilanjutkan 
pengembangannya pasca reformasi pemerintah tahun 1998 dengan 
alasan klasik yaitu terlalu boros dan sangat tidak ekonomis. Dengan 
kebijakan yang quick-yielding seperti itu maka pengembangan 
kapasitas nasional dikalahkan oleh pencarian keuntungan finansial 
secara cepat. 

Pertumbuhan ekonomi tampak meningkat dengan adanya 
perputaran fiskal secara makro namun tidak ada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sepenuhnya tergantung kepada konsumsi nasional dan bukan 
karena produksi nasional. Akibatnya pola hidup masyarakat Indonesia 
semakin konsumtif dan kesenjangan antar kelompok masyarakat 
semakin besar. Selain itu kapasitas produksi Indonesia menurun terus 
sehingga pihak asing dengan leluasa menguasai sektor produksi dalam 
negeri. 

Keadaan yang demikian, jika terus berlanjut, maka Indonesia akan 
menjadi pasar yang paling menguntungkan bagi produk asing karena 
jumlah penduduk yang besar serta sumber daya alam yang berlimpah 
serta lokasi geografis yang strategis. Itu semua adalah syarat yang 
dibutuhkan bagi majunya industri, dan apabila kita tidak dapat 
memanfaatkannya maka pihak asinglah yang akan segera 
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memanfaatkannya. Pada saat ini sudah tampak jelas di depan mata kita 
bahwa seluruh proyek multinasional dikuasai oleh asing baik modal 
maupun keahliannya, seluruh komoditi termasuk bahan pokok harus 
diimpor dengan alasan persediaan nasional tidak cukup. 

Ketergantungan kita terhadap komponen asing sudah sedemikian 
besar sehingga pertanyaannya adalah apakah kita masih mempunyai 
kedaulatan. Pihak asing pasti akan selalu membantu dan menjaga 
hubungan baik dengan Indonesia karena mereka sangat membutuhkan 
kita, dan untuk itu mereka akan membuat kita tidak berdaya melalui 
berbagai bantuan yang sifatnya meninabobokan industri kita. Jadi kita 
akan selalu dimudahkan dalam segala hal sehingga tidak sempat 
berkembang dan berkemampuan, akan tetapi kita akan menjadi pihak 
yang sangat tergantung. 

Untuk dapat mengatasi ketergantungan tersebut dan agar kita 
mempunyai kedaulatan untuk memajukan Indonesia, pemerintah perlu 
melakukan terobosan untuk membangkitkan industri nasional dengan 
lebih memprioritaskan pembangunan kapasitas industri nasional 
daripada sekedar mencari profit finansial dalam rangka memperbaiki 
neraca pembangunan. Kelemahan masa lalu adalah bahwa industri 
nasional tidak efektif dan boros serta banyak kebocoran yang terjadi, 
namun solusinya bukan semata mata dengan pendekatan ekonomi akan 
tetapi dengan meningkatkan tatakelola industrinya (corporate 
governance). 

Dengan perkataan lain, kalau ada ketidak sempurnaan dalam 
industri tersebut maka perbaiki industrinya dan bukan industrinya 
ditutup.Kita tidak seharusnya menyelesaikan satu masalah dengan 
solusi yang menciptakan masalah baru, dan kita tidak seharusnya 
menyelesaikan satu masalah yang fundamental dengan solusi yang 
pragmatis dan jangka pendek. Sekiranya pemerintah melakukan 
kebangkitan industri nasional maka pendidikan tinggi teknik akan 
tertantang untuk mendukungnya, karena pendidikan tinggi teknik 
memerlukan faktor pendorong yang kuat dan salah satu faktor tersebut 
adalah suasana yang kondusif, bukan semata mata dana. Seandainya 
Indonesia sudah diperhitungkan dalam percaturan industri dunia maka 
kualitas insinyur kitapun harus mendunia, artinya diakui secara 
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internasional dan dapat berkiprah di luar Indonesia dengan penghargaan 
yang tinggi. 

Kualitas hasil industri Indonesia diharapkan dapat menguasai 
dunia meskipun secara parsial, dan untuk itu diperlukan peran insinyur 
Indonesia yang sudah diakui internasional karena tanpa adanya 
pengakuan tersebut hasilindustri kita dianggap belum memenuhi 
standar internasional dan tidak dapat memasuki pasar internasional. 

Tampak jelas bahwa untuk membangkitkan industri nasional 
modal utama yang harus disiapkan adalah tersedianya para insinyur 
Indonesia yang berkualitas dan diakui internasional. Pendidikan tinggi 
teknik kita harus direformasi dan dibangkitkan lagi agar mampu 
menghasilkan nantinya para insiniyur kelas dunia. 

Reformulasi pendidikan tinggi merupakan suatu keniscayaan 
pada saat ini, ketika kita menghadapi beragam tantangan luar biasa 
dalam skala lokal, nasional, maupun global. Dampak gelombang 
pendidikan global menjadikan gerakan kompetisi dan akuntabilitas 
dalam pendidikan yang menjadi inspirasi dari interaksi gerakan 
pendidikan global. Dimana Pendidikan teknik dituntuk saatnya harus 
berbasis outcome (outcome-based) dan berbasis standar. Disamping itu 
Pendidikan Teknik saat ini harus menyiapkan kualitas lulusan teknik 
yang dapat berinteraksi dengan berbagai multi disiplin ilmu dan dapat 
menerima cara pandang yang berbeda. Sehingga diperlukan 
kemampuan berkomunikasi antar displin ilmu untuk dapat 
menghasilkan kerja yang optimal. 

Pengetahuan pengenalan standar didunia industri perlu 
diberikan pada Pendidikan Teknik secara dini, hal ini untuk 
menyelaraskan kebutuhan akan lulusan teknik yang siap berkerja bukan 
siap untuk dilatih. Pendidikan teknik harus menyiapkan lulusan yang 
mempunyai kemampuan dan keberanian dalam mengambil keputusan, 
melakukan inovasi dan kreatifitas  perlu dilatih sehingga kita tidak 
hanya menghasilkan orang-orang yang pintar yang hanya bekerja sesuai 
pengetahuannya dan takut dalam mengambil resiko. Kecendrungan saat 
ini orang pintar lebih memilih bekerja sesuai dengan formulasi yang 
ada tanpa adanya keberanian melakukan terobosan atau kreatifitas.  
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL DAN PENGUATAN PERAN MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 

Oleh: Ezra Aditia 

 

I. Pendahuluan 

Pasca reformasi telah terjadi perubahan sistem kelembagaan 
negara  Setelah adanya amandemen ke IV UUD 1945, (yang 
selanjutnya akan disebut UUD NRI 1945), dimana sebelumnya Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara 
yang memiliki wewenang 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 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 sistem ini adalah untuk membangun demokrasi 
kelembagaan agar tidak ada hirarki kelembagaan. 

Pada masa Orde Baru, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis 
besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan 
terpadu. GBHN merupakan pedoman untuk Presiden dalam 
menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau 
melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden. Akan 
tetapi sejak era reformasi, eksistensi GBHN sudah tidak ada lagi 
sebagai konsekuensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945). Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa 
penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat 
dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP 
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 
tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, 
yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden 
terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda 
harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk 
kepada RPJP Nasional. 

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 

Proses Perencanaan yang dianut SPPN dapat dilihat secara politik, 
dimana pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana 
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), 
khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.  Proses 
Teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir 
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas 
untuk itu. Pendekatan top-down dan partisipatif dalam perencanaan 
pembangunan yang ada dalam UU No. 25/2004 terwujud dalam bentuk 
rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang 
dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai 
dengan Nasional. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam 
menyusun sistem perencanaan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan 
kegiatan pembangunan setiap tahun. Secara top down, Pemerintah telah 
menetapkan rencana kerja pemerintah berikut alokasi anggaran yang 
ditetapkan dan akan digunakan didalam membiayai kegiatan 
pembangunan secara nasional. Secara partisipatif, proses perencanaan 
pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder di 
pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang 
bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait 
dengan kegiatan pengalokasian sumberdaya, usaha pencapaian tujuan 
dan tindakan- tindakan di masa depan. 
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Peran MPR dalam SPPN 

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). Fungsi dan wewenang tersebut adalah:  

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 memberhentikanPresiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau 
Wakil Presidendiberi kesempatan untuk 
menyampaikanpenjelasan 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 
terjadikekosongan jabatan Wakil Presidendalam masa 
jabatannyaselambat-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.  

Secara eksplisit, 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.  
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. 
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Penutup 

Amandemen UUD 1945 telah mengamanatkan beberapa 
perubahan yang bersifat mendasar didalam kehidupan bangsa 
bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
diantaranya: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh 
rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, 
(3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu , sehingga 
tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak 
lagi membuat GBHN.  

Dalam hal penguatan keterlibatan MPR dalam proses perencanaan 
pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen UUD 1945 yang 
kemudian diikuti dengan penyempurnaan fungsi dan peran serta 
wewenang yang tepat untuk lembaga MPR 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL PERKUAT BUDAYA MARITIM INDONESIA 

Oleh : Indrawadi,S.Pi 

 

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah 
yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan 
dua samudra dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut 
dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan 
sebaliknya, harus melalui perairan kita.  

Wilayah laut yang demikian luas dengan 17.500-an pulau-pulau 
yang mayoritas kecil memberikan akses pada sumber daya alam seperti 
ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi 
tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun 
minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan 
antar pulau yang sangat ekonomis. 

Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah 
Canada ) merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara 
biologis sangat kaya dengan tingkat keanekaragaman hayati yang 
tinggi. Secara metereologis, perairan nusantara menyimpan berbagai 
data metrologi maritim yang amat vital dalam menentukan tingkat 
akurasi perkiraan iklim global.  

Di perairan kita terdapat gejala alam yang dinamakan Arus Laut 
Indonesia (Arlindo) atau the Indonesian throughflow yaitu arus laut 
besar yang permanen masuk ke perairan Nusantara dari samudra Pasifik 
yang mempunyai pengaruh besar pada pola migrasi ikan pelagis dan 
pembiakannya dan juga pengaruh besar pada iklim benua Australia. 

Karena memiliki sejarah kemaritiman dan potensi sumberdaya 
kemaritiman yang besar maka muncullah gagasan pembangunan Benua 
Maritim Indonesia. BMI adalah bagian dari system planet bumi yang 
merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara 
diatasnya, tertata secara unik, menampilkan cirri – ciri benua dengan 
karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan 
airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan social 
budayanya yang menjadi yuridiksi NKRI yang secara langsung maupun 
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tidak langsung akan menggugah emosi, perilaku dan sikap  mental 
dalam menentukan orientasi dan pemanfaatan unsur – unsur maritim di 
semua aspek kehidupan. 

 
Benua Maritim Indonesia 

Benua Maritim Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa 
Indonesia melawan segala pihak yang tidak mau melihat bangsa 
Indonesia yang merdeka dan bersatu di Kepulauan Nusantara yang 
merupakan satu keutuhan geografis. Ketika rakyat Indonesia, terutama 
para pemudanya, melancarkan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia 
yang dimulai dengan menyatakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, 
banyak pihak yang mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia adalah 
satu illusi belaka.  

Dalam 60 tahun bangsa Indonesia berhasil mengatasi segala usaha 
pihak lain yang hendak merontohkan Indonesia, dari luar maupun dari 
dalam. Bangsa Indonesia pun berhasil memperoleh pengakuan 
eksistensinya dari semua bangsa di dunia, termasuk dari bekas 
penjajahnya. Selain itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh 
pengakuan bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan geografi. Dunia 
internasional mengakui eksistensi satu Benua Maritim Indonesia. 

Namun demikian bangsa Indonesia sepenuhnya pula sadar bahwa 
bangsa Indonesia terdiri dari sekian banyak suku dan golongan, masing-
masing dengan kebudayaannya sendiri. Demikian pula adanya 
kemungkinan bahwa rakyatnya melihat perairan yang ada antara pulau-
pulau bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah pulau 
satu dengan yang lain. Sebab itu bangsa Indonesia mengambil sebagai 
semboyan nasionalnya Bhinneka Tunggal Eka atau Kesatuan dalam 
Perbedaan.  

Timbul pula kesadaran bahwa dapat timbul kerawanan nasional 
kalau tidak ada pendekatan secara tepat. Pihak lain yang tidak mau 
melihat bangsa Indonesia maju pasti akan memanfaatkan kerawanan 
demikian. 

www.m
pr

.g
o.

id



116 Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, 
bangsa Indonesia melahirkan Wawasan Nusantara. Pandangan itu 
adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan 
bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, 
lautan dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya 
adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-
keamanan. Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, 
yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan 
tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka. 

Untuk memperoleh aktualisasi Wawasan Nusantara ada tiga 
kendala utama, yaitu: 

Satu, Indonesia belum menjalankan manajemen nasional yang 
memungkinkan perkembangan seluruh bagian dari Benua Maritim itu. 
Meskipun pada tahun 1945 para Pendiri Negara telah mewanti-wanti 
agar Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan otonomi 
luas kepada daerah agar dapat berkembang sesuai dengan sifatnya, 
namun dalam kenyataan selama 50 tahun merdeka Indonesia 
menjalankan pemerintahan sentralisme yang ketat.  

Akibatnya adalah bahwa pulau Jawa dan lebih-lebih lagi Jakarta 
sebagai pusat pemerintahan Indonesia, mengalami kemajuan jauh lebih 
banyak dan pesat ketimbang bagian lain Indonesia, khususnya Kawasan 
Timur Indonesia.  

Dua, meskipun segala perairan yang ada di Benua Maritim 
Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa 
Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih 
berorientasi kepada daratan saja dan kurang dekat kepada lautan. Itu 
dapat dilihat pada rakyat di pulau Jawa yang merupakan lebih dari 70 
persen penduduk Indonesia.  

Tidak ada titik di pulau Jawa yang melebihi 100 kilometer dari 
lautan. Dalam zaman dulu sampai masa kerajaan Majapahit dan Demak 
mayoritas rakyat Jawa adalah pelaut. Akan tetapi sejak sirnanya 
kerajaan Majapahit dan Demak rakyat Jawa telah menjadi manusia 
daratan belaka yang mengabaikan lautan yang ada di sekitar pulaunya. 
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Titik berat kehidupan adalah sebagai petani tanpa ada perimbangan 
sebagai pelaut.  

Juga dalam konsumsi makanannya ikan dan hasil laut lainnya tidak 
mempunyai peran penting. Gambaran rakyat Jawa itu juga terlihat pada 
keseluruhan rakyat Indonesia, yaitu orientasi ke daratan jauh lebih besar 
ketimbang ke lautan. Untung sekali masih ada perkecualian, yaitu 
rakyat Bugis, Buton dan Madura dan beberapa yang lain, yang dapat 
memberikan perhatian sama besar kepada daratan dan lautan. 
Menghasilkan tidak saja petani tetapi juga pelaut yang tangguh.  

Gambaran keadaan umum rakyat Indonesia amat bertentangan 
dengan kenyataan bahwa luas daratan nasional adalah sekitar 1,9 juta 
kilometer persegi, sedangkan wilayah perairan adalah sekitar 3 juta 
kilometer persegi. Apalagi kalau ditambah dengan zone ekonomi 
eksklusif yang masuk wewenang Indonesia. Selama pandangan 
mayoritas rakyat Indonesia terhadap lautan belum berubah, bagian amat 
besar dari potensi nasional tidak terjamah dan karena itu kurang sekali 
berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Malahan yang 
lebih banyak memanfaatkan adalah bangsa lain yang memasuki 
wilayah lautan Indonesia untuk mengambil kekayaannya. 

Tiga, kurangnya pemanfaatan ruang angkasa di atas wilayah 
Nusantara untuk kepentingan nasional, khususnya pemantapan 
kebudayaan nasional. Mayoritas rakyat Indonesia belum cukup 
menyadari perubahan besar yang terjadi dalam umat manusia sebagai 
akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Perubahan besar itu terutama menyangkut teknologi angkutan dan 
komunikasi. Khususnya komunikasi elektronika sekarang 
memungkinkan manusia berhubungan dengan cepat dan tepat melalui 
telpon, televisi, komputer yang menghasilkan E-Mail dan Internet.  

Letak kepulauan Nusantara sepanjang khatulistiwa amat 
menguntungkan untuk penempatan satelit yang memungkinkan 
komunikasi yang makin canggih dengan memanfaatkan ruang angkasa 
yang terbentang di atas wilayah Nusantara.. Ini sangat penting untuk 
pembangunan dan pemantapan kebudayaan nasional, khususnya 
melalui televisi. Namun untuk itu diperlukan biaya yang memadai. 
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Jelas sekali bahwa masa depan Benua Maritim Indonesia berada 
pada sikap dan tindakan rakyat Indonesia sendiri, baik yang duduk 
dalam pemerintahan, dalam dunia akademis dan ilmu pengetahuan 
maupun dalam dunia swasta untuk mengadakan perubahan terhadap 
dua kendala ini. 

Selama pemerintahan yang dilakukan kurang mewujudkan 
desentralisasi dan otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah 
berkembang maju dan rakyat pada umumnya belum dapat diubah 
pandangannya terhadap kelautan, maka Benua Maritim Indonesia 
hanya akan menunjukkan kemajuan yang terbatas dan tidak sesuai 
dengan potensinya. Juga aktualisasi Wawasan Nusantara sangat 
dipengaruhi kemampuan kita memanfaatkan komunikasi dan angkutan 
secara lebih luas untuk mengembangkan budaya nasional Indonesia 
atau budaya Nusantara. 

Kesatuan dalam sosial budaya juga belum terwujud dengan 
memuaskan, meskipun UUD 1945 telah menyatakan bahwa 
kebudayaan nasional Indonesia adalah buah usaha budidaya rakyat 
Indonesia seluruhnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah merupakan 
bagian kebudayaan Indonesia. Dan perlu ada pengambilan dari 
kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya 
kebudayaan Indonesia. Dalam kenyataan masih belum cukup 
berkembang kebudayaan nasional Indonesia. 

Melihat kondisi dan sifat rakyat Indonesia masa kini nampaknya 
usaha untuk mengatasi kendala itu harus terutama bersumber pada 
pemerintah dan dunia swasta. Lambat laun lebih banyak lagi rakyat 
yang tertarik ke faktor lautan. Selain itu Pemerintah perlu 
menyelenggarakan siaran radio dan televisi yang menunjang 
perkembangan budaya nasional Indonesia.  

Dan mendorong pihak swasta untuk melakukan hal serupa melalui 
radio dan televisi swasta. Di samping itu pemerintah harus 
memperhatikan penyelenggaraan pendidikan umum yang bermutu, 
terutama di luar Jawa, agar semuanya dapat menjalankan desentralisasi 
dengan efektif dan bermanfaat. Pendidikan itu juga membuka 
pandangan rakyat terhadap faktor perairan Indonesia yang demikian 
luasnya. 
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Pemerintah juga harus mendorong dan memberikan peluang 
timbulnya usaha swasta yang bersangkutan dengan laut. Mengingat 
kondisi Kawasan Indonesia Timur, maka perlu diberikan prioritas 
kepada perkembangan itu di wilayah tersebut. Apalagi di wilayah 
tersebut luas laut dan kekayaan yang terkandung di dalamnya cukup 
besar. 

Usaha di perairan, khususnya di lautan, beraneka ragam 
bentuknya. Banyak negara di dunia telah menjadi kaya dan maju karena 
faktor kelautan.  

Adalah aneh sekali bahwa perairan berupa sungai besar, selat dan 
lautan yang luas dan penuh kekayaan tidak kita manfaatkan dengan 
baik. Selain menghasilkan makanan berupa ikan dan hasil laut lainnya, 
perairan kita sangat berguna sebagai sarana untuk angkutan dan 
gerakan. Hingga kini kita lebih memperhatikan jalan di darat yang tidak 
murah pembuatan dan pemeliharaannya. Sedangkan perairan sebagai 
jalan tidak perlu dibuat dan pemeliharaannya relatif sedikit.  

Pemerintah dan swasta harus memberikan perhatian kepada 
penelitian terhadap berbagai kemungkinan yang dapat diolah dari 
wilayah Indonesia yang luas, baik daratan maupun perairannya. 
Apabila kita kurang giat menjalankan itu, kita jangan heran kalau justru 
bangsa lain lebih banyak mengetahui tentang kondisi wilayah kita. Dan 
atas dasar pengetahuan itu mengambil kekayaan kita. 

Mengenai pemanfaatan ruang angkasa kita untuk kepentingan 
nasional juga amat penting. Sebab kalau tidak kita sendiri yang 
memanfaatkan, pasti digunakan pihak lain. Sekarang saja kita sudah 
mengalami kesulitan besar karena masuknya siaran televisi asing ke 
setiap rumah tangga melalui pemakaian parabola. Pengaruh dari 
masuknya budaya asing memang tidak perlu negatif asalkan kita pandai 
menyaring mana yang bermanfaat bagi kita. Namun kita juga harus 
sadar bahwa dalam dunia yang penuh persaingan dewasa ini setiap 
pihak berusaha mempengaruhi bangsa lain.  

Dalam hal ini peran swasta amat besar dengan makin banyaknya 
televisi dan radio swasta. Pemanfaatan ruang angkasa untuk 
komunikasi juga menjadi kepentingan hankam. Sekarang teknologi 
elektronika sangat besar perannya terhadap pelaksanaan hankam. Tidak 
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saja untuk kepentingan penyebaran informasi, tetapi juga untuk 
langsung menjadi sarana pengantar (guidance system) sistem senjata. 
Memang hal itu mengharuskan kita mendalami ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan lebih intensif. 

Apabila hal-hal di atas dapat kita laksanakan maka aktualisasi 
Wawasan Nusantara sungguh-sungguh berjalan. Terbentuknya 
kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya dan 
kesatuan pertahanan-keamanan menjadi kenyataan. Maka boleh 
dikatakan bahwa terwujudnya Benua Maritim Indonesia yang kokoh 
kuat, maju dan sejahtera serta aman sentosa sangat tergantung pada 
perkembangan pikiran dan perasaan rakyat Indonesia.  

 

Keadaan dan Masalah Maritim Indonesia 

Pembangunan maritim Indonesia harus menggali potensi maritim 
untuk membulatkan akselerasi Pembangunan Nasional yang 
diselenggarakan. Kenyataannya selama ini potensi maritim belum 
mendapatkan prioritas penanganan secara proporsional sehingga 
berbagai kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas, terutama 
menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan 
pembangunan.  

Pembangunan maritim memerlukan sistem pengelolaan terpadu 
wilayah pesisir dan lautan. Dalam pengelolaan ini berbagai masalah 
akan muncul, berbagai konflik akan terjadi yang disebabkan oleh 
adanya degradasi mutu dan fungsi lingkungan hidup yang antara lain 
disebabkan karena musnahnya hutan bakau, rusaknya terumbu karang, 
abrasi pantai, intrusi air lautm pencemaran lingkungan pesisir dan laut 
serta perubahan iklim global. Berbagai masalah berakar dari: 

1. Masing – masing pelaku pembangunan dalam menyusun 
perencanaan sangat terikat pada sektornya sendiri tanpa adanya 
sistem koordinasi baku lintas sektor. 

2. Belum adanya lembaga yang berwenang penuh baik di pusat 
maupun di daerah yang mempunyai wewenang penentu dalam 
pembangunan maritim secara utuh 
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3. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur kewenangan pengelolaan sumberdaya maritim. 

4. Belum lengkapnya tataruang yang mencakup wilayah pesisir 
dan laut nasional yang dapat dijadikan sebagai induk 
perencanaan bagi daerah 
 

Untuk dapat menjamin efektifitas pembangunan maritim, berbagai 
masalah tersebut harus dapat diatasi secara tuntas, paling tidak yang 
terkait dengan: 

1. Penataaan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan 
pembangunan maritim yang bersifat lintas sektoral 

2. Pembentukan  wadah untuk penyusunan dan penerapan 
mekanisme perencanaan dan pengawasan terpadu, pengelolaan 
yang dikoordinasikan serta pengendalian yang sinkron 

3. Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim handal dan 
profesional.   

4. Penataan peraturan perundang- undangan disertai upaya 
penegakan peraturan hukum yang konsisten 

5. Penetapan tata ruang maritim disertai pola pengelolaan, 
pemanfaatan dan pendaya gunaannya 

6. Sistem pengumpulan dan pengelolaan informasi maritim yang 
dapat diakses secara luas. 

7. Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang dapat 
diserap dalam upaya pembangunan maritim dengan 
kemudahannya 

8. Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penelitian dan 
pengembangan maritim untuk dapat mempermudah penerapan 
ilmu dan teknologi kelautan, utamanya bagi nelayan tradisional 

 
Kendala Umum dalam Pemanfaatan Wilayah Nusantara 

Adapun berbagai kendala umum yang muncul dalam rangka 
pemanfaatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, terkait dengan fungsi dan kedudukan laut berikut : 

1.  Lautan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 
Pemanfaatan laut terutama sebagai sumber pangan belum 
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optimal. Pemanfaatan perikanan baru sekitar 35 % dari potensi 
yang ada. Masalah yang dihadapi adalah : kualitas tenaga kerja 
dalam eksploitasi dan budidaya laut masih kurang. Jumlah dan 
tingkat teknologi sarana penangkapan dan pengelolaan masih 
perlu ditingkatkan 

2. Lautan dan dasar laut sebagai sumber bahan dasar dan sumber 
energy. Berbagai mineral dan bahan baku industri letaknya 
pada laut yang kedalamannya lebih dari 200 m. masalah yang 
dihadapi dalam pemanfaatan laut sebagi sumber bahan baku 
dan sumber energy adalah kurangnya tenaga ahli dan terampil 
yang mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber- 
sumber tersebut di dalam , disamping masalah permodalannya 

3. Lautan sebagai medan kegiatan industri. Pemanfaatan laut 
sebagai medan kegiatan industri belum efektif dan efesien. 
Masalahnya antara lain adalah belum meratanya kegiatan 
industri. 

4. Laut sebagai tempat bermukim dan bermain. Pemanfaatan laut 
sebagai tempat bermukim bagi sebagian suku laut seperti suku 
Badjo, suku anak lau, belumlah diatut dan dikelola dengan baik. 
Demikian halnya laut sebagai tempat bermain/ olahraga seperti 
selancar, diving, dsb. 

5. Laut sebagai medan hamkamnas. Bidang hamkamnas sangan 
dominan pada laut sebagai media penting dalam kegiatan 
hamkamnas. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya 
sarana untuk pertahanan dan keamanan di laut. 

6. Laut sebagai zona ekonomi ekslusif Indonesia. Dengan 
diberlakukannya konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 
(UNCLOS 82) maka Indonesia sebagai salah satu Negara yang 
diuntungkan, masalahnya adalah semua potensi sumberdaya 
yang terdapat di ZEEI yang hak pengelolaannya diberikan 
kepada Indonesia belum bisa diketahui secara pasti, apalagi 
dimanfaatkan sebagai sumber pambangunan. 

 
Pembangunan Maritim Indonesia Jangka Panjang 

Saat ini dapat diidentifikasikan bahwa sedikitnya terdapat 12 unsur 
pembangunan maritim yang terdiri atas : perikanan, perhubungan laut, 
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industri maritim, pertambangan dan energy, pariwisata bahari , tenaga 
kerja kelautan, pendidikan kelautan, masyarakat bahari dan desa pantai, 
hukum tata kelautan, penerangan bahari, survey pemetaan dan iptek 
kelautan, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup laut dan pantai.  

Namun didasarkan pada asa maksimal, lestari, daya saing, 
prioritas, bertahap, berlanjut dan konsisten, maka hanya terdapat lima 
elemen utama yang dijadikan sebagai focus pembangunan maritim, 
yaitu: perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan 
energy, serta pariwisata bahari. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 
disusunlah pembangunan maritim Indonesia jangka panjang, dalam 
Pembangunan jangka panjang II Maritim Indonesia dilakukan secara 
bertahap, dengan waktu yang masih tersisa 4 pelita (20 tahun) 
pentahapannya dilakukan sebagai berikut: 

1. Pelita VII penekanan dilakukan pada perikanan dan pariwisata 
bahari dengan tanpa mengesampingkan pengembangan 
sumberdaya manusia dan iptek maritim yang sesuai. 

2. Pelita VIII penekanan diletakkan pada perikanan, perhubungan 
laut dan pariwisata bahari seiring dengan pengembangan iptek 
dan SDM yang diperlukan. 

3. Pelita IX penenkannya diletakkan pada perhubungan laut, 
pariwisata bahari seiring dengan peningkatan iptek dan SDM. 

4. Pelita X penekanan diletakkan pada pertambangan dan energy 
seiring dengan pengembangan SDM dan iptek yang diperlukan 

5. Khusus pada pelita VII kelima elemen pembangunan maritim 
Indonesia diarahkan pada sektor perikanan, daya saing dalam 
globalisasi, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan 
dan energy, pariwisata bahari yang diproyeksikan dengan 
kebutuhan SDM dan IPTEK yang sesuai. 

Benua Maritim Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa 
Indonesia melawan segala pihak yang tidak mau melihat bangsa 
Indonesia yang merdeka dan bersatu di Kepulauan Nusantara yang 
merupakan satu keutuhan geografis.  
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Konsep BMI muncul sebagai salah satu cara untuk mengekplorasi 
berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya sumber 
daya kemaritiman namun belum mendapatkan prioritas penanganan 
secara proporsional sehingga berbagai kendala tak pernah dapat diatasi 
secara tuntas, terutama menyangkut upaya memelihara langkah dan 
keterpaduan pembangunan.  

Berbagai kendala umum yang muncul dalam rangka pemanfaatan 
laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
terkait dengan fungsi dan kedudukan laut, seperti kurangnya tenaga 
ahli, belum meratanya kegiatan industri, maupun belum adanya 
pengaturan dan pengelolaan yang baik. 

Pembangunan maritim Indonesia jangka panjang diwujudkan 
dalam  Pembangunan jangka panjang II Maritim Indonesia yang 
dilakukan secara bertahap, dengan menggali dan mengkaji lebih dalam 
mengenai pembangunan Benua Maritim Indonesia, meliputi konsep 
pembangunan, berbagai keadaan dan masalah kemaritim, serta 
pembangunan maritim Indonesia jangka panjang 
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REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL: SEBUAH PENDEKATAN SISTEM 

Oleh: Ir. Irmayani, MT 

 

I. PENDAHULUAN  

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang 
tertuang didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 
merupakan arah penyelenggaraan negara dalam bentuk garis-garis 
besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan 
terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 
Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan 
peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, 
UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya 
Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, 
dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian 
dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), 
yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi 
dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman 
pada RPJP. Sementara untuk tingkat daerah, Pemda harus menyusun 
sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP 
Nasional.  

Sebenarnya GBHN dan RPJP memiliki fungsi yang sama, yaitu 
sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan daerah.  
RPJM merupakan turunan dari RPJP, dibuat per lima tahun, diambil 
sesuai masa kerja seorang Presiden RI. Demikian juga dengan daerah 
yang harus membuat RPJP dan RPJM masing-masing mengaju kepada 
RPJPN tersebut diatas.  Namun, tidak adanya komunikasi dari 
pemerintah mengenai agenda pembangunan jangka panjang dan jangka 
menengah ini menyebabkan masyarakat tidak tahu dengan arah 
pembangunan yang sedang berjalan, sehingga akhirnya masyarakat 
merasa bahwa negara tidak memiliki agenda pembangunan.  Hal ini 
yang kemudian menyebabkan kontrol masyarakat terhadap kinerja 
pemerintah menjadi sangat lemah.   
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Model sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada 
saat ini memungkinkan pembangunan jangka panjang nasional 
(RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode 
pemerintahan.  Mengingat implementasi rencana pembangunan jangka 
menengah nasional (RPJMN) di dasarkan kepada visi dan misi Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih. Penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan 
RPJPN yang bersifat executive perspectif, dipandang lemah karena 
wewenang perencanaan dan pelaksanaannya hanya dimiliki oleh pihak 
eksekutif, atau presiden, wakil presiden, beserta mentri-mentrinya.  
Selain daripada itu, perbedaan antara visi dan misi Kepala Daerah 
dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden juga dapat 
menyebabkan pembangunan berjalan tidak singkron, karena RPJM 
Daerah disusun menurut perspektif daerah dan belum tentu sesuai 
dengan arah pembangunan negara.   

Ketidak konsistenan ini menyebabkan negara harus 
memikirkan kembali formulasi pembangunan yang tepat dan terbaik 
agar Indonesia kembali menjadi suatu kesatuan sistem yang 
terintegrasi, saling mengikat, saling terkait dan mempunyai tujuan akhir 
yang sama, yaitu Indonesia yang sejahtera, aman, dan damai.  Berbagai 
pihak mulai berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai 
panduan untuk kepala negara (Presiden) dalam menjalankan roda 
pemerintahan.  Namun, untuk kembali ke sistem GBHN, 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. 
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.  Sehingga kemudian 
muncul pertanyaan, apakah sistem GBHN bisa diterapkan dalam arena 
baru politik ini?            
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II.  Sistem dan Elemen Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional 

Pendekatan sistem biasanya digunakan untuk menyelesaikan 
sebuah permasalahan yang kompleks, rumit, dan tidak terstruktur, antar 
disiplin, sehingga tidak ada pemecahan tunggal.  Dengan semakin 
rumitnya sistem masyarakat dengan perilaku yang sulit dimengerti, 
maka dibutuhkan pengendalian dan antisipasi perubahan.  
Perkembangan pendekatan sistem dari verbalkualitatif menjadi 
terstruktur-kuantitatif membantu menguraikan permasalahan. 

Beberapa ahli memberikan pengertian dan defenisi yang tidak 
jauh berbeda mengenai sistem, diantaranya Jogianto (2005) 
mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, 
seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.  
Indrajit (2001) mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari 
komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu 
dengan lainnya.  Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem adalah 
himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara 
bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama (Lani Sidharta, 1995); 
Murdick, R. G (1991), Sistem adalah seperangkat elemen yang 
membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan 
pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama 
dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan 
tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang; 
dan Davis, G. B (1991), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 
yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling 
berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-
item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara 
merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti 
provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara 
dimana yang berperan sebagai penggeraknya adalah rakyat yang berada 
di negara tersebut. 
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 Memahami suatu permasalahan dalam bentuk sistem akan 
membantu penstrukturan dunia nyata menjadi sistem akan mampu 
memberi gambaran menyeluruh dan transparan guna analisis 
lanjutan/rekomendas, membantu melihat karakteristik sistem 
(berdasarkan pemakai, pemelihara dan manajemen,) membantu 
mengkategorikan karakteristik sistem melalui sudut pandang tertentu, 
serta menggabungkan aspek empiris dan rasionalis, sebagai upaya 
untuk merancang sistem baru. 

Beberapa prinsip-prinsip dalam pendekatan sistem antara lain 
adalah (1). Holistik, artinya kita harus dapat menentukan faktor-faktor 
pembentuk sistem secara keseluruhan,  keseluruhan melebihi jumlah 
bagian penyusun, peninjauan lengkap elemen dan relasi, serta sesuai 
untuk pendekatan makro, (2) Teleologik, pendekatan berorientasi pada 
tujuan, dimana dan kemana, fungsionalisasi elemen dan atribut, 
mengikatkan diri pada konteks masalah, kritis saat pendefinisian 
masalah, (3) Dialektika; pendekatan didasarkan perubahan waktu,  
Mempertimbangan unsur kesementaraan, cocok untuk sistem yang 
cepat berubah / berumur singkat, perkembangan/ perubahan objek di 
masa lalu dan proyeksi di masa depan, standar perkembangan disusun 
dalam pengertian kecepatan dan luasnya differensiasi, spesialisasi dan 
integrasi  

Dari sudut pandang sebuah sistem, maka sistem perencanaan 
pembangunan Nasional  harus memiliki: 

1. Sekumpulan objek (unsur-unsur, bagian-bagian atau elemen-
elemen); sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki 
beberapa elemen pemerintahan yang saling bekerjasama, 
diantaranya adalah Lembaga Pemerintahan, dalam hal ini 
lembaga pemerintahan yang terkait adalah lembaga yang 
terlibat di dalam pembuatan kebijakan negara, antara lain 
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Presiden, Pemerintah Daerah seperti Gubernur, Bupati 
dan Walikota, serta Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.  
Seluruh unit yang tergabung dalam struktur vertikal dan 
horizontal ini merupakan elemen dari suatu sistem yang saling 
bekerjasama dalam suatu lingkup yang kompleks untuk 
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membuat kebijakan bersama dalam membangun negara 
kesatuan Republik Indonesia, tergabung dalam sistem 
perencana pembangunan nasional.    

2. Adanya interaksi atau hubungan (interrelatedness) antara 
unsur-unsur (bagian-bagian, elemen-elemen).   
Keterhubungan di antara unsur diatas ada yang bersifat vertikal 
maupun horizontal.  Agar pembangunan berjalan konsisten di 
setiap level, maka perencanaan pembangunan pada unsur yang 
memiliki keterhubungan vertikal dengan unsur yang lain harus 
mengacu pada perencanaan pembangunan unsur dengan 
tingkatan yang lebih tinggi.  Hal ini harus dimulai bahkan pada 
saat seorang pemimpin negara atau daerah menyusun visi dan 
misi saat akan mencalonkan diri, sehingga program kerja yang 
disusun juga konsisten dengan perencanaan pembangunan 
nasional.  Sebagai contoh, rencana pembangunan seorang calon 
bupati harus mengacu pada rencana pembangunan propinsi.  
Dengan demikian pendekatan yang digunakan haruslah bersifat 
top down. 

3. Adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur (working 
independently and jointly) (bagian-bagian, elemen-elemen 
saling tergantung dan bekerja sama) tersebut menjadi suatu 
kesatuan (unity).  Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta 
cita-cita seluruh rakyat Indonesia merupakan sebuah ikatan 
bagi sistem perencanaan pembangunan nasional. Kerjasama 
antara elemen negara ini  

4. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.  Yang 
dimaksud dengan lingkungan sebuah sistem adalah unsur-
unsur yang berada di luar lingkungan sistem, namun 
berinteraksi dan berdampak terhadap aktifitas di dalam sistem.  
Pada sistem perencanaan pembangunan, faktor lingkungan 
memegang peranan penting, terutama pada era reformasi ini, 
dimana keterbukaan informasi yang sangat tinggi, maka faktor 
lingkungan memegang peranan penting, karena harus 
dipertimbangkan dalam mendesain sebuah sistem.  Adanya 
Stimulus dan respon, yaitu pengaruh lingkungan terhadap 
sistem dan pengaruh sistem terhadap lingkungan, membuat 
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sebuah sistem harus dirancang sesuai dengan perkembangan 
kondisi terkini. Dari sifatnya, sistem perencanaan 
pembangunan ini dapat digolongkan sebagai sistem dinamis – 
terbuka. 

5. Terdapat tujuan bersama (output) sebagai hasil akhir.  Sebagai 
hasil akhir reformulasi sistem perencanaan pembangunan 
nasional tentu saja adalah sebuah sistem baru tentang 
perencanaan pembangunan nasional yang representatif, yang 
akan membawa bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang 
adil, makmur, dan sejahtera. 
 

III. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 
dalam Pendekatan Sistem 

Reformulasi sebuah sistem perlu dilakukan jika sistem yang 
berjalan kehilangan salah satu atau lebih unsur-unsur tersebut, jika 
sistem yang berjalan sudah tidak ada interaksi atau hubungan dan 
ketergantungan antara unsur-unsur internalnya, ataupun tidak 
tercapainya tujuan bersama sebagai hasil akhir yang ingin dicapai, 
maka pada saat itulah reformasi sistem perlu dilakukan.  Selain dari itu 
reformulasi sebuah sistem juga diperlukan jika sistem yang berjalan 
tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau tidak tercapainya target dan 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.   

 

Penentuan Potensi Masalah 

Tahap awal dalam mendesain sebuah sistem adalah 
menentukan permasalahan potensial yang harus dirubah.  Permasalahan 
merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan 
kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa.  
Pemecahan masalah  merupakan tindakan memberikan respon terhadap 
masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang 
keuntungannya.  Tindakan memilih strategi atau aksi yang pemimpin 
yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut 

Dalam reformulasi sistem ini, perubahan dianggap perlu karena 
sejak amandemen UUD 1945 dan mulai berlakunya UU no.25/2004 
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yang 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) untuk 
menggantikan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), sebagian 
pihak merasa telah terjadi beberapa permasalahan yang menyebabkan 
percepatan pembangunan  tidak tercapai, yang disebabkan oleh 
beberapa hal seperti ketidak konsistensian pembangunan di antara 
generasi pemimpin bangsa, pemimpin bangsa berikutnya  tidak 
melanjutkan proses pembangunan yang tengah berjalan dan belum 
selesai.  Tidak adanya komunikasi antara pemerintah yang membuat 
perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk RPJPN 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dengan RPJMD 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) membuat 
pembangunan yang berjalan juga tidak selaras, dan berjalan sendiri-
sendiri sesuai dengan program kerja yang dibuat oleh pemimpin 
terpilih.  Selain itu komunikasi antara pemerintah selaku perencana 
dengan masyarakat sebagai penerima arah pembangunan juga tidak ada, 
berbeda dengan pada saat pencanangan GBHN yang selalu 
disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 
berperan sebagai pengawas pembangunan yang berjalan.  Semua hal ini 
menyebabkan masyarakat tidak mengetahui arah pembangunan yang 
berjalan, ditambah dengan lambatnya perkembangan pembangunan 
sehingga sebagian pihak merasa perlu untuk mereformasi sistem 
perencanaan pembangunan nasional ini.  

 

Penetapan Tujuan 

Langkah berikutnya adalah penetapan tujuan, untuk apakah 
dilakukan perubahan terhadap sistem yang telah ada, berdasarkan latar 
belakang masalah yang telah didefenisikan sebelumnya.  Berdasarkan 
potensi permasalahan diatas, maka tentu saja keinginan dan tujuan 
masyarakat Indonesia adalah adanya keterbukaan arah pembangunan, 
dimana pemerintah mengkomunikasikan semua rencana pembangunan 
yang berjalan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, konsisten, 
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berkelanjutan dan berkesinambungan, dimana semua rakyat Indonesia 
dapat merasakan buah hasil pembangunan negara ini.   

 

Input dan Output Sistem  

 Penetapan input dan output sistem sangat penting, dalam 
mendesain sebuah sistem, karena fungsi sistem adalah untuk input, 
melalui proses menjadi output.  Komponen dari suatu sistem 𝑆𝑆 ⊆ 𝑋𝑋 𝑌𝑌 
disebut sebagai objek sistem, X merupakan objek input atau himpunan 
input dengan elemen X adalah input, Y merupakan objek output atau 
himpunan ouput dengan elemen Y adalah output 

Jika reformulasi sistem perencanaan pembangunan merupakan 
output (Y), yaitu hasil yang ingin dituju dari reformulasi ini, maka 
elemen-elemen internal sistem beserta lingkungan sistem merupakan 
input (X), karena elemen internal dan lingkungan sistem akan 
mempengaruhi arah perencanaan pembangunan yang akan dibuat.  
Elemen internal sistem merupakan pihak-pihak yang terkait langsung 
dalam perencanaan pembangunan nasional, sedangkan lingkungan 
sebuah sistem merupakan elemen-elemen yang berada diluar sistem, 
namun mempengaruhi arah sistem tersebut. 

Oleh karena itu, dapat didefenisikan: 

- Output sistem (Y) adalah  reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional,  

- Sedangkan input sistem (X) adalah: X1 = presiden dan wakil 
presiden, X2 = DPR RI, X3 = DPRD tk II, X4 = Gubernur, X5 
= Walikota, X6 = organisasi masyarakat (LSM), X7 = Industri 
dan Perusahaan Swasta, X8 = Media Massa 
 

Tahap Pengembangan Sistem Baru 

Untuk mendesain sebuah sistem baru, maka harus 
diidentifikasikan kriteria sebuah sistem baru.  Kriteria baru tentu 
merupakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada 
sistem lama.  Oleh karena itu perlu mendefenisikan secara rinci apa saja 
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem lama, sebagai 
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pedoman dalam mengidentifikasikan kriteria sistem perencanaan 
pembangunan nasional yang baru. 

Sebuah sistem harus dibagi menjadi aktivitas-aktivitas yang 
lebih kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan.  Tahapan 
pembuatan sistem (harus) dilakukan dengan urutan top-to-bottom.   

Tetapkan standard untuk pengembangan dan dokumentasi yang 
konsisten.   Standard pengembangan sistem umumnya menjelaskan:  
aktivitas, tanggung jawab, petunjuk dan kebutuhan pendokumentasian.  
Kegagalan pengembangan sistem akibat tidak tersedianya standard 
pendokumentasian merupakan hal yang banyak dijumpai dalam proyek 
pengembangan sistem  

Semua sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar 
(disebut super-systems).  Begitu pula semua sistem terdiri dari bagian-
bagian yang lebih kecil (disebut subsystems).   Sistem harus dibagi 
menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil untuk memudahkan 
menyelesaikan persoalan dan membangun sistem yang lebih baik.  
Dengan membagi persoalan besar (sistem) menjadi potongan kecil yang 
lebih mudah (subsistem), pengembang akan mudah menerapkan proses 
pemecahan masalah.   

 

Desain Sistem Baru 

Rancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan.  Banyak 
pengembang sistem yang terjebak dalam pengembangan sistem untuk 
memenuhi kebutuhan saat ini saja.  Sistem bisa menjadi usang 
(obsolute) dan biaya untuk mengoperasikannya menjadi sangat besar.  
Sistem yang dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini akan 
sulit disesuaikan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Perhatian 
harus sebanding antara memperhatikan sistem yang ada (sering disebut 
legacy systems), dan bagaimana memperkirakan arah pengembangan 
sistem yang baru.  Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi tidak 
terjadi begitu saja tetapi harus dirancang secara sengaja di dalam sistem 

Setelah mendesain sebuah sistem baru, harus terlebih dahulu 
melakukan ujicoba sebelum sistem benar-benar dilaksanakan.  Ujicoba 
juga bisa dilakukan dengan membuat jajak pendapat untuk menjaring 
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pendapat dari elemen internal sistem, lingkungan eksternal, maupun 
masyarakat umum sebagai pengguna sistem yang akan dilaksankan. 

IV.   Kesimpulan 

1. Reformulasi sistem perlu dilakukan jika sistem yang berjalan 
kehilangan salah satu atau lebih unsur-unsur tersebut, tidak ada 
interaksi atau hubungan dan ketergantungan antara unsur-unsur 
internalnya, ataupun tidak tercapainya tujuan bersama sebagai 
hasil akhir yang ingin dicapai. 

2. Pendekatan sistem dapat digunakan untuk menguraikan 
permasalahan yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam 
bentuk sub-sistem, sehingga mempermudah penyelesaian 
masalah 

3. Tahapan pembuatan sistem (harus) dilakukan dengan 
pendekatan top-to-bottom 
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Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Oleh: Nurbaeti, S.H., M.H 

 

I. Latar Belakang 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara 
tentang penyelenggaraan negara dalam garis garis besar 
sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh  dan 
terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 
tahun.Dengan adanya amandemen UUD 1945, Pasal 3 UUD 
1945 tidak lagi memberi kewenangan kepada MPR untuk 
menetapkan GBHN. 

GBHN diganti dengan Sistem Perencanaan Pembanguntan 
Nasional yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, yang 
menyatakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik 
Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, 
dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang ( RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, dengan 
penjabarannya dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah(RPJM) dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat 
visi, misi dan program pembangunan presiden terpilih dengan 
berpedomagai n pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus 
menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk 
kepada RPJP Nasional. 

Pada dasarnya GBHN dan RPJP ini sama fungsinya yaitu 
sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan 
daerah. Dalam pelaksanaan berbeda,  GBHN memiliki fondasi 
yang kuat dan dipahami rakyat.GBHN dalam fungsinya seba 
gai visi dan misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan 
arah pembangunan nasional, di dalam GBHN dituangkan apa 
saja yang   dibutuhkan masyarakat karena pembuatannya 
dilakukan dengan meninjau kebutuhan dan masalah dalam 
masyarakat, sedangkan RPJP tidak demikian, disusun sesuai 
visi dan misi Presiden terpilih, untuk daerah sesuai dengan visi 
dan misi kepala daerah.  
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasca 
reformasi ini melahirkan berbagai masalah diantaranya : 

1. Penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan RPJPN 
dipandang  lemah karena Eksekutif  Prespektif  

2. Terjadinya inkonsistensi dan diskontinuitas 
pelaksanaan RPJMN dan RPJPN karena 
pergantian Presiden 5 tahun sekali 

3. RPJMN tidak sinkron dengan daerah karena RPJM 
daerah disusun  menurut perspektif daerah. 

Permasalahan ini menimbulkan  pendapat untuk kembali 
ke GBHN, mungkinkah ini dilakukan ?.Jika ini menjadi pilihan 
maka terlalu banyak tahapan yang harus dilakukan.  

II. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implikasi pemberian kewenangan kepada 
MPR untuk kembali menetapkan GBHN  terhadap sistem 
ketatanegaraan? 

2. Bagaimanakah implikasi pemberian kewenangan kepada 
MPR untuk kembali menetapkan GBHN  terhadap 
perkembangan pembangunan nasional? 

 

III. Pembahasan 

1. Implikasi pemberian kewenangan kepada MPR untuk 
kembali menetapkan GBHN terhadap sistem 
ketatanegaraan. 

Lembaga Negara merupakan institusi- institusi yang 
melaksana fungsi-fungsi negara. Lembaga Negara ada 
yang dibentuk berdasarkan UUD, Undang-Undang, dan 
Keppres. Sebelum Amandemen UUD 1945 Lembaga 
Negara yang dibentuk berdasarkan UUD terbagi atas 
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Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR, dan Lembaga 
Tinggi Negara yaitu DPR, Presiden ,BPK, DPA, dan MA. 

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara MPR adalah 
pemegang kedaulatan rakyat, hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: 
“Kedaulatan ada ditangan rakyat dilaksanakan 
sepenuhnya oleh MPR” 

Sebagai pemegang kedaulatan MPR memiliki tugas dan 
kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 3 UUD 1945 
sebagai berikut : 

“MPR menetapk an UUD dan Garis-garis Besar Haluan 
Negara” 

Hal ini berarti hanya MPR pelaku kedaulatan rakyat, MPR 
yang menentukan siapa pemimpin negara, dan MPR juga 
yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan 
negara dalam  menyelenggarakan negara.  

Jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan Negara 
Republik Indonesia Presidensil tentu tidak sesuai sebab 
kriteria sistem ini Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat. 

Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan 
reformasi telah  menempatkan posisi MPR yang 
sebenarnya. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: 

“Kedaulatan ada ditangan rakyat dilaksanakan 
berdasarkan UUD” 

Hal ini berarti bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu 
tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua 
Lembaga Negara baik secara langsung maupun tidak 
langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. 
Presiden, DPR, DPD dipilih secara langsung oleh rakyat 
dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung 
prinsip kedaulatan rakyat. 
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Pada dasarnya reformasi merupakan usaha sistematis dari 
seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan 
kembali nilai-nilai dasar (core value) atau indeks 
demokrasi. Nilai-nilai demokrasi bertumpu pada 5 (lima) 
indeks utama yaitu: sistem pemilihan yang jujur dan adil 
untuk jabatan-jabatan publik, keadaan pemerintah yang 
terbuka, akuntabel dan responsif, promosi dan 
perlindungan HAM, keberadaan civil society serta 
eksistensi kepemimpinan yang committed pada nilai-nilai 
dasar demokrasi.  Hal ini tertuang dalam agenda reformasi: 

1. Amandemen UUD 1945.  

2. Penghapusan Doktrin Dwi fungsi ABRI. 

3. Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan HAM, 
serta Pemberantasan KKN. 

4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan 
daerah. 

5. Mewujudkan kebebasan Pers. 

6. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi 

Dengan menghadirkan kembali GBHN yang menjadi 
kewenangan MPR untuk menetapkannya berarti apa yang 
telah diperjuangkan reformasi 1998 menjadi sia-sia. 
Negara Republik Indonesia kembali harus menata langkah 
kembali ke sistem pemerintahan sentralisasi, daerah tidak 
sepenuhnya lagi dapat mengurus rumah tangganya 
sendiri. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan 
yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi  di tangan MPR 
yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu 
berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling 
mengimbangi(Chek and Balances)pada institusi-institusi 
ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada 
MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan 
pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki 
hubungan dengan rakyat. 
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Hal ini juga berarti harus dilakukan perubahan sistem 
ketatanegaraan sangat komplek, mulai dari amandemen 
UUD 1945 yang diikuti perubahan peraturan perundang-
undangan yang ada di bawahnya, lembaga pelaksana, dan 
pertanggungjawabannya. 

 

2. Implikasi pemberian kewenangan kepada MPR untuk 
kembali menetapkan GBHN terhadap perkembangan 
pembangunan nasional. 

Pemberian kewenangan kepada MPR untuk menetapkan 
GBHN   kembali perlu pengkajian terhadap apa yang telah 
dicapai pada masa orde baru, sebab pada masa itu tidak 
dipungkiri pelaksanaan pembangunan nasional terlaksana 
secara kontinuitas dan konsisten. 

Pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan 
terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan 
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. 
Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi 
Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari 
kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua 
lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi 
yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai 
berikut. 

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 

Pelaksanaannya pembangunan nasional  dilakukan 
secara bertahap yaitu,  

a. Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun 
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b. Jangka pendek mencakup periode 5 tahun 
(Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan 
jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang 
sehingga tiap pelita akan selalu saling 
berkaitan/berkesinambungan. 

  

Pelaksanaan Pelita Orde Baru, yaitu : 

1. Pelita I 

Tujuan : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus 
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada 
bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahap 
berikutnya. 

Sasaran : pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, 
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I 
adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk 
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan 
bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup 
dari hasil pertanian. 

Kebijakan: 

a. Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan 
beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang 
tahan hama tersebut. 

b. Memperbaiki infrastuktur yang digunakan oleh sektor 
pertanian seperti jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang 
menjadi tempat dijualnya hasil pertanian. 

c. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku dan Papua dapat diolah agar menjadi lahan 
yang menghasilkan bagi perekonomian. 

Berdasarkan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968 dibentuklah 
Kabinet Pemba ngunan dengan tugas pokok melaksanakan Panca 
Krida.Dalam rangka melaksanakan krida ke-2 dari Panca Krida Kabinet 
Pembangunan, yaitu menyusun dan melaksanakan  Rencana 
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Pembangunan Lima Tahun, maka Pemerintah menyusun suatu rencana 
pembangunan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 319 
tahun 1968 dan yang disebut  Rencana Pembangunan Lima Tahun I 
atau Repelita I. 

Pelaksanaan Repelita I dimulai pada 1 April 1969 bertepatan 
dengan dimulainya tahun anggaran baru1969/70,dan dan berakhir 
pada 31 Maret 1974 bertepatan dengan berakhirnya tahun anggaran 
1973/74 Dengan demikian maka Repelita I meliputi tahun anggaran 
1969/70 sampai dengan tahun  anggaran 1973/74. 

Pelaksanaan Repelita I setiap tahunnya dituangkan ke dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga 
pelaksanaan tahun demi tahun termasuk penyediaan biayanya terlebih 
dahulu disetujui oleh Dewan  Perwakilan   Rakyat dalam bentuk Undang-
undang. 

2. Pelita II 

Tujuan : untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat dan meletakkan 
landasan  yang kuat   untuk   tahap   pembangunan   berikutnya. 

Sasaran : Pengembangan sektor pertanian yang merupakan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar 
tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 
Selain itu sasaran Repelita II ini juga perluasan lapangan kerja 

Kebijakan : 

a. Pemerataan kesempatan kerja, 

b. Pengembangan golongan ekonomi lemah dalam rangka 
pemerataan kesempatan berusaha, 

c. Pengembangan koperasi, 

d. Transmigrasi 

e. Investasi Pemerintah yang dilaksanakan melalui anggaran 
pembangunan negara. 

f. Menerapkan prinsip anggaran berimbang  
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g. Pengadaan program padat karya 

Hasil pelaksanaan dari masing-masing empat tahun pertama 
Repelita II telah disampaikan sebagai lampiran Pidato Kenegaraan 
Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus. Laporan kali 
ini tidak hanya melaporkan hasil pelaksanaan selama tahun terakhir 
1978/79, tetapi juga mengenai keseluruhan hasil pelaksanaan selama 
lima tahun dari tahun anggaran 1974/75 sampai dengan tahun 
ang¬garan 1978/79. 

Sesuai dengan GBHN maka tujuan Repelita II adalah 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan 
meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan Repelita III 
dan selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan tersebut Repelita II 
melanjutkan    usaha yang telah dijalankan selama Repelita I. Di 
samping itu Repelita II juga mulai menggarap secara lebih dalam 
masalah-masalah yang sejak semula disadari belum terpecahkan dalam 
Repelita I misalnya masalah perluasan kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan hasil-hasil 
pembangunan, masa¬lah pendidikan, kesehatan, koperasi, transmigrasi 
dan lain-lain. 

Segala usaha yang dijalankan selama Repelita II ke arah tujuan 
seperti tersebut di atas tetap dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan 
terus menerus dan selalu berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yaitu 
pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang 
sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan ini tetap 
diusahakan di dalam suatu keseimbangan yang serasi tanpa ada unsur 
yang dikorbankan. Usaha ini selama Repelita II ternyata bukanlah hal 
yang mudah oleh karena banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi 
baik yang bersumber dari luar negeri oleh karena berbagai krisis 
ekonomi dunia maupun yang bersumber dari dalam negeri seperti krisis 
keuangan Pertamina dan hambatan-hambatan dalam produksi pangan. 

Pencapaian pada Pelita I dan II : 

a. Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun 
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b. Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB 
selama 10   tahun 

c. Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 
persen • 

d. Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi 
kurang lebih 2/3 dari total penerimaan 

e. Inflasi rata-rata 17 persen 

f. Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari 
pengeluaran kondisi Boom minyak tahun 1973 dan Kebijakan 
devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$ 

Kesimpulan : Dari hasil yang di torehkan oleh program Repelita 1 dan 
2 pemerintah dan masyarakat Indonesia patut bangga karena hasil yang 
di capai sudah lumayan memuaskan dibandingkan tahun sebelum 
diadakannya program ini. 

 

3. Pelita III 

Pada Repelita III prioritas utama pemerintahan dalam rencana 
pembangunan perekonomian indonesia terletak pada sektor pertanian 
dimana sektor ini ditujukan pada swasembada pangan. Selain itu juga 
dilakukan peningkatan pada sektor industri yang mengelola bahan baku 
menjadi barang jadi. Kebijakan pembangunan ini berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja . 
Kewenangan pengelolaan dana pembangunan disentralisasikan oleh 
departemen / LPND teknis melalui dokumen DIP dan desentralisasi 
oleh daerah melalui dokumen SPABP. Untuk mekanisme penyaluran 
dana pembangunan melalui sentarlisasi DIP dan anggaran didaerahkan 
(SPABP). adapun mekanisme perencanaan pembangunan yaitu TOP 
DOWN TRANSISI BOTTOM UP . Untuk arah kebijakan program 
pembangunan pada masa ini yaitu berarah ke pembangunan sektor. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1979-1984 atau pada 
masa Repelita III pemerintah memfokuskan rencana pembangunan 
perekonomian pada sektor pertanian yang menuju swasembada pangan 
dan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Di awali 
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pertumbuhan ekonomi amat tinggi pada tahun 1980-1981 (1981 : 11%) 
dan kemudian merosot menjadi 2,2 persen pada tahun 1982 . dan untuk 
mennagulangi resesi ekonomi (kondisi ketika produk domestik 
bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai 
negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun) dengan program 
deregulasi dan liberalisasi (1983-1988). 

Pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih 
diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi 
yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat 
tinggi. Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan 
ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita 
(REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan 
perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia) 
yakni: Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984) 
Titik Berat Repelita III: Pada sektor pertanian menuju swasembada 
pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi 
barang selanjutnya. Menekankan bidang industri padat karya untuk 
meningkatkan ekspor. 

Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia 
yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecendrungan 
harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun 
terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, 
usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan 
pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak dalam 
negeri. 

Dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan dengan 
tetap memperhatikan "logi" lainnya melalui kebijaksanaan delapan 
jalur pemerataan yang intinya adalah: 

a. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, 
sandang, dan perumahan. 

b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, 
pelayanan kesehatan. 

c. Pemerataan pembagian pendapatan. 

d. Pemerataan perluasan kesempatan kerja. 
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e. Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah. 

f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi 
generasi muda dan kaum wanita. 

g. Pemerataan pembangunan antar daerah. 

h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. 

Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi di 
lingkup Internasional adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga 
riil di AS menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas Internasional 
meningkat dan semakin beratnya beban utang negara-negara yang 
sedang erkembang. 

 

4. Pelita IV 

Pada periode Pelita IV ini, letak titik beratnya hampir sama dengan 
periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita 
III lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi 
bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada 
“meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri 
sendiri, baik industri berat maupun ringan. Selain itu, yang ditargetkan 
dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan 
rumah untuk keluarga. 

Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor 
pertanian berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia 
memproduksi beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan 
penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada 
tahun 1985. 

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk 
periode ini : 

1) Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor 
nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan : 

a. Pemberantasan pungutan liar (pungli) 

b. Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman 
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c. Mempermudah prosedur kepabeanan 

2) Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta 
di bidang ekspor dan penanam modal. 

3) Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang 
didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri. 

4) Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, 
moneter, dan penanam modal dengan cara : 

a. Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong 
dan bahan baku 

b. Proteksi produksi yang lebih efisien 

c. Kebijakan penanam modal 

5) Paket Kebijakan 15 Januari 1987. peningkatan efisiensi,inovasi dan 
produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk 
meningkatkan ekspor nonmigas. 

Program KB dan swasembada pangan berhasil namun 
cenderung hanya terdapat di pulau Jawa saja. Beban Hutang luar 
negeri membesar. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang 
berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah 
akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga 
kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. 

Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih 
dialami pada periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga 
minyak bumi turun sangat tajam. Masalah yang semakin nampak 
dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada 
tingkat kurang lebih 2,7% per tahun. Pada tahun 1983 jumlah 
tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 1988 diperkirakan akan 
menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan 
hanya 5% pertahun selama Pelita IV. Di samping ciri-ciri pokok 
dan pola unit produksi juga merupakan hambatan bagi 
berkembangnya ekspor Indonesia, bahkan menghambat 
pertumbuhan secara keseluruhan. 

Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam periode yang 
amat sulit ini adalah pada tahun 1984 Indonesia sudah tidak lagi 
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mengimpor beras (tahun 1980 indonesia mengimpor beras 
sebanyak 2 juta ton, tahun 1981 mengimpor 0,54 juta ton, tahun 
1982 mengimpor 0,31 juta ton, tahun 1983 mengimpor 0,78 juta 
ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya digunakan untuk 
mengimpor beras dapat digunakan untuk keperluan pembangunan. 
Pedoman pembangunan pada periode ini adalah GBHN tahun 1983 
yang pada intinya tidak mengalami perubahan dibandingkan 
dengan GBHN sebelumnya. 

Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini 
semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi 
mekanisme pasar, khususnya yang berkaitan dengan aspek 
moneter, kelancaran arus barang yang ada pada giliran berikutnya 
diharapkan dapat meningkatkan produksi (Inpres No.4/1985). 
namun dengan situasi Internasional yang tidak menentu pada 
tahun1986/1987 Neraca Pembayaran Indonesia menghadapi 
tekanan berat. Lebih-lebih karena turunnya harga minyak bumi. 
Untuk mengatasi ancaman itu, sekali lagi pemerintah 
memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS 
sebesar 31% pada 12 September 1986. Tujuan utama devaluasi ini 
pada dasarnya untuk mengamankan neraca pembayaran selain 
untuk meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan daya saing 
produk Indonesia dan mencegah larinya rupiah ke luar 
negeri. Namun harus diingat bahwa dengan devaluasi ini, jumlah 
hutang Indonesia semakin besar. 

Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat biaya 
ekonomi tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing 
di luar negeri, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 
1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 
produksi dalam negeri dan daya saing barang ekspor bukan migas 
melalui pemberian kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan 
pengembalian bea masuk serta pembentukkan kawasan berikat. 
Kemudian pada 30 Juni 1986 Sertifikat Ekspor dihapus. 
Kebijaksanaan 6 Mei ini kemudian disempurnakan dengan 
kebijaksanaan 25 Oktober 1986, sekaligus sebagai penunjang 
kebijaksanaan devaluasi 12 September 1986 yang intinya 
mendorong ekspor non-migas melalui penggantian sistem bukan 
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tarif menjadi sistem tarif secara bertahap, juga penyempurnaan 
ketentuan bea masuk dan bea masuk tambahan. Sejalan dengan itu 
bea fiskal ke luar negeri dinaikkan dari Rp 150.000,- per orang 
menjadi Rp 250.000,- perorang. Kemudian pada tanggal 25 
Oktober 1986 ekspor dalam bentuk barang mentah (rotan, jangat, 
dan kulit) dilarang. 

Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian 
Indonesia semakin dibebani dengan meningkatnya hutang luar 
negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat 
terhadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%. Namun dalam 
situasi sulit seperti ini, APBN tahun 1987/1988 naik kurang lebih 
6,6% di bandingkan dengan anggaran sebelumnya. 

Penyebab utamanya adalah bahwa negara minyak sudah 
meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 per barel. Yang juga 
sedikit menggembirakan adalah pada tahun 1987 ekspor non-migas 
telah dapat melampaui ekspor migas. oleh para pengamat naiknya 
ekspor non-migas ini disambut dengan dua pandangan. Di satu 
pihak beranggapan bahwa meningkatnya ekspor non-migas ini 
disebabkan karena deregulasi yang selama ini secara intensif 
dilakukan, namun pengamat yang lain berpendapat bahwa naiknya 
ekspor non-migas ini disebabkan karena depresiasi dollar Amerika 
terhadap Yen dan DM, karena ternyata ekspor indonesia ke Jepang 
dan Jerman Barat merupakan bagian tindakan kecil dari 
keseluruhan ekspor Indonesia. Pengamatan masih perlu dilakukan 
untuk menyusun kebijakan.Namun yang pasti bahwa target 
pertumbuhan sebesar 5% per tahun selama Repelita IV sangat 
sulit dicapai. 

 

5.    Pelita V 

 Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan 
industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan 
produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pada 
periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia 
Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa 
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politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan 
rezim Orde Baru runtuh. 

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap 
pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu 
dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki 
proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan 
kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot 
penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara 
dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 
miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang 
memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan 
itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses 
pembangunan ekonomi. 

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga 
Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali 
dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai 
dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari 
pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan 
energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang 
dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui 
memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang 
berantakan di akhir tahun 1960. 

Dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang 
sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan 
yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat. 

Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada 
sangkut pautnya dengan kebijaksanaan  deregulasi pemerintah, yang 
sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian 
tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan 
dunia swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor 
penggerak dalam ekspansi ekonomi. 
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Ekspansi ekonomi di atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang 
besar, sebagai akibat naiknya permintaan domestik (domestic demand) 
yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi 
ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan  pesat selama tiga tahun 
berturut-turut ini dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut 
kestabilan keuangan moneter (Soemitro Djojokusumo, 1993). 

 

A.   Masalah-masalah yang dihadapi 

 Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan 
ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas (overheated) jika 
dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kestabilan harga 
dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan 
ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar 
negeri). 

a. Indikator Ekspansi Ekonomi 

1) Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 5,8% (1988), 
7,5% (1989), 7,1 (1990) 

2) Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% (1983), 17% 
(1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai 
investasi swasta domestik. 

b.      Indikator Ekspansi Moneter 

1) Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 44% (1990) 

2) Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), menjadi 54% 
(1991) 

3) Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% (1989) 9,5% 
(1990-1991) 

4) Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6 miliar (1989), 
US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991). (Soemitro 
Djojohadikusumo, 1993) 
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B.   Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah 

Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan ekonomi 
meningkat cepat sehingga memanas (overheated) berlangsung selama 
tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan tahun ke 1 PELITA V 
(1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berlangsung terus 
sepanjang PELITA V  (1989/1990 – 1993/1994) 

• Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan 
kebijaksanaan uang ketat. 

• Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy) 

Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan 
kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan : 

1) Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp 28.73 triliun 
(1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun 
(1991/1992) 

2) Moneter / perbankan 

 

C. Membatasi kredit bank melalui politik diskonto (suku bunga) 
didukung operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan 
SBPU. 

D. Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR (Loan to 
Deposit Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio). 

Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) 
menjadi 6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 
4,9% (1992). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : 
Nota Keuangan dan Rancangan APBN 1994/1995). 

 

6.   Pelita VI 

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor 
bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri 
dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang 
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diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik 
lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.Indonesia dilanda 
krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. 

Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis 
ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. 
Pelita VI pun kandas ditengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian 
terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang 
dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan 
masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan 
tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi 
secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan 
serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan 
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam 
masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang 
terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya 
mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan 
politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. 
Pembagunan tidak merata. 

Tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang 
menjadi beban negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. 
Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya 
perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. 
Membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan 
taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru 
merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. 

 

IV. Penutup 

Simpulan 

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implikasi pemberian kewenangan kepada MPR untuk menetapkan 
GBHN kembali  terhadap sistem ketatanegaraan  berarti bahwa apa 
yang telah diperjuangkan reformasi 1998 menjadi sia-sia. Negara 
Republik Indonesia kembali harus menata langkah kembali ke 
sistem pemerintahan sentralisasi, daerah tidak sepenuhnya lagi dapat 
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mengurus rumah tangganya sendiri. UUD 1945 membentuk struktur 
ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi  di tangan 
MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu 
berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling 
mengimbangi(Chek and Balances)pada institusi-institusi 
ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR 
merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan 
negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Hal ini 
juga berarti harus dilakukan perubahan sistem ketatanegaraan sangat 
komplek, mulai dari amandemen UUD 1945 yang diikuti perubahan 
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, lembaga 
pelaksana, dan pertanggungjawabannya. 

2. Implikasi pemberian kewenangan kepada MPR untuk kembali 
menetapkan GBHN    terhadap perkembangan pembangunan 
nasional pada dasarnya dimungkinkan lebih baik pelaksanaannya 
karena kontinuitas dan konsistensi dari tahapan pelaksanaan telah 
disusun dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, 
namun Presiden dan Kepala Daerah tidak lagi melaksanakan 
program sesuai dengan visi dan misi, bahkan kebutuhan daerahnya 
masing-masing, jika yang diutamakan penyamarataan. 

 

Saran 

1. Pemberian kewenangan kembali kepada MPR untuk menetapkan 
GBHN perlu kajian yuridis yang menelaah kemanfaatannya 
terhadap sistem ketatanegaraan. 

2. Daerah harus tetap diberi ruang khusus untuk pengembangan 
pembagunan sebab kekhasan daerah ikut berpengaruh. 
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Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
dikaitkan Kewenangan Majelis Permusyawarata Rakyat dalam 

Menetapkan GBHN 

Oleh: Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H.1 

 

A. Pendahuluan 

 Pada era reformasi, tepatnya melalui Amandemen Ketiga UUD 
1945, dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 mengalami perubahan. MPR 
tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar 
Haluan Negara. Perubahan itu bukan tanpa maksud. Hal tersebut adalah 
salah satu perubahan yang dilakukan untuk memperkuat sistem 
presidensial dan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Sehingga 
MPR tidak lagi bertindak sebagai penerjemah dari nilai-nilai dalam 
UUD 1945. Tugas itu kini sudah diserahkan kepada Mahkamah 
Konstitusi. Haluan negara digantungkan kepada visi dan misi yang 
dibawa oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu, seluruh 
kebijakan yang diambil dalam pemerintahan langsung didasarkan 
kepada ketentuan dalam UUD 1945. 

 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 yang 
menyatakan: (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar  (2)  Melantik Presiden dan/  atau Wakil Presiden (3) 
Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 

 Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi 
terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu 
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan 
pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan 
sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya 
seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.  

 MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk 
menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan 

                                                             
1  Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 
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Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan 
menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi 
kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila 
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum 
Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai 
dengan tahun 2002.  

 Hampir delapan belas tahun sejak Reformasi Tahun 1998, 
gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN semakin menguat. 
Gagasan itu muncul karena arah pembangunan dianggap menjadi tidak 
jelas dan semakin menjauh dari Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, 
patut dipertanyakan apakah jangka waktu delapan belas tahun cukup 
untuk melakukan penilaian akan implementasi perubahan mendasar 
pada Konstitusi suatu negara, bahkan untuk mengembalikan ketentuan 
pada kondisi semula. 'Gagasan mundur' itu perlu dipikirkan lebih dalam 
terutama untuk menjawab apakah isu tersebut berakar pada perbaikan 
substantif atau hanya romantisme masa lalu belaka. Apapun langkah 
yang diambil, apakah menghidupkan kembali GBHN atau tidak, akan 
sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan momentum perubahan 
pascareformasi, terutama dalam aspek ketatanegaraan.  

 GBHN menjadi dokumen strategis pada masa Orde Baru. 
Dokumen itu dianggap sebagai cerminan kehendak rakyat dalam 
rangka menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan benar. Saat itu, 
GBHN menjadi terjemahan dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan 
UUD 1945 (praamandemen) yang kemudian digunakan sebagai 
panduan bagi pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah, dalam 
melaksanakan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkannya. Selain itu, GBHN menjadi simbol kewenangan besar 
yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, sesuai yang diatur 
dalam Pasal 3 UUD 1945. 

 Berdasarkan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Amandemen Keempat, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat ( 1 
), menyatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
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undang. Mengenai DPD, diatur dalam Pasal 22C Ayat ( 1) UUD Negara 
RI Tahun 1945, Amandemen Ketiga yang menyatakan : Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihan umum. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat 
kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan 
DPD untuk mewakili daerah.  

 Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) menyatakan: 
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya 
untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif 
maka pada Pasal 20 Ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang 
disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari 
semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib 
diundangkan.Dalam hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja 
dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, 
DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan 
hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam 
hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata 
kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa 
terkait dengan pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden, telah melakukan pelanggaran hukum.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pertimbangan yuridis apakah yang harus dicermati, apabila 
kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, kembali 
dimunculkan? 

 

C. Pembahasan 
 Adapun pertimbangan yuridis yang harus dicermati dengan 
adanya gagasan untuk melahirkan kembali GBHN pada dasarnya bukan 
merupakan hal baru. Namun, ide itu kembali mendapat tempat dalam 
pemberitaan nasional ketika Rapat Kerja Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), 12 Januari 2016, resmi membuat rekomendasi 
untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan kembali 
GBHN.  Gagasan itu dianggap diperlukan untuk mengarahkan dan 
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mengawal kebijakan-kebijakan politik pemerintah agar tetap satu arah 
dan satu haluan. GBHN akan mengikat semua lembaga negara, dan 
wajib dilaksanakan pemerintah pada semua tingkat, sehingga dapat 
menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keberlanjutan 
pembangunan nasional. Gagasan itu mendapat sambutan positif dari 
berbagai tokoh dan kemudian muncul dalam pemberitaan nasional. 

 Pemberitaan-pemberitaan yang ada tidak banyak menyinggung 
alasan substantif dan urgensi dari ide kelahiran kembali GBHN. 
Adapun dasar argumen yang mengemuka adalah permasalahan yang 
berada dalam level implementasi, yaitu tidak terlaksananya 
pembangunan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945. 

 Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya 
maksud di balik kelahiran kembali GBHN? Bagaimanapun, tidak 
mungkin alasan yang terlalu teknis digunakan untuk menilai suatu 
sistem yang sedang berkembang saat ini. Bukankah reformasi baru 
berjalan 18 tahun? Pun evaluasi yang sudah dilakukan terhadap 
perbaikan sistem yang berjalan saat ini masih belum banyak. Oleh 
karena itu, apakah tidak terlalu terburu-buru untuk melangkah mundur 
mengulang romantisme masa lalu? 

 Dasar itu jelas tidak ada kaitannya dengan sistem perencanaan 
pembangunan, tetapi justru menyasar kepada sistem Pemilihan 
Presiden (Pilpres) di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh 
rakyat. Ada upaya untuk mengembalikan supremasi MPR sebagai 
lembaga yang berwenang memilih Presiden. Kalau kita kembali pada 
Historis mengenai GBHN, dasar berpikir yang dapat dijadikan alasan 
antara lain: 

1. GBHN sebagai Arah Perencanaan Pembangunan 

 Sebenarnya, Praktik Perencanaan Pembangunan sudah 
dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno. Secara normatif,  Orde 
Lama telah membentuk Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang 
Dewan Perancang Nasional. Pembentukan UU itu didasari oleh amanat 
Presiden Soekarno yang disampaikan pada 25 Juni dan 17 Agustus 
1958, sedangkan UU itu sendiri baru dibentuk pada 23 Oktober 1958. 
Pembentukan Dewan Perancang Nasional didasari pemikiran bahwa 
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sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki sistem pembangunan yang 
terencana, yang dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif. 

 Pola tersebut berulang dalam pelaksanaan perencanaan 
pembangunan pada masa Orde Baru. Bedanya, Orde Baru 
menggunakan instrumen GBHN sebagai alat untuk menentukan arah 
pembangunan nasional sekaligus menjalankan amanat Pasal 3 UUD 
1945. GBHN dapat dikatakan menjadi jembatan antara ketentuan 
Pancasila dan UUD 1945 sekaligus rencana pembangunan itu sendiri.  

 Peran Presiden Soeharto sangat dominan dalam menentukan 
arah GBHN yang kemudian disahkan oleh MPR dalam bentuk 
Ketetapan. GBHN pertama pada masa Orde Baru ditetapkan pada 1973 
dan berlaku untuk periode 1973-1978. GBHN itu ditetapkan oleh MPR 
hasil Pemilu 3 Juli 1971. Uniknya, ada rencana pembangunan yang 
sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan GBHN pertama 
ini, yaitu Pembangunan Lima Tahun (Pelita I) yang dimulai pada 1969. 
Namun praktik selanjutnya, Pelita selalu dibentuk setelah ditetapkan 
GBHN terlebih dahulu oleh MPR. Selanjutnya GBHn yang ditetapkan 
melalui TAP MPR adalah GBHN 1978-1983, GBHN 1983-1988, dan 
GBHN 1993-1998. 

 Pada Masa Reformasi, 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. 

 Kalau kita cermati, dalam praktiknya, Presiden dan DPR 
menyepakati Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi 
penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan 
tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. Hal yang 
sama dilakukan dalam tingkat pemerintahan daerah yang juga 
menyusun Propeda dan Repetada.  

 Setelah Tahun 2004, MPR tidak lagi mengeluarkan TAP MPR, 
khususnya TAP MPR yang mengatur perihal GBHN. Pada saat itu juga, 
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perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan kepada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, yang ditandatangani di penghujung 
pemerintahan Megawati Soekarnoputri. UU itu kemudian menjadi 
landasan bagi Presiden selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono, 
untuk memformulasi dan mengaplikasikan perencanaan pembangunan. 
UU itu masih berlaku sampai saat ini, di masa kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo. Adapun Rencana Pembangunan terdiri dari :  

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat 
RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 
sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-
tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan 
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat 
RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun yang terdiri dari : 

1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, 

2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, 

3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, 

4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. 

 RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. 

a) Rencana Kerja Pemerintah 

Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana 
pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan 
nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga 
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kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang 
bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat 
RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai 
dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 
RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional. 

c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat 
RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 
Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. 

Perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan berdasarkan suatu 
UU menunjukan bahwa anggapan bahwa ada penyimpangan dalam 
arah pembangunan sebenarnya dapat diselesaikan dengan mekanisme 
yang lebih strategis, yaitu melalui fungsi pengawasan yang dimiliki 
oleh DPR.  

2. Tugas Komisi DPR di Bidang Pengawasan  

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Ayat (3) huruf a 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD menyatakan bahwa,: Tugas Komisi di bidang pengawasan 
meliputi: a.  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan undang-
undang,  termasuk  APBN,  serta  peraturan pelaksanaannya  yang  
termasuk  dalam  ruang lingkup tugasnya; b.  membahas  dan  
menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang 
lingkup tugasnya; c.  memberikan  masukan  kepada  BPK  dalam  hal 
rencana  kerja  pemeriksaan  tahunan,  hambatan pemeriksaan,  serta  
penyajian  dan  kualitas  laporan berkaitan dengan ruang lingkup 
tugasnya; d.  melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan Pemerintah; 
dan e.  membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.  
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 Ketentuan dalam Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa DPR 
dapat berperan untuk meluruskan kembali arah pembangunan tanpa 
harus menunggu ada GBHN baru. Pasal itu juga menandakan 
komplikasi permasalahan, yaitu adanya pelaksanaan fungsi 
pengawasan yang tidak maksimal sehingga menyebabkan arah 
pembangunan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945. 
Sehingga Fungsi Pengawasan DPR lah yang harus diperbaiki. 

 Kemunculan gagasan pengembalian kewenangan MPR untuk 
menyusun garis-garis besar haluan negara patut diduga merupakan 
langkah awal untuk menjadikan lembaga itu sebagai lembaga tertinggi 
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemunculan gagasan berupa 
kewenangan pembentukan GBHN oleh MPR akan menjadikan lembaga 
itu sebagai penafsir tunggal dari haluan negara tersebut. Kondisi itu 
akan mendorong terbentuknya kewenangan berikutnya, yaitu meminta 
pertanggungjawaban dari Presiden dan/atau pimpinan lembaga-
lembaga negara lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kinerja yang 
dianggap tidak sesuai dengan haluan negara. 

 

D. Penutup  

 Gagasan mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan 
Garis-garis Besar Haluan Negara perlu ditolak. Penolakan didasarkan 
kepada pertimbangan penguatan kewenangan MPR yang sudah tidak 
sesuai dengan konteks sistem ketatanegaraan saat ini yang diatur dalam 
UUD NRI 1945. Gagasan itu juga cenderung merupakan langkah 
mundur dari kemajuan yang sudah dirintis Pasca reformasi, terutama 
Pascaamandemen UUD 1945 yang mendorong penguatan sistem 
Pemerintahan Presidensiil dan negara hukum di Indonesia. 

 Pada akhirnya, penentuan arah perencanaan pembangunan 
tetap harus didasarkan kepada UUD NRI 1945 dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepada 
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 
berwenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.  
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 Selain itu, usaha untuk meluruskan kembali arah pembangunan 
yang dianggap sudah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila 
dapat dilakukan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.  
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KEBERADAAN SISTEM PERENCANAAN DALAM 
PEMBANGUNAN 

Oleh : Deswita Rosra, S.H., M.H 

 

A. Pendahuluan 
Adanya perancanaan dalam suatu kegiatan merupakan suatu 

hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan pekerjaan apa yang 
akan dilaksanakan, tidak dilaksanakan atau pun pekerjaan yang akan 
dilanjutkan. Perencanaan bukan saja merupakan aktivitas pribadi atau 
individual, tetapi  berorientasi masa kini dan masa depan.Untuk itu 
perlu strategi dan sistem dalam membuat suatu perencanaan sehingga 
tercapai tujuan yang diinginkan. 

Perencanaan merupakan proses yang kontiyu, dari  keputusan 
atau pilihan dengan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya 
yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa 
mendatang, untuk itu syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui 
dan memperhitungkan tujuan, sasaran dan  prioritas untuk 
mengwujudkannya, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya dan 
mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. 

Dalam suatu negara perencanaan sering disamakan dengan 
sistem politik, seperti negara kapitalis, sosial dan campuran. 
Perencanaan dilaksanaankan dalam segala bidang, terutama dalam 
bidang ekonomi, dalam masalah ekonomi, setiap campur tangan 
pemerintah diartikan juga sebagai perencanaan, karena perencanaan 
dapat juga diartikan sebagai suatu teknik atau cara untuk mencapai 
tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah 
dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat.  

Negara Indonesia sebagai suatu negara berkembangan, salah 
satu tujuan penting perencanaan untuk meningkatkan laju pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara 
meningkatan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi. Bagi negara 
Indonesia untuk meningkatkan perekonomian tentu memerlukan 
pembangunan yang terencana dengan sistem perencanaan 
pembangunan yang terkoordinir. 
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Keberadaan sistem perencanaan dalam pembangunan negara 
Indonesia merupakan suatu hal yang penting karena tujuan perencanaan 
adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan 
pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, tentu harus ada 
integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar 
waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.   

Sering dengan terjadinya reformasi tahun 1998 di Indonesia 
telah mendorong perubahan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa 
Indonesia. Elemen utama dalam reformasi adalah demokrtisasi, 
desentralisasi dan pemerintah yang bersih, sehingga mendorong 
terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan 
masyarakat madani dan dunia usaha, hubungan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dan penciptaan transparasi, akuntabilitas dan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan 
pembangunan (Swamandiri,2008:1). 

Dengan adanya reformasi menuntut terjadinya perubahan 
dalam sistem perencanaan pembangunan dan penggelolaan keuangan 
negara secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah 
bersama DPR menetapkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan dijabarkan lebih 
lanjut ke dalam PP No. 39 dan No. 40 Tahun 2006. Dilaksanakan 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar kegiatan 
pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan 
perencanaan pembangunan.   

Ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah 
dengan melibatkan masyarakat.  Dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 25 Tahun 
2004 tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah : 
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1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi 

baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi 
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 
 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini merupakan 
pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN 
menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi Presiden 
untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima 
Tahunan yang dikenal dengan Repelita. Dalam Repelita proses 
penyusunan pembangunan sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, 
adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh 
pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan 
masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang 
dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah 
harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat 
walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. 
Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan 
dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat 
piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat 
anggaran adalah piramida seutuhnya (Empi Muslion.JB, 2008:2). 

Keberadaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
telah dituangkan dalam  Undang-undang bisa merubah proses 
perencanaan pembangunan bagi Negara Indonesia, karena UU tersebut 
mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik 
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan 
pembangunan suatu negara harus dilakukan secara terencana dengan 
melibatkan peran pemerintah bersama masyarakat dengan 
memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi dan perkembangan 
internasional.   
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  Berdasarkan urainan diatas sangat menarik untuk dibicarakan 
persoalan masih diperlukan sistem perencanaan pembangunan dalam 
suatu negara, karena  perkembangan globalisasi menyebabkan 
terjadinya proses perubahan atau pembaharuan dalam perencanaan 
yang masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan negara 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah 
dalam makalah ini adalah 

I. Bagaimanakah kebaradaan sistem perencanaan dalam 
pembangunan ? 

II. Bagaimanakah tahap-tahap dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional ? 

 

C. Pembahasan 
1. Keberadaan Sistem Perencanaan Dalam Pembangunan 

Dalam praktek ketatanegaraan Negara Indonesia selama ini 
perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan dalam bentuk Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dokumen perencanaan 
pembangunan nasional tersebut dijadikan acuan utama dalam menata 
sebuah bangsa, mengalami perkembangan dan perubahan sesuai 
dengan zamannya. Terjadinya perubahan yang sangat mendasar adalah 
sejak adanya reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, 
demokratisasi yang melahirkan desentralisasi dan Otonomi Daerah, 
penguatan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang baik) 
serta juga dipengaruhi adanya globalisasi seperti AFTA dan WTO. 

Dengan lahirnya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, memperlihatkan kepada warga 
negara dengan adanya UU tersebut dapat memberikan kejelasan hukum 
dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan 
nasional kedepan, karena sejak bangsa Indonesia merdeka, baru kali ini 
UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, 
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padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan 
selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar (Empi 
Muslion.JB, 2008:2). 

Bagi Negara Indonesia sebagai negara yang sedang 
berkembang (developing countries), tetap menuntut adanya campur 
tangan pemerintah secara lebih besar untuk pemulihan dan 
menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan 
nasional. Begitu juga bagi negara-negara maju dan negara penganut 
mekanisme pasar, peranan dan intervansi pemerintah masih tetap ada 
dan dibutuhkan untuk kepentingan publik melalui kebijakan makro dan 
mikro ekonomi. 

Dalam perencanaan pembangunan  pemerintah memiliki tiga 
peran utama yaitu sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang 
dimilki oleh negara untuk pembangunan, penciptaan stabilitasasi 
ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter serta sebagai 
pendistribusi sumber daya. Penjabaran ketiga peran tersebut bagi 
Negara Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 
1945. Hal ini mengamanatkan kepada pemerintah agar secara aktif dan 
langsung menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan ayat 4 mengamanatkan peran pengaturan dari pemerintah 
sebagai tugas lembaga perencanaan dalam pemerintah 
(Swamandiri,2008:2) 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mulai 
berlaku tahun 2005 menjelaskan proses perencanaan pembangunan 
yang akan dilaksanakan yaitu : 

a. Pendekatan Politik  pemilihan Presiden/Kepala Daerah 
menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik 
(public choice theory of planning), khususnya penjabaran 
visi dan misi dalam RPJM/D. 

b. Proses Teknokratik menggunakan metode dan kerangka 
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 
fungsional bertugas untuk itu. 

c. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh 
stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. 
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d. Proses top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut 
jenjang pemerintahan. 

Selain dari proses perencanaan dalam UU SPPN juga mengatur tentang 
ruang lingkup perencanaan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan 
pembangunan nasional : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-
Nasional) 

2. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJM-
Nasional) 

3. Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan 
Pimpinan KL 

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres 
5. Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan 

Pimpinan KL 

Ruang lingkup perencanaan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen-
dokumen perencanaan, dalam UU SPPN ada tiga dokumen rencana 
pembangunan antara lain : 

a).  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional 
dan di tingkat daerah. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan 
dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan 
nasional. RPJP diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang dan 
mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat 
beserta strategi untuk mencapainya. RPJP adalah produk dari semua 
elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi 
negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. 

 

b).  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau rencana lima 
tahunan terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). Rencana pembangunan jangka menengah sering 
disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda 
pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan lima tahunan 
memuat program-program, kebijakan dan pengaturan yang diperlukan 
masing-masing dilengkapi dengan ukuran outcome atau hasil yang akan 
dicapai. Secara sektoral terdapat pula Rencana Strategis atau Renstra di 
masing-masing kementerian/departemen atau lembaga pemerintahan 
non departemen seta Renstra pemerintahan daerah yang merupakan 
gambaran RPJM berdasarkan sektor atau bidang pembangunan yang 
ditangani. 

 

c).  Rencana Pembangunan Tahunan 

Rencana pembangunan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, 
memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro 
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 
arah kebijakan fiskal serta program Kementerian/Lembaga, lintas 
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD 
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, 
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 
daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.Kebijakan dalam sistem pembangunan saat ini 
sudah tidak lagi berupa daftar usulan tapi sudah berupa rencana kerja 
yang memperhatikan berbagai tahapan proses mulai dari input seperti 
modal, tenaga kerja fasilitas dan lain-lain. Kemudian juga harus 
memperhatikan proses dan hasil nyata yang akan diperoleh seperti 
keluaran, hasil dan dampak. Oleh karena itu perencanaan pembangunan 
harus dimulai dengan data dan informasi tentang realitas sosial, 
ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di masyarakat, ketersediaan 
sumber daya dan visi/arah pembangunan (Swamandiri,2008:9). 
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2. Tahap-Tahap Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional 

Proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, 
rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan 
tahunan dapat dibagi dalam empat tahap (Swamandiri,2008:6) yaitu : 

a. Penyusunan Rencana yang terdiri dari langkah-langkah 
sebagai berikut : 

1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh 
lembaga perencana dan bersifat rasional, ilmiah, 
menyeluruh dan terukur 

2) Penyiapan rancangan rencana kerja oleh 
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada 
rancangan pada butir a 

3) Musyawarah perencanaan pembangunan 

4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 

b. Penetapan Rencana 

1) RPJP Nasional ditetapkan dengan UU dan RPJP 
Daerah ditetapkan dengan Perda 

2) RPJM/RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden/Kepala Daerah 

3) RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden/Kepala 
Daerah. 

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana adalah wewenang dan 
tanggung-jawab pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

d. Evaluasi Kinerja pelaksanaan sebelumnya rencana 
pembangunan periode. Tujuannya untuk mendapatkan 
informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas 
rencana sebelumnya serta untuk memperkirakan kapasitas 
pencapaian kinerja di masa yang akan datang. 
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D. Penutup  

 1. Simpulan   

a. Keberadaan sistem perencanaan dalam pembangunan 
merupakan pengganti GBHN  yang mulai berlaku tahun 
2005, terjadi reformasi yang menuntut adanya 
pembaharuan dalam menjalankan pembangunan nasional 
dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2004.tentang 
SPPN. Sistem perencanaan diharapkan dapat 
mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang 
dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga 
menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan 
tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Perencanaan 
pembangunan nasional harus dapat dilaksanakan secara 
terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar-daerah, antar-
ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Jadi perencanaan lebih kepada 
bagaimana penyusunan hubungan yang optimal antara 
input, proses, output, outcomes dan dampak. 

b. Tahap-tahap dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional terdiri dari tahap penyusunan rencana, penetapan 
rencan, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi 
kinerja. 

 

2. Saran  

a. Diharapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, konsisten dan 
berkelanjutan. 

b. Diperlukan peran pemerintah bersama masyarakat  dalam 
menjalankan SPPN. 

c. Dengan adanya UU SPPN jangan sampai hanya sekedar 
ketentuan di atas kertas saja, diharapkan terjadinya 
pembaharuan dalam pembangunan nasional. 
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