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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (3). Negara hukum menampung dan 

dapat menjadi wadah dari berbagai ideologi politik.
1
 

Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan hasil perenungan atau 

pemikiran sekelompok orang yang didasarkan pada konsepsi nilai sejarah, nilai 

adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, dan nilai religius. Nilai-nilai 

tersebut murni digali dari nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Oleh 

karena itu Pancasila dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan 

hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
2
 

Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan 

pada cita-cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Menurut Mochtar 

Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah: 

“Untuk memberikan penganyoman kepada manusia, yakni melindungi 

manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-

wenang dan secara aktif  (positif) dengan menciptakan kondisi 

kemasyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap 

                                                           
1
 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, cetakan ke II, Yogyakarta, 

Genta Publishing, 2009, hlm. 86 
2
 Prosiding, Kongres Panca Sila V, 2013, Strategi Pembudayaan Nilai-nilai pancasila dalam 

menguatkan semangat ke-Indonesiaan, Yogyakarta, PSP Press UG,M, 2013, hlm 75. 
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manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk 

mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh.”
3
 

 

Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur 

pemerintahan negara/penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh 

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-

undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Oleh 

karena itu kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan secara normatif dalam 

batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, yang memuat cita-cita, dasar-dasar, 

maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara adalah karena kehendak para 

Pembentuk Negara (founding fathers) agar terjaminnya penyelenggaraan 

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya 

kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka lahir sebuah UUD NRI 

Tahun 1945 yang berlandaskan ideologi negara yaitu Pancasila. 

Seiring dengan dinamisnya praktik sistem ketatanegaraan sudah tentu 

konstitusi (dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dasar) harus 

dapat menyesuaikan dengan keadaan saat ini dan masa depan. Oleh karenanya 

dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar periode 1999-2002 oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan tersebut diharapkan dapat 

mendorong perbaikan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 

                                                           
3
Arie Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila (Analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

Pra dan Pasca Amandemen), Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW, 2012, 

hlm. 2. 
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Konstitusi tidaklah sama dengan Undang-Undang yang dapat lebih 

mudah diubah. Oleh karena itu, mekanisme perubahan undang-Undang Dasar 

memnag sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. 

Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 

tidak boleh menyebabkan Undang-Udang Dasar itu menjadi terlalu kaku 

karena tidak dapat diubah.  

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan dalam 

upaya menyempurnakan suatu kaidah penuntun umum yang berisi arahan dasar 

tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu 

ke dalam sejumlah pranata publik. Hal ini berkaitan terhadap lembaga yang 

berwenang dalam membentuk haluan negara yang diidealkan menjadi pedoman 

pelaksanaan dalam rangka keterpaduan, kebulatan, keutuhan dan 

kesinambungan pembangunan nasional. 

Sebelum Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD 1945) 

dilakukan amandemen, mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

untuk merumuskan sebuah garis-garis besar daripada haluan negara 

(selanjutnya disebut GBHN) berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 (UUD sebelum 

amademen). GBHN dibahas lima tahun sekali oleh seluruh anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan representasi seluruh rakyat 

Indonesia. Hal ini dikarenakan UUD 1945 menganut supremasi MPR. Selain 

itu UUD 1945 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara terbanyak. Presiden terpilih 

dalam menjalankan pemerintahan bertanggungjawab kepada MPR. Dengan 
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demikian presiden harus menjalankan haluan negara menurut GBHN yang 

ditetapkan oleh MPR. 

GBHN merupakan sebuah strategi ideologi pembangunan, sebuah 

keinginan rakyat yang menjadi acuan utama atas segala kiprah penyelenggara 

negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, yang secara eksplisit 

tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. GBHN 

menggariskan kebijaksanaan, langkah dan sasaran-sasaran untuk mewujudkan 

cita-cita Nasional yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam 

pasal-pasal UUD 1945 itu. GBHN menjadi tugas Presiden sebagai mandataris 

untuk dijabarkan secara lebih lanjut dalam arahan GBHN.  

Namun pasal tersebut diubah dan mencabut kewenangan MPR untuk 

dapat merumuskan GBHN. Hal tersebut dipertimbangkan karena mengingat 

sistem pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang 

memiliki pertanggung jawaban secara langsung kepada rakyat. 

Selain itu makna Haluan Negara sebagaimana yang diharapkan oleh 

Rakyat Indonesia dapatkah dipersamakan dengan GBHN berdasarkan UUD 

1945. Mengingat haluan negara mempunyai arti arah, jalan atau pedoman, 

sehinga Haluan Negara berarti kebijakan dasar. Haluan negara merupakan arah 

bagi penyelenggara negara. Haluan negara dapat berupa haluan politik baik di 

bidang ekonomi, kebudayaan, atau pun hukum. Dengan demikian istilah 

Haluan Negara dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, 

seperti yang tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau 
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pun politik hukum.
4
 Sementara itu Carl. J. Frederick menguraikan kebijakan 

sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatulingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5
 

Konsekuensi logis dalam pembentukan arah pembangunan dalam 

Haluan Negara tersebut berdampak terhadap kedudukan sebuah arah 

pembangunan Indonesia dalam Haluan Negara. Mengingat bahwa 

pembentukan arah pembangunan nasional saat ini diamanatkan oleh konstitusi 

kepada presiden yang memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan arah 

pembangunan dengan disesuaikan visi dan misinya dalam sebuah program-

program termasuk program partai yang nantinya akan menjadi garis-garis 

besar. 

Konsekuensi tersebut mempengaruhi arah pembangunan secara tidak 

konsisten dengan periode kepemimpinan setiap presiden yang diikuti 

pergantian visi dan misinya dalam sebuah program-program. Dengan demikian 

kedudukan sebuah Haluan Negara sebagai pedoman perencanaan 

pembangunan harus terjaga secara konsistensi, relevansi dan kesamaan antara 

nilai, kaidah dan norma-norma fundamental yang ada dalam UUD NRI Tahun 

1945 dengan formulasi kebijakan yang dibuat oleh sebuah kewenangan negara 

dalam format yuridis, dimana kebijakan itu harus tunduk pada ketentuan yang 

lebih tinggi. 

                                                           
4
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010,  hlm. 17. 

5
  Carl. J. Frederick,  Man and His Government, New York,  McGraw Hill, 1963, hlm. 79. 
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Makna Haluan Negara menjadi sebuah pertimbangan penting  untuk 

memberikan kewenangan kepada lembaga pembentuk diimbangi dengan 

kedudukannya untuk menjadikan Haluan Negara sebagai bahan acuan wajib 

dalam arah pembangunan nasional, proses penyelenggaraan negara, 

pemerintah, dan pola hubungan lembaga negara.  

Perubahan UUD 1945 sebagai aenda utama reformasi mulai dilakukan 

oleh MPR pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di 

MPR membuat kesepakan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: 

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 

2. Sepakat untuk memertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesa 

3. Sepakat untuk mempertahankan system presidensial (dalam pengertian 

sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum 

sistem presidensial) 

4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan 

UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945 

5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen 

terhadap UUD 1945. 

Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah dikarenakan memuat cita-cita 

bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan kepentingan 

di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di 

tengah pluralism atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat 

tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau 

staatsidee (cita-cita negara) yang berfungsi sebagai filosifische grondslag dan 
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common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat 

dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews 

disebut sebagai kesepakatan (consensus) pertama.
6
 

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 

1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. 

Dengan tidak dubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula 

kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik 

Indonesia. Yang berubah adalah system dan institusi untuk mewujudkan cita-

cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila 

sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam system yang 

demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat.
7
 

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang 

diamanatkan daalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus memiliki suatu 

Haluan Negara. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai ”Haluan Negara dalam Konstitusi 

Indonesia untuk Mempertegas Ideologi Pancasila.” 

 
                                                           
6
Jimly Asshiddiqie, Hukum tata Negara dan Plar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, 

hlm256. 
7
Ibid., hlm257. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menemukan 

beberapa hal yang dapat dijadikan perumusan masalah antara lain sebagai 

berikut 

1. Apakah Indonesia sudah mengakomodir haluan negara dalam konstitusi 

(UUD NRI Tahun 1945)? 

2. Bagaimana haluan negara yang sesuai dengan Ideologi Pancasila? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. NEGARA PANCASILA 

Pancasila adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya 

sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. 

Dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar 

pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki bangsa 

Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan 

negara dikembangkan secara yuridis disahkan sebagai dasar negara yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Notonagoro, nilai-nilai 

yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sebab bahan (causa materialis) 

dari pancasila, sedangkan BPUPKI kemudian PPKI adalah sebagai lembaga 

yang membentuk negara, dengan sendirinya menentukan Pancasila sebagai 

dasar negara Republik Indonesia, disebut sebab bentuk (causa formalis). 

Berdasarkan fakta sejarah, maka Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara 

merupakan suatu hasil philosophical consensus (konsensus filsafat), karena 

membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara, dan polotical 

consensus (konsensus politik). 

Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dipandang 

sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar 
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dalam pasal-pasal yang ada pada Batang Tubuh UUD 1945 adalah pancaran 

yang diderivasi dari norma yang ada dalam Pancasila. Penjelasan UUD 

1945 sekalipun tidak menggunakan istilah norma dasar, tetapi menggunakan 

istilah cita-cita hukum (rechtsidee) yang terwujud dari pokok-pokok pikiran 

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang menguasai baik hukum 

tertulis maupun tidak tertulis.
8
 

Pancasila memenuhi syarat menempati status sebagai 

staatsfundamentale norm, karena: 

a. terjadinya atau lahirnya oleh para pembentuk negara; 

b. berisi dasar negara yang memuat asas kerohanian negara, asas politik 

negara, dan tujuan negara.
9
 

Pancasila adalah cita hukum rakyat Indonesia, hal ini dijabarkan atau 

dirinci oleh UUD 1945 ke dalam pasal-pasalnya, kedalam ketentuan-

ketentuan Batang Tubuhnya. Dengan kata lain, norma hukum yang berada 

dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada hakekatnya dibentuk oleh Norma 

Fundamental Negara yaitu Pancasila. 

Konsep negara hukum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, 

menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep 

negara hukum yang sebagaimana konsep rechtsstaat dan rule of law, 

melainkan konsep negara hukum Pancasila. Hal ini dikarenakan konsep 

negara hukum Pancasila lahir buka karena adanya perlawanan terhadap 

absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja, melainkan lahir karena 

                                                           
8
 I Dewa Gede Atmadja, Op. cit, hlm. 51 

9
 Ibid, hlm. 52. 
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adanya keinginan bangsa Indonesia terbebas dari imperialisme dan 

kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Negara hukum 

Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatik, yaitu negara 

hukum yang menggabungkan antara konsep rechtsstaat dan rule of law. 

Namun tetap mencirikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Moh. Koesnoe mendasarkan pada ajaran Yuridisme Pancasila, 

memandang sistem hukum Indonesia bersifat sistem yuridis yang idealistis 

dengan Pancasila berstatus sebagai rechtsidee yang berfungsi konstitutif, 

yaitu merupakan dasar dari tatanan hukum Indonesia, dan berfungsi 

regulatif sebagai dasar evaluatif atau tolok ukur dari produk hukum adil atau 

tidak adil, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
10

 

Bangsa Indonesia telah menentukan kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada suatu philosofische grondslag atau dasar filsafat negara 

yaitu Pancasila. Pancasila sebagai Filsafat Dasar setidaknya dapat dijelaskan 

melalui aspek sebagai berikut
11

: 

1. Aspek Ontologis 

Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat 

mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar 

antropologis. Subyek pendukungnya adalah manusia, yakni : yang 

berketuhanan, yang berperikemanusiaan, yang berkesatuan, yang 

berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. 

2. Aspek Epistemologi 

                                                           
10

 I Dewa Gede Atmadja, Op. cit, hlm. 55. 
11

 Otje Salman, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, Refka Adi tama, 

Bandung,2009, hlm. 3. 
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Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah 

suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila 

menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang 

realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang 

makna hidup serta dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. 

3. Aspek Aksiologi 

Kehidupan manusia sebagai makhluk subjek budaya, pencipta, 

dan penggerak nilai berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan 

melaksanakan (menikmati) nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani 

jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai, sumber 

nilai,hakikat nilai, termasuk membingkai etika, ketuhanan, dan agama. 

Nilai-nilai Pancasila diungkapkan dan dirumuskan dari sumber 

nilai utama yaitu : 

a. Nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi 

dari Tuhan YME tercermin dalam inti ajaran-ajaran agama dalam 

kitab suci. 

b. Nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari 

nilai-nilai yang luhur budaya masyarakat yang tersebardi seluruh 

nusantara 

Kedua nilai tersebut diharapkan menjadikan Pancasila benar-

benar menjadi filsafat dasar (philosophische Grondslag) yang mewadahi 

perbedaan faham, agama, dan latar belakang budaya Bangsa Indonesia 
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serta membingkainya dalam persatuan yang dinamis, tidak kaku, namun 

penuh nilai. 

 

B. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 

Pasca reformasi kita mendapatkan penegasan dalam kesepakatan 

dasar MPR tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan 

sistem pemerintahan presidensial. Perubahan amandemen tersebut 

ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUN NRI 1945, dengan bunyi 

kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. 

MPR sudah tidak lagi merupakan manifestasi dari rakyat dan bukan locus 

of power
12

. 

Indonesia menganut sistem presidensial sebagai sistem 

pemerintahannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undnag Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Pasal ini tidak mengalami perubahan karen 

adianggap tetap sesuai dengan sikap dan gagasan para perumus rancangan 

perubahan UUD NRI Tahun 1945. Isi Pasal ini menjadi rujukan palng kuat 

sekaligus bukti bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensial dalam 

sistem pemerintahannya dengan menempatkan presiden sebagai pejabat 

yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan.  

                                                           
12

Abdi Yuhan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokus Media, 

Bandung, 2007, hlm.20. 
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Dengan dianutnya sistem presidensial oleh Indonesia, idealnya 

memberikan kekuasaan yang luas terhadap Presiden dalam menjalankan 

tugas eksekutifnya. Walaupun demikian, kekuasaan yang luas tersebut juga 

tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan 

pribadinya. Walaupun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, 

akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam UUD 

1945 pasca perubahan, antara lain
13

 : 

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut UUD (Ps. 

1 Ayat 2); 

2. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UUD (Ps.4 

Ayat 1); 

3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satupasangan calon secara 

langsung oleh rakyat(Ps.6A Ayat 1); 

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanselama lima tahun 

(Ps.7); 

5. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikandalam masa 

jabatannya oleh MPR atas usul DPR,baik apabila terbukti telah 

melakukanpelanggaran hukum berupa pengkhianatanterhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindakpidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercelamaupun apabila terbukti tidak lagi memenuhisyarat sebagai 

Presiden dan/atau wakil presiden,dengan terlebih dahulu mengajukan 

permintaankepada MK untuk memeriksa, mengadili danmemutus 

pendapat DPR (ps. 7A dan 7B); 

6. Presiden tidak dapat membekukan dan/ataumembubarkan DPR (Ps. 7c); 

7. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Ps.10-16); 

8. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu 

diang kat dan diberhentikanoleh Presiden (Ps. 17); 

9. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang(Ps. 20 Ayat.1) 

 

Dalam konsep sistem presidensial tidak dikenal adanya lembaga 

pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation 

of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislative, eksekutif, dan 

yudikatif yang secara ideal diformulasikan sebagai Trias Politica oleh 

                                                           
13

Retno Saraswati,Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, Masalah-Masalah 

Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012, hlm. 139. 

 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/926
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Montesquieu. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat 

untuk masa kerja yang lamanya telah ditentukan dalam konstitusi. 

Konsentrasi kekuasaan ada pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan.Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak 

hanya menyentuh wilayah kekusaaan eksekutif, tetapi juga merambah pada 

fungsi legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif.
14

Sistem presidensial 

menganut aturan bahwa para menteri adalah pembantu presiden yang 

diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 

Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintahan, presiden 

merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tidak 

hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam 

pengambilan keputusan di dalam kabinet. Terkait dengan hal itu, Lijphart 

menyatakan, keputusan-keputusan penting dalam sistem pemerintahan 

presidensial dapat dibuat dengan atau tanpa pertimbangan dari anggota 

kabinet. Kondisi itu jelas berbeda dengan sistem parlementer yang tidak 

memungkinkan perdana menteri membuat semua keputusan penting tanpa 

melibatkan anggota parlemen. 

Diluar fungsi ganda yang dipegang oleh presiden, karakter sistem 

presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif 

(presiden) dengan lembaga legislatif. Pola hubungan antara pemegang 

                                                           
14

 Denny Indrayana, Mendesain Presidensil Yang efektif, Bukan “Presiden Sial” atawa “Presiden 

Sialan”, Makalah disampaikan dalam pertemuan Ahli Hukum Tata Negara di Bukittinggi, 11-13 

Mei 2007, hlm.3. 
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kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem 

pemerintahan presidensial dijelaskan oleh T.A. Legowo sebagai berikut:
15

 

Dalam sistem (pemerintahan) presidensial, presiden dipilih melalui 

pemilihan yang terpisah dari pemilihan anggota-anggota legislatif. 

Presiden kemudian memilih dan mengangkat menterimenteri 

anggota kabinet.  Menteri-menteri tidak merangkap sebagai 

anggota-anggota legislatif, meskipun pengangkatannya oleh 

presiden memerlukan saran dan mungkin juga persetujuan dari 

badan legislatif. Karena petinggi-petinggi badan eksekutif dipilih 

secara terpisah, sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada 

pemisahan kekusaaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif 

bersifat independen satu terhadap yang lainnya 

 

Penguatan sistem pemerintahan presidensial dilakukan melalui 

mengubah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan 

dengan sistem perwakilan menjadi pemilihan secara langsung, membatasi 

periodisasai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, memperjelas 

mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan Wakil Presiden, 

larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR, memperbarui atau 

menata ulang eksistensi MPR, dan  melembagakan mekanisme pengujian 

undang-undang (judical review). 

Sistem pemerintahan presidensial terdapat kekuasaan eksekutif 

yang stabil (a fixed executive), yang tidak bisa dibubarkan oleh parlemen. 

Dan Presiden sebagai top executive yang dipilih untuk suatu periode 

tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. 

Eksekutif jika dipilih secara langsung maka ia memiliki basis 

pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif. Dengan 

                                                           
15

I Made Sugiarta, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Dalam Konstitusi, Jurnal 

Konstitusi Volume I No. 1, November 2012, hal. 171. 
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demikian Presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang mungkin 

saja menguasai mayoritas parlemen. Akan tetapi pemisahan secara tegas 

kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sering menumpulkan 

pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak setuju 

dengan program pemerintah. Jika parlemen dikuasai oleh oposisi maka 

besar kemungkinan pemerintah akan menjadi pemerintah minoritas. 

Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif maupun legislatif juga 

mungkin terjadi. 

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif 

kuat dan tidak dapat dijatuhkan walaupun terjadi degradasi dukungan 

politik. Tetapi jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, posisi 

Presiden bisa dimakzulkan melalui mekanisme impeachment dimana 

alasan yang dapat digunakan adalah alasan hukum bukan alasan politik. 

Untuk mempertegas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 

sistem presidensial tentu diperlukan berbagai upaya, baik dari aspek 

hukum maupun aspek politik,sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

dalam praktik pemerintahan. Upaya hukum adalah pada tingkat peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kedudukan, wewenang, dan 

hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sesuai dengan prinsip pemisahan 

kekuasaan serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, perlu 

ditentukan batas wewenang dan hubungan antarkeduanya sesuai dengan 

semangat konstitusi. Hal yang merupakan wilayah pemerintah 

dikembalikan dan ditegaskan sebagai wewenang pemerintahan di bawah 
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presiden, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penentuan kebijakan 

maupun pengangkatan jabatan-jabatan dalam lingkungan pemerintahan. 

Demikian pula fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR harus tetap 

dapat menjamin terciptanya checks and balances tanpa mengganggu 

wewenang yang dimiliki oleh presiden, terutama dalam menjalankan 

pemerintahan. 

 

C. TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN 

Pada negara yang absolut, kekuasaan negara berada dalam satu 

tangan. Dalam negara yang absolut tersebut kekuasaan eksekutif, legislatiF 

dan yudikatif berada pada satu tangan yaitu berada di tangan raja. Untuk 

menghindari kekuasaan yang bertumpuk pada satu tangan tersebut maka 

diperlukan adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara.Hal ini 

dikarenakan jika kekuasaan jika kekuasaaan berada hanya pada satu tangan 

dan tidak dibatasi pelaksanaannya, maka akan terjadi penyalahgunaan 

kekuasaan oleh penguasa, sehingga mengakibatkan tidak adanya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) pertama kali 

diperkenalkan oleh John Locke. Disebutkan bahwa untuk membatasi 

kekuasaan negara, maka kekuasaan negara tersebut dibedakan ke dalam tiga 

kekuasaan, yaitu: 

1. kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang),  

2. kekuasaaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan  
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3. kekuasaan federatif (kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri serta 

menyatakan perang dan damai). 

Kemudian teori yang dikemukakan oleh John Locke diatas, 

disempurnakan oleh Montesquieudalam bukunya L’Esprit des Lois yang 

dikenal dengan nama Trias Politica. Trias Politica adalah anggapan bahwa 

kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu: 

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (rule 

makin function); 

2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule 

application function); 

3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan megadili pelanggaran undang-

undang (rule adjudication function). 

Montesquieu berpandangan bahwa bila kekuasaan negara tidak 

dibatasi dengan cara melakukan pemisahan antara satu lembaga negara 

dengan lembaga lainnya, maka akan berpeluang untuk melahirkan perbuatan 

dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Pandangan Montesqieu 

mengisyaratkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus 

dilembagakan dalam tiga organ negara yang mana antara satu dengan 

lembaga negara lainnya hanya diperkenankan menjalankan satu fungsi dan 

tidak diperkenankan mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang 

mutlak.
16

 Terdapat perbedaan antara teori pemisahan kekuasaan yang 

dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu pada cabang kekuasaan 

                                                           
16

 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Edisi 

Kedua Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 31. 
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yang ketiga, yaitu kekuasaan federatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan 

John Locke melihat pemisahan kekuasaan lebih condong kepada segi 

hubungan luar negeri yaitu hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-

negara lain, sedangkan Montesquieu lebih condong melihat pada sisi 

perlindungan HAM. 

Namun demikian, konsep pemisahan kekuasaan hanyalah bersifat 

suplemen karena masing-masing kekuasaan tetap menjalankan tugas 

pokoknya masing-masing. Konkritnya dapat digambarkan pada penerapan 

prinsip ”checks and balance” sebagaimana yang dipraktekkan di Amerika 

Serikat. Fungsi pokok Senat di Amerika Serikat adalah membentuk undang-

undang, namun disamping itu Senat juga memiliki kekuasaan lain untuk 

melakukan ”impeachment”, tetapi hal itu bukan berarti merubah fungi 

pokoknya. Demikian juga sebaliknya, fungsi pokok Presiden Amerika 

Serikat tidak mengalami perubahan kendati juga berhak untuk melakukan 

veto terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh 

Kongres.
17

 

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dalam bidang-bidang 

tertentu ada kalanya di antara cabang kekuasaan saling melakukan 

kerjasama. Sebagai contoh adalah hubungan antara Presiden dan DPR yang 

mana di antara kedua lembaga negara memiliki kekuasaan yang sama dalam 

membentuk undang-undang dalamrangka menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangan selanjutnya, 

                                                           
17

 Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006,hal. 284-285. 
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khususnya dalam era demokrasi modern banyak negara dengan sistem 

demokrasi tidak lagi menjalankan sistem pemisahan kekuasaan secara murni 

sebagaimana yang dipelopori Montesqieu. Model pemisahan kekuasaan 

secara murni berpeluang untuk melahirkan bentuk kesewenang-wenangan di 

dalam lingkungan masing-masing lembaga negara. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak selamanya teori pemisahan kekuasaan akan mampu 

menciptakan pemerintahan yang adil. 

Oleh karena itu, maka menjadi suatu kelaziman ketika berbagai 

negara di dunia berusaha untuk menerjemahkan teori pemisahan kekuasaan 

berdasarkan kebutuhan masing-masing. Penerapan prinsip teori pemisahan 

kekuasaan tidak selamanya sama antara negara yang satu dengan negara 

lainnya. Kendati ditemukan penegasan terkait dengan sistem pemisahan 

kekuasaan di dalam konstitusi berbagai negara, namun dalam praktiknya 

bahwa konsep pemisahan kekuasaan lebih didasarkan pada kebutuhan 

masing-masing negara. 

 

D. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Hierarki merupakan perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-

undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi. karena itu, kekuatan hukum masing-masing peraturan 

perundang-undangan diatas sangat ditentukan berdasarkan tingkatan 

hierarkinya. 
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a. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap MPRS No. 

XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber 

Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-

Undangan Republik Indonesia, urutannya: 

1) UUD 1945; 

2) Ketetapan MPR 

3) UU 

4) Peraturan Pemerintah 

5) Keputusan Presiden 

6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan 

Instruksi Menteri. 

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku. 

b. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap MPR No. 

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Undang-Undang, yaitu: 

1) UUD 1945; 

2) Tap MPR 

3) UU 

4) Peraturan pemerintah pengganti UU 

5) PP 

6) Keppres 

7) Peraturan Daerah 

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku. 
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c. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, adalah sebagai berikut: 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) UU/Perppu 

3) Peraturan Pemerintah 

4) Peraturan Presiden 

5) Peraturan Daerah. 

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku. 

d. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan terdiri atas: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945); 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR); 

3) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu); 

4) Peraturan Pemerintah (PP); 

5) Peraturan Presiden (Perpres); 

6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan 

7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Perda Kabupaten atau 

kota). 
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Ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah 

masuknya ketetapan MPR RI sebagai salah satu jenis dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan. Masuknya Ketetapan MPR RI dibawah 

hierarki UUD NRI Tahun 1945 mungkin dianggap kemunduran, 

mengingat sistem tata negara kita dan fungsi MPR sudah berubah serta 

ketentuan bahwa ketetapan MPR RI ada didalam hierarki peraturan 

perundang-undangan didasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor 

III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan yang sudah dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Lebih dari itu, perubahan Pasal 3 

UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan hilangnya kewengan MPR untuk 

membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang berisi peraturan yang berlaku 

keluar. Hilangnya kewenangan unruk membentuk ketetapan-ketetapan 

MPR yang mengatur keluar tersebut merupakan akibat adanya ketentuan 

Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Presiden dan 

Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

Terdapat beberapa ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang 

masih berlaku mempunyai tingkat urgensi yang tinggi untuk dipertahankan 

eksistensinya mengingat kepentingan politik kenegaraan, ekonomi, sosial, 

dan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketetapan 

MPR yang masih berlaku merupakan pedoman dan arahan dalam 

penyelengaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang 
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secara nyata masih menjadi rujukan bagi para penyelenggara negara dan 

masyarakat dalam menyusun peraturan perundang-undangan.  

Hal lain yang berubah dari ketentuan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah terkait 

dengan kedudukan Perda yang langsung diperinci kedalam Perda Provinsi 

dan Perda Kabupaten atau Kota, serta dikeluarkannya peraturan desa dari 

klasifikasi Perda. Peraturan desa dikeluarkan dari jenis peraturan 

perundang-undangan ditujukan untuk efektifitas dan upaya lebih 

mendorong kejelasan posisi peraturan desa atau nama lain yang setingkat. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

A. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu 

1. Menganalisis keberadaan haluan negara dalam Konstitusi Indonesia (UUD 

NRI Tahun 1945). 

2. Mengetahui dan menjelaskan haluan negaraIndonesia yang sesuai 

denganIdeologi Pancasila. 

 

B. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian iniadalah 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan 

Hukum Tata Negara pada khususnya; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang haluan negara; dan 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

pengkajian dan penelitian sejenis untuk tahapan selanjutnya. 

2. Praktis 
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a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai haluan negara. 

b. Memberikan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti mengenai haluan 

negara. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga 

penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang 

menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the 

book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan 

(law it is decided by the judge through judicial process).
18

Jenis pendekatan ini 

menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif 

analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis 

permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep 

yang digunakan. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara 

tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.
19

 

                                                           
18

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 

2006, hal. 118.   
19

C.G.F. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, Bandung, 

Alumni, 1994, hal. 89.   
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C. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber 

bahan hukum yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun data-

data tersebut adalah sebagai berikut :
20

 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik hukum 

nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pembentukan 

perpu. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud, misalnya: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

5) Undnag-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan 

                                                           
20

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,  

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal.156-157 
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hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.
21

 

c) Bahan Hukum Tersier 

Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, 

majalah dan jurnal ilmiah.
22

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik menunjuk suatu 

kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat 

dilihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan 

lainnya.
23

 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder 

melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, 

tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah dan putusan-putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
21

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 142  
22

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, UI-Press, 1990, hal. 14  
23

 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 97   
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E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.
24

 

Metode analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Bahan 

hukum yang diperoleh dan tersaji akan dianalisis dengan cara menggambarkan, 

menjabarkan, dan menginterpretasikan norma hukum, teori-teori hukum serta 

pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum, yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.  
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HALUAN NEGARA DALAM KONSTITUSI INDONESIA 

1. Haluan Negara 

Haluan adalah arah jalan atau pedoman, sehinga Haluan Negara 

berarti kebijakan dasar. Haluan negara merupakan arah bagi penyelenggara 

negara. Haluan negara dapat berupa haluan politik baik di bidang ekonomi, 

kebudayaan, atau pun hukum. Dengan demikian istilah Haluan Negara dapat 

dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti yang tercermin 

dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau pun politik hukum.
25

 

Sementara itu Carl. J. Frederick menguraikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatulingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
26

 

UUD 1945 sebelum perubahan disebutkan bahwa fungsi MPR salah 

satunya untuk menetapkan UUD dan GBHN (Pasal 3).
27

 wewenang 

penetapan GBHN juga tidak terlepas dari kedudukan MPR sebagai lembaga 

tertinggi negara. karena MPR sebelum perubahan konstitusi merupakan 
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lembaga negara yang memiliki kedudukan tertinggi maka, semua lembaga 

negara lain bertanggung jawab kepada MPR. 

Sebagaimana diketahui, sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 

Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah 

di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagaimana 

dikemukakan Penjelasan UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara 

negara yang tertinggi dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi (die 

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

terlepas dari posisi MPR yang dianggap penjelmaan rakyat yang memegang 

kedaulatan negara.
28

 

Melanjutkan posisi tersebut, Penjelasan UUD 1945 menyatakan: 

kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens des 

staatsvolkes). Karena posisi sentral dalam desain bernegara, Pasal 3 UUD 

1945 menyatakan, MPR menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan 

Negara. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 dinyatakan, karena MPR 

memegang kedaulatan negara, kekuasaannya tidak terbatas.Lebih lanjut, 

posisi sentral MPR dalam hubungan antar lembaga negara bisa dilacak dari 

Penjelasan UUD 1945, MPR juga mengangkat kepala negara (presiden) dan 

wakil kepala negara (wakil presiden). Karena itu, MPR memegang 

kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan 
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Februari 2016. 



34 
 

 
 

haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. 

Mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun MPR menetapkan 

haluan negara yang dipakai di kemudian hari.
29

 Membaca konstruksi yuridis 

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta penjelasannya yang dikaitkan dengan 

Pasal 3 UUD 1945 serta penjelasannya, secara konstitusional pembentukan 

GBHN tak terlepas dari posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat 

dan lembaga tertinggi negara. Posisi sentral semakin tak terhindarkan 

karena bertemu dengan peran MPR dalam pemilihan presiden dan wakil 

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

dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.
30

 

Konstuksi hukum seperti itu, memberikan posisi penting kepada 

MPR sebagai pemegang kedaulatan rakayat untuk menentukan haluan 

pembangunan negara, dan apabila presiden tidak menjalankan haluan yang 

telah ditetapkan oleh MPR, MPR dapat memanggil dan meminta 

pertanggungjawaban presiden. 

Sedangkan, setelah adanya beberapa kali perubahan UUD 1945 

konstruksi hukum sebagaimana diatas telah berubah, lembaga MPR sudah 

tidak lagi memegang kekuasaan “daulat rakyat” tetapi setara dengan 

lembaga negara lain, berikut bunyi UUD 1945 hasil amandemen ke-3 Pasal 

1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang dasar. Lebih lanjut pasal 3 ayat (3) menegaskan 
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bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Pesiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 

Akibat amandemen kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga 

tertinggi memiliki konsekuensi secara hukum yakni MPR tidak dapat lagi 

menentukan lagi haluan negara. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh 

pemerintah (presiden) berdasarkan Undang-Undang, sedangkan apabila 

setiap presiden yang terpilih dalam sebuah pemilu tidak menjalankan 

program perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan presiden 

sebelumnya, MPR tidak dapat memberhentikan Presiden tersebut begitu saja 

tanpa proses peradilan di MK. 

2. Konstitusi 

Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis yaitu kata kerja 

constituer yang berarti membentuk. Konstitusi berarti pembentukan dan 

yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian konstitusi menjadi awal 

dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan tentang negara. 

Dalam bahasa latin constitutio berarti pengaturan. 

Pengertian Konstitusi sebagaimana dikenal dalam berbagai literatur 

dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti 

sempit menyangkut aspek hukum saja dan konstitusi dalam arti luas tidak 

hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Pembedaan 

pengertian konstitusi secara sempit maupun luas adalah berdasarkan 

dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet (Undang-Undang 

Dasar).  
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Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan 

Undang- Undang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lasalle. Herman 

Heller yang dikutip oleh Taufiqrrohman Syahuri dalam bukunya Hukum 

Konstitusi memberikan pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:
31

 

1. Die Politische verfassung als geselschaftlich wirk lichkeit.  

Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat 

sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan 

sosiologis  

2. Die Verselbtandigte revhtsverfassung. 

Konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Jadi 

mengandung pengertian yuridis. 

3. Die geshereiben verfassung. 

Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang 

tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 

Dan pendapat F. Lassale dalam bukunya Uber Verfassungwesen membagi 

Konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:
32

 

1. Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor 

kekuatan yang nyata (dereele machtsfactoren). Jadi konstitusi 

menggembarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat 

dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya : raja, 

parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain; itulah 

sesungguhnya konstitusi.  
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2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua 

bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Dari pendapat Herman Heller dan F. Lassalle di atas dapatlah disimpulkan 

bahwa Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian 

konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. Dan sesungguhnya konstitusi 

mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar 

yang hanya mengandung pengertian yuridis. 

Berdasarkan pengertian konstitusi di atas dapatlah dipahami bahwa 

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia 1945 Tahun 1945 

merupakan konstitusi dalam arti luas. Karena Undang-Undang Dasar 

Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya dokumen hukum, 

melainkan juga mengandung aspek non-hukum, seperti pandangan hidup, 

cita-cita moral, dasar filsafat, keyakinan religius, dan paham politik suatu 

bangsa 

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat 

didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut 

dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, 

maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku 

adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya 

suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para  ahli sebagai constituent 

power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di 

atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara 
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demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu 

konstitusi. 

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam 

negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa 

konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan 

susunan pemerintahan suatu negara.
33

 

Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi 

tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena 

itu di Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan pada 

kontitusinya. 

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses 

kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya 

kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari 

terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta 

memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. 

Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila 

sebagai dasar negara. 

3. Haluan Negara dalam Konstitusi Indonesia 

Gagasan untuk mengembalikan GBHN merupakan sebuah langkah 

mundur dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi. Hal ini 

disebabkan besarnya potensi menempatkan kembali MPR sebagai lembaga 
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tertinggi negara. Jika itu terjadi, maka konsekuensinya pola sistem 

pertanggungjawaban presiden tidak lagi kepada rakyat melainkan kepada 

MPR. Kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi presiden terpilih dalam 

mewujudkan tujuan bernegara dan mengewajantahkan visi dan misi yang 

dijanjikan selama masa kampanye pemilihan umum presiden. Selain itu, 

apabila negara menempuh jalur untuk mengamendemen UUD NRI Tahun 

1945 sebagai bentuk kompromi untuk melegalkan GBHN dalam konstitusi 

negara, maka yang terjadi adalah terjadinya perubahan yang sangat 

signifikan dalam sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, 

hingga tugas dan fungsi dari lembaga negara. 

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dimana 

presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR dan tidak dapat 

diberhentikan oleh MPR, tetapi langsung kepada rakyat karena pemilihan 

presiden dan/wakil presiden melalui pemilihan umum. Dalam 

kedudukannya sebagai representasi dari rakyat, maka presiden memiliki 

peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional. Tanpa 

adanya pembangunan yang terarah, tidak mungkin tujuan negara yang 

tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat 

tercapai.  

Proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 

terdapat lima komitmen yang disepakati oleh panitia ad-hoc MPR RI. Lima 

komitmen tersebut yakni tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap 

mempertahankan NKRI, penjelasan UUD 1945 ditiadakan, perubahan UUD 
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1945 dilakukan dengan cara adendum, dan yang terakhir adalah 

mempertegas sistem pemerintahan presidensial
34

.  

Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan 

presidensial dimaksudkan untuk memperkokoh sistem pemerintahan yang 

stabil dan demokratis. Hal ini merupakan salah satu tindakan perbaikan atau 

korektif terhadap sistem presidensil yang lama sebelum UUD 1945 

diamandemen. Sistem yang lama melahirkan banyak kelemahan dalam 

pelaksanaan check and balances system(Aritonang, 2003). Dalam sistem 

pemerintahan presidensial menurut Prof. Jimly, Abdul Ghoffar dan Duchack 

terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem 

pemerintahan parlementer yakni : (1) Presiden dan kabinetnya tidak 

bertanggungjawab kepada legislatif, akan tetapi langsung kepada rakyat
35

. 

(2) Presiden memiliki hak prerogratif untuk menentuhkan arah 

pembangunan nasional selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala 

negara
36

. 

Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), berbagai cara 

untuk mepertegas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dilakukan 

diantaranya dengan bentuk: 
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1. Mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan 

dengan sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi 

pemilihan secara langsung; 

2. Membatasi periodesasi masa jabatan presiden/wakil presiden; 

3. Memperjelas mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan Wakil 

Presiden; 

4. Adanya larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR; 

5. Memperbaharui mekanisme pengujian undang-undang; 

GBHN sebagaimana disebutkan Ketua MPR Zulkifli Hasan Dalam 

Pidato Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dasar 

(guiding principles) dan arahan dasar (directive principles). Dalam konteks 

ini, banyak negara telah menempatkan guiding dan directive principles 

tersebut dalam konstitusinya.
37

 Dengan menempatkan GBHN dalam UUD 

1945, maka status hukum GBHN akan sangat kuat. Sesuai dengan ajaran 

supremasi konstitusi yang dianut Indonesia, maka kedudukan GBHN-pun 

menjadi supreme. Sejalan dengan sistem presidensil yang dianut, maka 

Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum, 

memberikan janji kampanye sebagai terjemahan dari GBHN yang tercantum 

dalam UUD 1945. Dengan demikian, setelah terpilihpun, Presiden dan 

Wakil Presiden akan bekerja sesuai dengan janji kampanye yang selaras 

dengan GBHN, sehingga pembangunan berkelanjutanpun dapat 

dilaksanakan serta tidak ada lagi istilah  pembangunan yang maju-mundur . 
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Atas dasar itu, dapat dikatakan sistem presidensial yang hendak dianut 

adalah sistem presidensial terpimpin konstitusi (karena termuat GBHN). 

Dengan demikian berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan haluan 

negara merupakan prduk dari salah satu lembaga negara. Sebelum 

amandemen, haluan negara (GBHN) merupakan produk dari lembaga 

negara MPR. Namun, setelah adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945 

yang membuat haluan negara atau perencanaan pembangunan nasional saat 

ini adalah DPR, dengan produknya Undang-Undang. Hal ini dikarenakan 

kedudukan DPR itu sendiri adalah sebagai wakil atau representasi dari 

rakyat. 

Tidak adanya lagi GBHN, maka sebagai gantinya dibentuk Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang mengatur bahwa penjabaran dari tujuan dan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, 

dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(selanjutnya disebut RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(selanjutnya disebut RPJM) yang menentukan arah pembaharuan politik 

hukum nasional.  

RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, 

ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi 

seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah 
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pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang 

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling 

melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 

Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang 

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Di dalam 

RPJM memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Presiden terpilih, 

namun tetap mengacu pada RPJP. 

GBHN dan RPJPN sebagai dua model perencanaan pembangunan 

nasional yang bersifat jangka panjang, merupakan panduan pembangunan 

nasional di segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. 

Perbedaannya dua kebijakan pembangunan nasional tersebut dibuat atau 

disusun dalam bentuk atau format yuridis yang berbeda. GBHN pada 

sepanjang pemerintahan Orde Baru disusun atau ditetapkan dalam bentuk 

Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN di era pemerintahan 

reformasi, dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk Undang-Undang. 

Untuk skema perencanaan pembangunan yang saat ini digunakan di 

Indonesia dapat dilihat dalam Bagan 1: 
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Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Nasional 

Dugaan bahwa perencanaan pembangunan saat ini tidak memiliki 

pedoman sebagaimana GBHN tidaklah tepat. Dalam RPJP seperti halnya 

dalam GBHN dijelaskan secara runtut arah dan tahapan pembangunan yang 

ingin dicapai dalam jangka panjang atau 20 tahun mendatang yang 

kemudian dirinci dalam RPJM untuk lima tahun dan RKP untuk jangka 

waktu satu tahun. Masing-masing tahapan dalam lima tahun ada sasaran 

strategisnya sebagai terlihat dalam bagan 2: 
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Bagan 2. Strategi Pembangunan Jangka Panjang 

Dengan demikian haluan negara di Konstitusi Indonesia secara 

eksplisit tidak tercantum dalam pasal UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi 

apabila didasarkan pada dasar hukum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam 

bagian mengingat, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 

20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34, maka secara tidak 

langsung sudah menunjuk pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 

Visi, misi dan program pembangunan dari Presiden terpilih terdapat 

dalam RPJM, namun  tetap mengacu pada RPJP. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 

Tahun 2005- 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, 
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antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat. 

Pada tingkat daerah, dibuatlah RPJP Daerah dan RPJM Daerah 

disusun sendiri oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada 

RPJP Nasional. Jika kita mencermati hal ini maka bentuk hukum bagi yang 

dulu disebut GBHN sekarang berubah dalam produk undang-undang, dibuat 

oleh DPR (representasi rakyat) yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka 

sesungguhnya sama saja, yang membedakannya cuma nama saja, yaitu 

bukan lagi GBHN, akan tetapi RPJP. Fungsi yang dulu diperankan oleh 

GBHN telah dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dalam UU yakni 

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 dan UU Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2007.  

Berdasarkan hal tersebut maka substansi GBHN telah terakomodir di 

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(selanjutnya disebut SPPN) sehingga tidak perlu lagi ada GBHN. Visi 

Presiden mengikuti tujuan Negara karena itu maka berikan kesempatan 

kepada Presiden merealisasikan janji-janjinya dalam kampanye yang telah 

disetujui rakyat dengan memilihnya secara langsung, dan dilaksanakan 

melalui program pembangunan lima tahun masa jabatannya. Pembangunan 
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jangka menengah berisi janji Presiden terpilih untuk mengemban misinya 

melaksanakan pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan 

dengan berdasarkan pada tujuan Negara dan cita-cita proklamasi yang 

terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang terwadahi dalam RPJP. 

 

B. HALUAN NEGARA MEMPERTEGAS IDEOLOGI PANCASILA 

Substansi dari haluan negara, dalam hal ini sebagaimana yang 

sebelumnya tertuang dalam GBHN, telah terakomodir dalam UU SPPN. 

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan 

Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama 

ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk 

dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan 

memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI 

menyusun APBN. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung 

oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk 

menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut 

bagi proses perencanaan pembangunan Nasional, yang kemudian tertuang 

dalam UU SPPN. 

Ada tiga kelebihan dari SPPN yang tidak dimiliki oleh GBHN. Pertama 

SPPN itu lebih terarah karena mulai dari perencanan, pelaksanaan hingga 
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pengawasan ada dibawah satu garis komando yaitu oleh eksekutif atau 

Presiden. Berdasarkan hal tersebut, tentunya membuat SPPN menjadi lebih 

terarah dan mudah dilaksanakan karena hanya dipegang oleh satu lembaga 

saja, lebih lanjut hal ini akan memudahkan koordinasi karena mulai dari 

perencanaan hingga pada tataran pelaksanaan semuanya dipegang oleh 

Presiden selaku cabang kekuasaan yang memiliki wewenang penuh dalam 

melakukan pembangunan. Hal inilah yang membuat SPPN sesuai dengan 

praktek sistem presidensia yang ada di indonesia, karena Presidenlah yang 

diberi kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, 

bukan MPR. Sebaliknya GBHN justru memicu ketidaksinambungan antara 

program yang diharapkan dan program yang direalisasikan, karena proses 

perencanaanya ada di MPR sedangkan pelaksanaannya ada di Presiden, hal ini 

tentunya akan membuat Presiden merasa tidak nyaman karena program yang 

nantinya akan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan. 

Kedua, dalam SPPN terdapat mekanisme bernama Musrenbang atau 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari unsur-unsur 

penyelenggara negara, akademisi dan unsur masyarakat (Nurcholis, 2009). Itu 

artinya SPPN dibuat berdasarkan kajian praktik dan akademik yang mumpuni 

karena melibatkan banyak pihak dalam perencanaanya, meskipun pada 

akhirnya perencanaan final ada di tangan Presiden. Sedangkan GBHN 

penyusunannya hanya dilakukan oleh MPR secara sendiri, tanpa adanya peran 

serta dari unsur-unsur lain yang memiliki pertimbangan pula. Hal ini tentunya 

mengakibatkan proses perencanaan GBHN hanya bermuatan unsur politik 
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semata, berbeda dengan SPPN yang kaya akan muatan kebutuhan praktik dan 

akademik. 

Ketiga, SPPN sejatinya membawa semangat otonomi daerah. Negara 

Republik Indonesia  sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat di wilayahnya berdasarkan prinsip desentralisasi yang tetap dalam 

kerangka negara kesatuan RI. Otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan 

dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah 

dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan 

kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain 

berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, juga sebagai implementasi 

tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah 

kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama 

dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang 

ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan 

daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam menentukan 

arah perencanaan pembangunan di daerahnya yang tertuang dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disebut 

RPJMD). 



50 
 

 
 

Dengan format SPPN yang terdiri dari RPJMD membuat pemerintah 

daerah dapat leluasa melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan empirik yang ada di wilayahnya. Karena pada dasarnya tidak ada 

yang lebih tahu kebutuhan pembangunan di suatu wilayah kalau bukan 

masyarakat daerah itu sendiri dan pemerintah daerahnya. Sedangkan dalam 

GBHN yang hanya terdiri dari satu dokumen perencanaan justru membuat 

daerah terpaksa tunduk atas perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Pusat. Hal itu disebabkan karena penyusunan GBHN bersifat 

sentralistik dan Top-Down, tentunya hal ini meningkatkan potensi tidak 

terakomodirnya kebutuhan khusus yang berbeda-beda di berbagai wilayah 

karena segala perencanaan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia 

disamaratakan oleh Pemerintah Pusat melalui GBHN.  

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, konstruksi normatif RPJP 

secara substansi hampir sama dengan GBHN pada masa Orde Baru. Nilai lebih 

yang dimiliki RPJP adalah adanya kesempatan kepada daerah untuk bisa 

menggali berbagai potensi dan keunggulan daerah masing-masing, untuk 

bersinergi dengan “rencana induk” yang tertuang dalam RPJP dalam rangka 

mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Urgensi untuk 

menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified, karena keberadaannya 

telah terwujud dalam RPJPN. Dengan demikian daripada memunculkan 

kembali GBHN, lebih baik memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) dalam level Undang-Undang (UU). 
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Selain itu, apabila kemudian GBHN merupakan produk MPR, dalam 

arti ditindaklanjuti dalam Tap MPR maka tidak sesuai dengan UU Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan 

atas UU tersebut pada Pasal 7 ayat 1 huruf b bahwa yang dimaksud ketetapan 

MPR adalah ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 

tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap 

MPR Tahun 1960-2002, taggal 7 Agustus 2003. 

UUD NRI Tahun 1945 secara filosofi sudah mengakomodir haluan 

negara yaitu dalam pembukaannya. Isi dalam pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian 

pembukaan mempunyai hubungan kausal organis dengan pasal-pasal yang ada 

di dalam UUN NRI Tahun 1945. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penulisan ini: 

1. Haluan Negara telah terakomodir dalam Konstitusi Indonesia (UUD Negara 

RI Tahun 1945) karena berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah 

penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal Konstitusi ke 

dalam berbagai perundang-undangan dan kebijakan pembangunan disegala 

bidang dan lapisan.  

2. Haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tidak 

melegalkan GBHN dalam konstitusi dikarenakan terjadinya perubahan yang 

sangat signifikan dalam sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga 

negara, hingga tugas dan fungsi dari lembaga negara. Haluan negara yang 

sesuai dengan ideologi pancasila adalah sebagaimana yang dimaksud dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

 

B. SARAN 

Memantapkan ideologi Pancasila dalam implementasi Undang-Undang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pembentukan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pengaturan megenai perencanaan 
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pembangunan baik yang ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah dapat selaras 

dan sesuai dengan ideologi Pancasila. Kedepannya perlu dilakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai keselarasan antara RPJPN dengan RPJMD pada tahun 

berikutnya. 
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