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A. Pendahuluan 

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru membawa banyak perubahan dalam berbagai 

aspek dan dimensi politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu di antara aspek yang 

mengalami perubahan signifikan adalah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk di 

dalamnya perubahan struktur, fungsi, dan peran lembaga-lembaga Negara, seiring 

dilakukannya amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.  

Salah satu lembaga yang mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan, 

fungsi, dan perannya pasca amandemen UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Jika dalam UUD 1945 sebelum amandemen MPR merupakan lembaga 

tertinggi Negara yang memiliki kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar dan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih dan mengangkat Presiden dan 

Wakil Presiden, maka pasca amandemen, kedudukan MPR bukan lagi menjadi lembaga 

tertinggi Negara, akan tetapi MPR berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga 

Negara lainnya.  

Demikian juga dengan aspek fungsi. MPR pasca amandemen fungsinya terbatas 

pada kewenangan yang bersifat rutinitas yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih hasil pemilihan umum, dan juga kewenangan yang bersifat insidental, seperti 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

Undang-Undang Dasar, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta 

kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) 

UUD 1945 Perubahan.  

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah mengakibatkan MPR tidak lagi 

menjadi lembaga superior seperti pada masa Orde Baru, akan tetapi justru sebaliknya, 

amandemen menempatkan MPR menjadi lemabga Negara yang sangat lemah dan inferior 

dibandingkan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya yang lebih jelas kedudukan, 
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fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Tugas 

rutin MPR nyaris hanya sekali dalam lima tahun, yaitu melantik Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih hasil pemilihan umum.  

Terkait dengan perubahan kewenangan MPR di atas, maka hal ini juga 

berimplikasi terhadap keberadaan GBHN. Selama Orde Baru, GBHN merupakan suatu 

pedoman bagi Presiden sebagai mandataris MPR dalam menjalankan roda pemerintahan 

dan pembangunan nasional. Jika Presiden tidak mengikuti atau melanggar GBHN, maka 

MPR secara konstitusional dapat memberhentikan Presiden. Akan tetapi semenjak era 

reformasi, eksistensi GBHN juga berakhir. Sebagai konsekuensi dari berakhirnya 

eksistensi GBHN, maka terjadi perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan 

pembangunan. Sebagai penggantinya, ditetapkanlah pedoman penyelenggaraan 

pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 

20 tahun sebagaimana dituangkan dalam UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari 

Pasal 13 ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) . RPJPN ini menjadi rujukan dari rencana pembangunan lima tahunan 

yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Berbeda dengan GBHN, dokumen perencanaan pembangunan tersebut atas ini tidak lagi 

menjadi kewenangan MPR, melainkan merupakan kewenangan bersama antara DPR RI 

dan Presiden RI. Dan RPJM 2915-2019 (Perpres No 2 Tahun 2015) yang berjalan 

sekarang ini—sebagaimana beberapa RPJM sebelumnya—juga berpedoman pada UU No 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-

2025) dan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN). 

Berbagai perubahan tersebut tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang 

perlu dikaji, misalnya  apakah pengaturan pasca amandemen tersebut sudah ideal bagi 

kebutuhan pembangunan di Indonesia? Apakah sistem perencanaan pembangunan yang 

ada mampu memfasilitasi berbagai usaha mencapai tujuan Negara ini sebagaimana 

amanat konstitusi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut makalah ini 

berupaya membahas beberapa hal di bawah ini sesuai dengan kompetensi penulis: 

1. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan sistem perencanaan pembangunan di 

Indonesia pasca amandemen UUD 1945? 
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2. Bagaimana urgensi GBHN dalam perencanaan pembangunan nasional? 

 

B. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

Tuntutan demokratisasi di segala bidang sebagai amanat reformasi berdampak 

pada diperluasnya arena partisipasi masyarakat dalam penentuan agenda-agenda publik, 

termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Gagasan penguatan dan perluasan 

partisipasi masyarakat telah menajdi isu penting dalam proses pembangunan di 

Indonesia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu 

konsekuensi dari perluasan partisipasi masyarakat tersebut. Secara konseptual SPPN yang 

diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 sudah cukup ideal. Sistem perencanaan tersebut 

telah mengadopsi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta perpaduan 

pendekatan top down dan bottom up yang kesemuanya berupaya menjadikan sistem 

perencanaan pembangunan yang integratif, yang berupaya mewujudkan keterpaduan 

proses pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah, 

dengan melibatkan multi-stakeholder di dalam prosesnya.  

Meskipun secara konseptual sudah relatif ideal, akan tetapi SPPN bukan tanpa 

persoalan. Fokus Undang-Undang no. 25 Tahun 2004 ini lebih pada aspek mekanisme 

dan prosedur, sementara substansi atas apa yang direalisasikan dan direncanakan tidak 

diatur secara spesifik. Apalagi jika disejajarkan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan Negara, terdapat sejumlah eprsoalan terutama tidak sinergisnya perencanaan 

pembangunan karena begitu besarnya peran kementerian keuangan terutama dalam  

menyusun kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro termasuk Rancangan APBN 

dan Perubahan APBN di dalamnya termasuk dokumen penganggaran. Adapun dalam UU 

No 25 didominasi Bappenas terutama dalam menyusun rencana kerja pemerintah tentang 

Prioritas Pembangunan terutama kerangka ekonomi Makro dan arah kebijakan 

kementerian/lembaga3. 

Selain itu persoalan klasik yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan kepastian 

bahwa apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan perundang-undangan 

terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku 
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kepentingan terkait4. Sampai saat ini, tidak ada mekanisme yang cukup jelas untuk 

menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari 

RPJPN, seperti di level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja 

Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan di level daerah, RPJMD, Renstra SKPD, 

RKPD, Renja SKPD, memang sudah merujuk kepada RPJP5. 

Apalagi jika mengingat adanya keterlibatan mekanisme penjabaran visi dan misi 

Presiden/Kepala Daerah terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi lebih besar. Pada 

akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses pembangunan seolah berjalan sendiri-

sendiri dan menjadi tidak berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hampir tidak terjadi pada 

era sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses perencanaan 

pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. 

Namun demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP lebih buruk dibanding 

model perencanaan sebelumnya. Persoalan mendasar lebih kepada konsistensi dan sinergi 

dari berbagai dokumen perencanaan lanjutan sebagai turunan dari RPJP Nasional sebagai 

“induknya” dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri sesuai dengan 

yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini ke depan akan semakin parah jika tidak 

ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai sinergitas berbagai dokumen 

perencanaan pembangunan beserta pelaksanaannya, baik di level nasional maupun 

daerah.  

 

C. Relevansi GBHN 

Proses pembangunan yang dipandang terlalu ditekankan kepada perspektif 

terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih yang tertuang melalui visi misi mereka 

berimplikasi pada munculnya kesenjangan proses pembangunan di berbagai daerah. Hal 

itu memunculkan kekecewaan banyak pihak karena output dan outcome dari proses 

pembangunan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi. 

Implikasinya adalah hasil-hasil pembangunan yang masih jauh dari harapan masyarakat. 

                                                           
4 Mudiyati Rahmatunnisa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), disajikan dalam  Seminar Nasional Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia: Reformulasi Model GBHN: Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi MPR RI dalam Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional , Kerjasama MPR dengan Universitas Padjadjaran, Hotel Aston Tropicana 

Cihampelas, Kamis 25 April 2013   
5 Ibid. 
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Tidak mengherankan jika beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk 

mengembalikan sistem perencanaan pembangunan nasional melalui GBHN.  

Secara substansial sebenarnya RPJP memiliki fungsi yang mirip dengan GBHN 

pada masa Orde Baru. Akan tetapi nilai lebih yang dimiliki system dan dokumen 

perencanaan pembangunan pada era reformasi 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. Dengan demikian, urgensi untuk menghidupkan 

kembali GBHN menjadi tidak justified, karena keberadaannya telah terwujud dalam 

RPJPN. Perbaikan seharusnya lebih diutamakan pada persoalan berbagai permasalahan 

pembangunan selama ini, salah satu faktornya adalah lebih karena inkonsistensi dan 

ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan “turunannya”. Kondisi 

tersebut merupakan implikasi karakter proses perencanaan pembangunan yang tidak 

sekedar persoalan teknis manajerial, tetapi merupakan persoalan yang bersifat sangat 

politis. SPPN berusaha mewadahi konteks-konteks tersebut. 

 

D. Tawaran Perubahan 

Sejatinya tidaklah benar jika dikatakan sejak reformasi negara kita berjalan tanpa 

GBHN. Secara subtansial, ada "GHBN" dalam bentuk lain, yaitu apa yang sekarang ini 

disebut RPJP yang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM). Meski secara formal dalam nomenklatur kenegaraan kita tidak ada kata GBHN, 

secara substansial apa yang dulu dikandung dalam GBHN sudah ada dalam RPJM. 

Persoalannya , RPJM diwadahi hanya dalam peraturan presiden (perpres). Adapun 

RPJPN dan SPPN yang oleh setiap presiden telah dijadikan pedoman dalam penyusunan 

RPJM itu juga hanya dalam undang-undang6.  

GBHN dulu diamanatkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (urutan pertama) dan 

diwadahi dalam sebuah ketetapan MPR (urutan kedua). Dalam konteks dan perspektif 

seperti inilah, pemikiran dan keputusan untuk menghidupkan kembali GBHN 

                                                           
6 Hajriyanto Tohari, Revitalisasi GBHN, Revitalisasi MPR, dalam http://haluankepri.com/rubrik/opini/87293-

revitalisasi-gbhn-revitalisasi-mpr.html 
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menemukan alurnya. Di sana ada kesimpulan bahwa negara ini memerlukan GBHN 

dengan konsensus yang lebih kuat sehingga lebih menjamin konsistensi dan 

kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945. GBHN dan RPJP serta produk turunannya masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Mendudukkan RPJP atau GBHN dengan demikian 

tidaklah menjadi persoalan selagi ada beberapa prasyarat untuk mengakomodasi 

kelebihan keduanya: pertama, ada jaminan bahwa proses pembangunan akan memperkuat 

dan memperluas partisipasi masyarakat; kedua, posisi hierarkis pedoman pembangunan 

nasional, apapun namanya, harus memiliki posisi mengikat bagi siapapun kepala 

eksekutif yang terpilih, baik yang terpilih ; ketiga, pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

yang bersifat teknokratik tetap perlu menjadi rujukan selagi tidak menyisakan persoalan 

dalam partisipasi masyarakat.   


