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Oleh: 
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A. Pendahuluan  

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, 

akan tetapi meskipun bersifat abstrak, hukum dibuat untuk diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan 

ide-ide tersebut  ke dalam masyarakat yang senantiasa berubah, baik perubahan  yang 

berkembang secara alami, perubahan masyarakat yang cepat (revolusioner) maupun 

perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan secara bertahap dan wajar. 

Dalam konteks yang demikian, maka titik tolak pemahaman terhadap hukum 

tidak sekedar sebagai suatu blue print yang ditetapkan melalui berbagai bentuk 

peraturan perundang-undangan, melainkan hukum hendaknya dilihat sebagai suatu 

gejala yang dapat diamati  di dalam masyarakat melalui tingkah laku warga 

masyarakat. Realitas tersebut berarti  titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan 

antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan 

sikap serta pandangan  masyarakat yang disebut dengan kultur hukum. 

Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan, akan tetapi 

sangat mutlak pula dipeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana 

yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat 

memberi ruang gerak bagi perubahan masyarakat. Bukan sebaliknya, menghambat 

usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. 

                                                
 Dekan  Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. 
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Sesungguhnya hukum dapat tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan 

bagi perubahan.  

Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering 

diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (law is a 

tool of social engineering), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum 

adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. 

Namun hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, 

sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakharmonisan antara apa yang seharusnya (das 

sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, muncul 

diskrepansi antara law in the books  dan law in action.  

Sehubungan dengan hubungan antara hukum dengan masyarakat tersebut, H. 

Abdul Manan mengemukakan sebagai berikut: 

Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal 

yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang 

diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan 

perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila 

hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan  yang semestinya harus segera 

disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi 

usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan.1 

 

Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan hukum  meliputi segala segi 

kehidupan, sehingga dengan demikian mempunyai jangkauan yang amat luas, sebab 

terjadinya juga bermacam-macam, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan 

hubungannya dengan mental manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam 

masyarakat, kemajuan sebagai sarana komunikasi, transportasi, urbanisasi, perubahan 

tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan lain-lain. 

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari 

perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum 

                                                
1 Abdul Manan, H., Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, 

hlm. 72. 
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yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Bagi 

Indonesia tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan  di dalam 

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Memperhatikan realitas tersebut, hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia 

mengalami perkembangan, hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum 

seperti “Rule of Law” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan 

merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Dalam hubungan ini, teori pada 

dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang  atau sebuah komunitas 

memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atau 

perubahan  yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruh 

terhadap cara pandangnya tentang hukum. 

  Oleh sebab itu sebuah teori yang digunakan pada masa kini selanjutnya akan 

mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerus berada pada wilayah yang labil, 

selalu berada pada wilayah yang keos. Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah 

jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan 

yang berlangsung, dan kemudian akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari 

perubahan yang terus berlangsung, sehingga akan diperoleh teori pembangunan 

hukum. 

 Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional secara tertib 

dan berencana harus dilakukan melalui sarana hukum, disebabkan hukum mempunyai 

fungsi yang esensil dalam mendukung pembangunan berbagai aspek kehidupan, yaitu: 

Pertama, hukum merupakan penjelasan ide dan pengalaman manusia dalam 

mengatur hidupnya. Kedua, hakikat keberadaan hukum dalam suatu masyarakat, 

terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum juga berfungsi  

sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang, yang 

sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan 

antisipatif. Keempat, dalam isu pembangunan global, hukum telah dipercaya  



 94 

untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan 

sosial dan pembangunan.2 

 

Dalam kaitan ini, krisis yang terjadi di masyarakat barangkali merupakan 

tantangan langsung terhadap hukum, ketimbang aktivitas sosial lainnya, karena 

hukum terutama  dalam pembangunan berperan untuk menjamin bahwa perubahan itu 

terjadi dengan cara yang teratur. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa 

setiap pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam norma, yang pada 

hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. 

Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, maka hukum harus 

peka terhadap perkembangan masyarakat yang serba berubah, dan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, 

tidak perlu ada kontradiksi antara pembaharuan hukum (tertulis) dengan nilai-nilai 

dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.  

Dengan demikian, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan 

dan pembangunan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound,  perlu 

ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama  untuk memahami sifat, hakekat 

dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Apabila hukum  diberi peranan sebagai 

sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran ini membuktikan adanya 

kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.  

Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah 

usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. 

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih 

daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil, 

                                                
2 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 1993, hlm. 123. 
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hukum seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap 

tercapainya keadilan substantif.3 

Tradisi kaum realis dan sosiologis ini memiliki satu tema utama, yaitu 

membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan tinggi 

kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi 

efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkah ke arah pandangan yang lebih 

luas mengenai partisipasi hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum 

mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom  

dan berubah menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan dan 

perubahan sosial yang bersifat fungsional.   

Hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dengan struktur 

masyarakat dapat dilihat pada pandangan Emile Durkheim, yang mengatakan sebagai 

berikut: 

Sistem hukum yang represif biasanya berlaku dalam masyarakat  dengan 

solidaritas mekanis, karena ia mampu mempertahankan  kebersamaannya 

dalam masyarakat. Sedangkan sistem hukum restitutif mempunyai hubungan 

fungsional dengan masyarakat melaluui solidaritas organik, karena sistem ini, 

memberikan kebebasan kepada masing-masing individu  untuk berhubungan 

satu sama lain menurut pilihannya sendiri. Disini hukum hanya mengupayakan 

untuk mencapai keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan dari pihak-

pihak yang berinteraksi.4 

 

Meskipun setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1945, tahap perkembangan masyarakat yang semula adalah 

feodalisme menuju masyarakat yang berdasarkan konstitusi, akan tetapi 

perkembangan hukum yang demikian itu tidak diiringi dengan perkembangan 

masyarakatnya, akibatnya, nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetap saja 

tradisional dan tidak berubah.  

                                                
3 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif  Pilihan di Masa Transisi, HuMa, 

Jakarta, 2003, hlm. 59-60.  
4 Sunaryati Hartono, CFG, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 

Bandung, 1991, hlm. 83.   
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Semestinya hukum yang dianut di Indonesia harus sarat dengan nilai-nilai 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalau demikian halnya, maka hukum dapat 

disebut sebagai sistem nilai. Kegagalan untuk mewujudkan salah satu nilai-nilai 

tersebut bukan hanya berdampak pada timbulnya sistem hukum yang tidak baik, 

melainkan hukum yang dibuat dan diterapkan itupun  menjadi tidak bermakna  bagi 

masyarakat yang bersangkutan. 

Lawrence Friedman menjelaskan bahwa faktor nilai yang menimbulkan 

perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kultur 

hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang 

bersifat positif maupun negatif.5 

Bahwa dalam proses ini terjadi “kemunduran” kiranya dapat dimaklumi, asal 

saja begitu disadari akan hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah  untuk 

mengembalikan proses ini ke arah tujuan yang hendak dicita-citakan. Realitas ini 

menunjukkan perlunya pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan 

dan pembangunan ditempatkan dalam alur persepsi yang disepakati bersama untuk 

memahami sifat hakekatnya dan konsekuensi  diterimanya konsepsi tersebut. Apabila 

hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran  

ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan 

masyarakat.  

Oleh karena itu, hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari 

kebudayaan suatu masyarakat, sehingga dengan demikian setiap masyarakat  selalu 

menghasilkan kebudayaan yang mewujudkan hukum dengan kekhasannya masing-

masing. 

                                                
5 Esmi Warassih, Pranata Hukum  Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, 

Semarang, 2005, hlm. 89. 
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Dewasa ini, dalam tataran akademik muncul kembali wacana menghidupkan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah kebijakan pembangunan nasional, 

karena terdapat kontradiksi paradigm berfikir dalam merumuskan kebijakan nasional. 

Di satu sisi terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 yang diatur 

berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 yang merupakan produk hukum 

DPR dan Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono,  yang kemudian 

ketentuan ini  melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015 - 2019 melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 yang menjadi arah 

kebijakan Presiden Joko Widodo. 

Kondisi ini  juga menimbulkan problem tersendiri, karena kebijakan lima 

tahunan yang dilahirkan oleh Presiden, tidak dilengkapi dengan mekanisme 

pertanggungjawaban, sehingga “seolah-olah” kebijakan bernegara merupakan hak 

mutlak Presiden setelah Perubahan UUD 1945, karena kebijakan Negara akhirnya 

didasarkan pada kebijakan Presiden Terpilih yang disampaikan pada masa kampanye. 

Paradigma perumusan kebijakan yang demikian tentu merupakan aliran pikiran 

individualisme dan liberalisme yang  sangat bertentangan dengan suasana kebatinan 

kedaulatan rakyat Indonesia yang dilandasi pada hikmah kebijaksanaan, yang 

bermakna aliran kekeluargaan dalam hidup bernegara, bukan individualisme. 

Berdasarkan realitas yang demikian, maka kajian yang komprehensif antara 

reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional  dengan pembangunan hukum 

nasional merupakan suatu keniscayaan, terutama implikasinya terhadap pelaksanaan 

pembangunan. 

 

 

 



 98 

B. Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

 

Kedaulatan rakyat adalah merupakan salah satu prinsip ketatanegaraan 

Indonesia, yang termuat dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu kajian tentang penganutan 

teori kedaulatan rakyat Indonesia yang tidak hanya merupakan adopsi dari ajaran J.J. 

Rousseau, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa 

Indonesia (volkgeist). 

“Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, 

adalah perkawinan antara asas kerakyatan dalam masyarakat pedesaan yang 

berintikan pada musyawarah mufakat, dengan ajaran kedaulatan rakyat dari 

Eropah dan Amerika yang bersendikan pada perwakilan”6 

 

Muhammad Yamin dalam konteks yang demikian berpandangan bahwa 

pengertian kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 berasal dari 2 (dua) aliran pikiran: 

aliran pertama, adalah lanjutan perkembangan kedaulatan dalam perjalanan sejarah 

Indonesia, dan aliran kedua merupakan petikan hasil revolusi-revolusi  dunia yang 

bergelora dalam sejarah dunia sejak revolusi Amerika, Prancis dan Rusia.7 Hikmah 

kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang 

sehat, karena telah melepaskan dari anarki, liberalisme dan semangat penjajahan.8  

Berkaitan dengan permusyawaratan ini, menurut Soekarno terdapat 3 (tiga) hal 

yang dapat memberikan kemajuan kepada ummat yang hidup dalam Negara yang 

dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhanan: 

Pertama, karena dengan dasar musyawarah itu, manusia memperhalus 

perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan, dengan membuka pikiran dalam 

permusyawaratan sesama manusia. 

                                                
6 Mas Bakar, Kedaulatan Rakyat dan Implementasinya Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Tesis, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1987, hlm. 110. 
7 Ibid., hlm. 115. 
8 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, 

Jakarta, 1971, hlm. 98. 
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Kedua, oleh permusyawaratan, maka Negara tidak dipikul oleh seorang 

manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku 

oleh segala golongan, sehingga Negara tidak berpusing disekeliling seorang insan, 

melainkan sama-sama membentuk Negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu-satu 

sel mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan perlainan atau 

perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan. 

Ketiga, permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan 

pendirian atau kelakuan orang seorang, permusyawaratan membawa Negara kepada 

tindakan yang betul dan menghilangkan segala kesesatan.9 

Oleh sebab itu, bila diperhatikan risalah  perumusan UUD 1945, keberadaan 

MPR sebagai sebuah lembaga dimaksudkan merupakan perwujudan representasi 

seluruh rakyat Indonesia, dan mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. 

Muhammad Yamin dalam hubungan dengan struktur ketatanegaraan yang akan 

dibangun mengemukakan antara lain: 

Kemudian dihadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu adalah 

suatu Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang 

menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam republik. Kekuasaan 

yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak 

saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil 

golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan 

merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak10. 

 

Konteks yang demikian menunjukkan bahwa keberadaan Majelis 

Permusyawaratan dalam tataran para pendiri Negara (founding fathers) dimaksudkan 

sebagai tempat bermusyawarah seluruh rakyat Indonesia, sehingga ditempatkan 

sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi setelah Perubahan UUD 1945, 

kedudukan MPR “terdegradasi” menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga 

                                                
9 Ibid., hlm. 95. 
10 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemedekaan Indonesia (PPKI), 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 181.  
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Negara lainnya, seperti DPR, DPD, MA, MK dan lain-lain melalui  penerapan 

“checks and balances system”, padahal menurut Jimly Asshidiqie, dalam perspektif 

pembagian kekuasaan, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidak 

bersifat primer.11 

Dalam hubungan ini menurut hemat penulis, ke depan (futuristic view) perlu 

kajian komprehensif terhadap kedudukan MPR sebagai sebuah institusi yang berdiri 

sendiri dan mempunyai kedudukan tetinggi dalam sistem kelembagaan Negara, 

sehingga tidak mencederai amanat para founding fathers dalam UUD Proklamasi. 

Untuk itu, tentunya bila hendak mendudukkan kembali MPR dalam struktur tertinggi, 

maka keanggotaannya tidak hanya DPR dan DPD, tetapi juga Utusan Golongan 

sebagai perwakilan fungtional (functional representation), sehingga keseluruhan 

komponen masyarakat Indonesia tercermin dalam MPR, dan inilah merupakan 

spesifik kelembagaan negara yang bersumber dari nilai-nilai yang berakar dalam 

masyarakat. 

Keberadaan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR mempunyai akar 

sejarah yang sangat kuat. Konsep Utusan Golongan  (UG) ini mencerminkan 

diadopsinya pengertian sistem perwakilan fungsional (functional representation) 

dalam konstitusi Negara kita. Dalam pengertian yang lebih luas, Utusan Golongan ini 

dikaitkan dengan kelompok-kelompok fungsional lainnya yang tidak mungkin dapat 

diwakili aspirasinya melalui mekanisme perwakilan politik (political representation), 

seperti golongan agama, cendekiawan, kelompok professional, , kaum perempuan, 

buruh, pendidik (guru), petani, nelayan dan sebagainya12, tentu dilakukan melalui 

mekanisme seleksi  khusus. 

                                                
11 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945, FH UII Press, Yogyakarya, 2004, hlm. 11 
12 Ibid, hlm. 44-46. 
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 Oleh sebab itu, menurut hemat penulis merupakan kekeliruan paradigma bila 

perumus Perubahan UUD 1945 hanya menempatkan political representation dan 

regional representation dalam struktur MPR, serta menjadikan MPR hanya sebagai 

lembaga Negara yang sederajat dengan lembaga Negara lainnya, karena telah 

menghapuskan pemikiran asli yang dikembangkan oleh “the founding fathers” pada 

saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). 

Praktik oligarki menunjukkan bahwa kedaulatan telah direnggut oleh parpol  secara 

sewenang-wenang dari tangan rakyat. Akibatnya,  rakyat kehilangan hak yang paling 

berharga dan paling mendasar dalam bernegara. Maka, tidak ada yang mesti dilakukan 

selain mengambil kembali kedaulatan yang selama ini direbut oleh pejabat dan parpol 

untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat. Kedaulatan dalam konteks ini tentu 

tidak hanya diterjemahkan sebagai  kekuasaan politik, memilih wakil rakyat dan 

sebagainya. Kedaulatan mesti pula dipahami dalam kaitannya dengan kesejahteraan, 

keadilan, kemakmuran dan seterusnya.13  Dalam naskah akademis tersebut, kami 

menekankan bahwa kebutuhan akan haluan negara menjadi penting karena alasan (i) 

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

Pertama, alasan historis. Upaya menyusun haluan negara (GBHN) pada dasarnya 

telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan 

ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. 

Kedua, alasan hukum. Sistem yang dibuat untuk menggantikan peran haluan negara 

(GBHN), yakni Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seperti berjalan tidak 

efektif. 

Ketiga, alasan politik. Solusi atas segala persoalan yang dialami Indonesia tidak bisa 

dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah bangsa ini mampu 

mengenali dirinya sendiri. Dengan adanya haluan negara, pengawasan jalannya 

pembangunan juga semestinya lebih kuat. 

Keempat, alasan sosioekonomi. Setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama 

menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Belum tercapainya maksud 

pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena 

penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi. 

Ravik Karsidi, Rektor UNS Definisi menurut kamus ekabahasa resmi Bahasa 

Indonesia definisi dari Haluan Negara adalah sebagai berikut. Definisi Kata Haluan 

                                                
13 Sofjan S. Siregar, Ijtihad Demokrasi, Nasuha Centre, Rotterdam, Nederland, 2015, hlm. 59.  
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Negara arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara Itulah definisi 

dari Haluan Negara, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak 

penelusuran. 

Cari definisi Anda di sini 

Search for:  

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

penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat 

secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 

tahun. Dengan adanya Amendemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR 

dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa 

penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam 

Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan 

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

dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan 

skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden 

terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun 

sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. 

 

 

 

 

 

Pengantar  

 

“Negara tanpa Haluan Negara, ibarat kapal yang tidak mempunyai haluan untuk 

memecah ombak, sehingga dapat terombang-ambing di tengah Samudra” 

 

   Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan sistem 

perencanaan pembangunan nasional secara lebih baik, maka hendaknya pembangunan 

itu dilihat dalam konteks hukum sebagai suatu sistem. Pengertian dasar yang 

terkandung dalam sistem tersebut meliputi dua hal sebagai berikut:14  

                                                
14 Otje Salman S., H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 84. 

https://id.wikipedia.org/wiki/MPR
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag-map_of_Indonesia.png
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Pertama, yaitu sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap 

sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu 

keseluruhan yang rumit  atau kompleks  tetapi merupakan satu kesatuan. Pandangan 

ini pada dasarny bersifat deskriptif, bersifat menggambarkan  dan ini memberikan 

kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda yang 

berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya  atau memilahkannya  guna 

kepentingan penganalisaan  dan untuk mempermudah pemecahan masalah. 

Kedua, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan 

pengertian umum pendekatan sistem (system approach). Pada dasarnya pendekatan 

ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam  usaha memecahkan masalah, atau 

menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya 

sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi  saling keterkaitan. Pendekatan sistem 

mberusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga 

terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan 

keliru. 

Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian 

itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan. 

b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya 

(Wholism). 

c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu 

lingkungannya (keterbukaan sistem).  

d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang 

berharga (transformasi). 

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

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

 

                                                
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1991, hlm. 48-49.   
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Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa persoalan sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, 

Perubahan UUD 1945, telah menghilangkan kewenangan MPR untuk menetapkan  

Garis-Garis Besar Haluan Negara, sejalan dengan kehendak menempatkan MPR yang 

tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, 

melainkan hanya sebatas lembaga Negara yang sederajat dengan lembaga Negara 

lainnya. 

Di sisi lain, penguatan sistem pemerintahan presidensil dalam konstruksi UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berimplikasi kepada penyerahan sepenuhnya 

kebijakan pembangunan (public policy) kepada Presiden terpilih. Keberadaan  

Presiden beserta kewenangannya pada dasarnya bersumber dari kewenangan atributif, 

yang melahirkan kekuasaan baru, dan dilakukan oleh suatu badan yang 

pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (authorized organ). 

Suyoto Mulyosudarmo mengemukakan, dalam proses pengatribusian hanya 

melibatkan dua pihak, yaitu pemilik kekuasaan dan penerima kekuasaan. Pemberian 

kekuasaan kepada subjek hukum yang baru, dapat pula dikatakan sebagai 

pembentukan kekuasaan. Dalam setiap pembentukan kekuasaan akan terjadi masalah 

pengawasan, yaitu suatu pengawasan dari subjek hukum yang membentuk kekuasaan 

terhadap subjek hukum yang dibentuk atau yang diberi kekuasaan, hanya saja dalam 

konteks pembentukan kekuasaan yang bersifat atributif, tidak serta merta dapat 

diketahui kepada siapa penerima kekuasaan itu harus bertanggung jawab.16 

Di Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 sistem perencanaan pembangunan 

nasional telah diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-

                                                
16 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 

Nawaksara, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41 - 42.  
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undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005 – 2025, yang kemudian pada era Presiden Joko Widodo dilahirkan Peraturan 

Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019) , yang tentu kesemuanya lebih banyak 

berada pada ranah eksekutif. 

Fakta yang timbul dari pengaturan dimaksud adalah kebijakan Negara lima 

tahunan pada dasarnya berada di tangan orang perseorangan (Presiden), tanpa 

diimbangi mekanisme pertanggungjawaban, sehingga dalam tataran praktik  arah 

kebijakan kehidupan bernegara tidak didasarkan pada satu haluan yang tersistem, 

yang dapat membahayakan keutuhan Negara, karena agenda pembangunan nasional 

hanya didasarkan pada visi dan misi calon Presiden terpilih, yang mempunyai 

kecenderungan subjektif, dan dalam perspektif  yuridis  RPJMN 2015 – 2019 hanya 

didasarkan pada Peraturan Presiden yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang 

lebih rendah dari undang-undang, padahal mengatur kebijakan nasional selama lima 

tahun yang menyentuh berbagai aspek kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Di sisi lain, pengaturan yang demikian pada dasarnya telah mencederai 

demokrasi Pancasila yang dilandasi pada musyawarah mufakat dalam pengambilan 

keputusan, bukan pada orang perorangan seperti Amerika, yang nota bene dilandasi 

pada filosofi individualisme dan liberalisme, sehingga dewasa ini muncul anggapan 

bahwa kebijakan pembangunan tanpa arah.  

Konstelasi yang demikian berarti  MPR sebagai pembentuk kekuasaan dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagai pembentuk konstitusi) 

mempunyai kewenangan menetapkan GBHN untuk diderivasikan kepada Presiden. 

Dengan perkataan lain, agar terwujud arah kebijakan pembangunan yang sejalan 
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dengan cita-cita  dan tujuan bernegara perlu dihidupkan kembali GBHN melalui 

Ketetapan MPR, dengan beberapa alas an sebagai berikut: 

Pertama, Indonesia yang didasarkan pada sendi kedaulatan rakyat berdasarkan 

musyawarah mufakat, mengandung makna bahwa MPR (yang saat ini terdiri dari 

DPR dan DPD) adalah merupakan perwujudan representasi rakyat Indonesia dalam 

menentukan arah haluan Negara (GBHN), bukan berada pada Presiden selaku 

pemegang kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, idealnya di Indonesia MPR harus 

menjadi sebuah institusi yang spesifik dalam ketatanegaraan Indonesia yang lahir dari 

akar budaya bangsa, bukan didasarkan pada pembagian atau pemisahan kekuasaan 

semata yang merupakan adopsi nilai-nilai demokrasi Amerika dan Eropa, yang 

cenderung individualisme dan liberalisme. 

Kedua, posisi MPR sebagai badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi, 

mempunyai kewenangan membentuk kekuasaan baru (atribusi dan delegasi) yang 

diberikan kepada lembaga Negara lain, yang juga berdasarkan konstitusi atau UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hubungan ini MPR dapat membentuk 

GBHN untuk diderivasi kepada Presiden. 

Ketiga, mekanisme pertanggungjawaban. Dewasa ini, berbagai lembaga 

Negara tidak memiliki pengaturan mekanisme pertanggungjawaban, padahal dalam 

sebuah kekuasaan, agar tidak melahirkan absolutisme perlu pengaturan 

pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, apabila MPR melahirkan GBHN selaku 

pembentuk kekuasaan menurut Pasal 3 dan Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, maka berimplikasi yuridis Presiden sebagai pelaksana harus 

bertanggungjawab atas pelaksanaan GBHN kepada MPR, baik secara moral maupun 

secara hukum, meskipun dalam hal ini MPR tidak berwenang memberhentikan, tetapi 
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dapat memberi rekomendasi kepada DPR dan DPD atau lembaga Negara lainnya 

terhadap pelaksanaan haluan negara. 

Keempat, memantapkan sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan 

pembangunan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga 

tidak ada saling kontradiktif arah pembangunan antara susunan pemerintahan.  

Realitas di atas berarti di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat 

strategis untuk mendesign reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 

melalui pengaturan  kembali pranata  GBHN oleh MPR selaku pembentuk kekuasaan. 

GBHN dimaksud paling tidak harus menjangkau ke depan (futuristic view) 

sebagai problem solving dalam mengatasi tantangan dan hambatan melalui kajian 

politik strategi nasional dengan memperhitungkan kemampuan dan peluang dalam 

mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea ke-IV Pembukaan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara sistematika pengaturan GBHN dimaksud paling tidak harus mencakup 

beberapa elemen sebagai sebuah sistem: 

Pertama, visi dan misi Indonesia, tentunya visi Indonesia ke depan dan 

selamanya harus tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 

Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Sedangkan misi GBHN mengacu pada 

tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (dimensi idealistis).  

Kedua, Arah dan Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan ini tentu 

dilandasi pada sistem nasional yang meliputi pembangunan pada berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: ideologi, hukum, politik, 

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (dimensi normatif). 
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Ketiga, Implementasi Pembangunan Nasional, dalam hubungan ini diperlukan 

kajian berdasarkan analisis SWOT, untuk kemudian dilakukan telaahan strategis skala 

prioritas pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (dimensi realistis). 

 

C. Penutup 

 

Berdasarkan   kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka se bagai penutup 

tulisan ini terdapat beberapa catatan: 

1. Perlu rekonstruksi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, sebagai wujud sendi Negara berdasar atas 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui prinsip musyawarah mufakat, 

yang terdiri dari berbagai komponen DPR, DPD (political and regional 

representation) dan Utusan Golongan (functional representation) yang 

bersumber dari akar budaya bangsa. 

2. Menghidupkan kembali GBHN oleh MPR sebagai pembentuk kekuasaan 

merupakan sebuah keniscayaan, sehingga mempunyai arah haluan yang jelas 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan  dengan 

pola sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini menunjukkan 

kebijakan pembangunan terombang ambing tanpa arah yang pasti.  
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