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Konfigurasi Politik dan Produk Hukum 
pada Era Orde Baru 

•  Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah 
meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi 
terpimpin yang bercorak otoritorian itu. 

•  Penghianatan itu mengakhiri tolak-tarik diantara 
tiga kekuatan politik –Soekarno, Angkatan 
Darat,PKI—dalam dinamika era demokrasi 
terpimpin yang ditandai dengan tampilnya 
militer sebagai pemenang. 
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Lanjutan... 
•  Soekarno diberhentikan secara konstitusional oelh 

MPRS  karena dianggap tidak dapat memberikan 
pertanggungjawaban atas musibah G 30 S/PKI, 
sedang PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai 
partai terlarang karena telah menghianati negara, 

•  Militer tampil sebagai pemeran utama dalam pentas 
politik pada awal era orde baru, suatu era yang 
dipakai sebagai nama resmi pengganti era 
demokrasi terpimpin (1959-1966) yang kemudian 
disebut era orde lama.  
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Konfigurasi politik  
1. Tragedi Nasional G30s/PKI  

•  Tarik menarik antara soekarno, militer, dan PKI 
pada era demokrasi terpimpin mencapai titik 
puncaknya pada bulan september 1965, menyusul 
kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal 
sebagai G30 S/PKI. 

•  Setelah kudeta yang gagal itu kekuasaan Soekarno 
dan PKI merosot tajam sehingga tarik menarik 
kekuasaan diantara kekuataan politik era orde lama 
menjadi tidak imbang lagi dan berakhir dengan 
tampilnya Angkatan Darat sebagai pemenang. 
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Lanjutan...Kekuatan Anti PKI  dan Anti Soekarno 
memang sudah menunggu nunggu moment itu...  

•  Krisis politik yang cukup berat itu ditandai oleh 
berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas-
ormas onderbouw parpol parpol yang lemah 
pada zaman demokrasi terpimpin yang semuanya 
didukung oleh angkatan darat. 

•  Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perinta 
11 Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan 
kepada Soeharto untuk: ... 
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lanjutan...Isi Supersemar... 

•  Pertama, mengambil segala tindakan yang 
dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan 
dan ketenangan serta kestabilan jalannya 
pemerintahan dan jalannya revolusi, serta 
menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan 
pimpinan, presiden, panglima tertinggi, panglima 
besar revolusi, mandataris MPRS demi untuk 
keutuhan Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala 
ajaran pemimpin besar revolusi. 
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Lanjutan... 

•  Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan 
perintah dengan panglima panglima angkatan 
lain dengan sebaik baiknya. 

•  Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatau yang 
bersangkut paut dalam tugas dan tanggung 
jawabnya seperti tersebut diatas. 
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Lanjutan... 

•  Surat perintah Supersemar tersebut menjadi alat 
legitimasi efektif  bagi Angkatan Darat untuk 
melangkah lebih jauh dalam panggung politik. 

•  Sehari setelah surat perintah tersebut diterima 
Soeharo langsung membubarkan PKI sebagai 
tuntutan dari masyarakat melalui demonstrasi.  

•  Setelah itu tiba gilirannya pengambilan tindakan 
tindakan terhadap tokoh tokoh PKI dan 
pendukung Soekarno dari berbagai lembaga. 
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Lanjutan... 
•  Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan 

kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, 
kendati secara resmi masih menjabat presiden 
dalam status “presiden konstitusional”. 

•  Setelah PKI dibubarkan Soekarno kehilangan 
pendukung yang selama ini diandalkan, tetapi ia 
masih belum mau menyerah, dan coba 
menggerakkan para pendukungnya dikalangan 
Angkatan Laut dan PNI untuk menentang 
Pemerintahan Soeharto sehingga timbul perang 
kecil-kecilan. 10 



Setelah dibersihkan dari unsur PKI 
dan pendukung Soekarno... 

•  DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang 
sidangnya sebagai lembaga negara. 

•  Pada bulan Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan 
sebuah memorandum yang memuat usul tentang 
Sumber Tertib Hukum, Tata Urutan Perundang 
undangan, dan Skema Susunan Kekuasaan 
menurut UUD 1945. 

•  Memorandum ini, khusus mengenai sumber tata 
tertib hukum dan perundang undangan diterima 
dalam sidang MPRS pada bulan Juli 1966.    11 



Pada Tahun 1967... 

•  Setelah menganggap Soekarno tidak dapat 
mempertanggungjawabkan “Tragedi Nasional”, 
MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai 
presiden. 

•  Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan ap. 
No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus 
mendudukkan Soeharto sebagai pejabat 
presiden. Setahun kemudian melalui Tap. No. 
XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat menjadi 
presiden definif. 12 



2. Orde Baru dan Program Utama 

•  Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan 
demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai 
Orde baru. 

•  Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan 
sebagai “tatanan kehidupan negara dan bangsa 
yang diletakkan kembali pada pelaksanaan 
kemurnian Pancasila dan UUD 1945”. 
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Lanjutan... 

•  Dari butir butir seminar II Angkatan Darat ada 
beberapa istilah kunci yang menentukan 
konfigurasi politik rezim Orde Baru ini, yaitu 
ko n s o l i d a s i e ko n o m i , p i m p i n a n d a n 
pemerintahan yang kuat, dan susunan yang 
stabil. 
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3. Militer Sebagai Pemeran Utama 

•  Seperti telah dikemukakan pada awal bab 
ini,putusnya tarik-menarik antara tiga kekuatan 
(pada era demokrasi terpimpin)setelah G30S/
PKI menyebabkan Soekarno dan PKI terlempar 
dari pentas politik nasional. Yang muncul sebagai 
pemeran utama adalah Angkatan Darat. Sebab 
sebelum itu militer memang sudah terlibat dalam 
politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi 
menyusul diluncurkannya konsep dwi fungsi 
ABRI. 
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Menurut A.H. Nasution. 
•  Konsep Dwi Fungsi ABRI yaitu bahwa militer 

d i s a m p i n g f u n g s i t e m p u r n y a u n t u k 
mempertahankan eksistensi negara, juga harus 
berusaha menciptakan atau menjaga agar 
kehidupan masyarakat dapat terbina dengan 
baik. 

•  Jadi menurut A.H. Nasution disamping 
mempunyai fungsi konvensional (berperang) 
juga memliki fungsi lain yakni pembinaan 
wilayah/masyarakat, baik dalam rangka 
ketahanan/pertahanan maupun dalam rangka 
pembangunan nasional pada umumnya.     16 



Lanjutan... 

•  Angkatan Darat tidak hanya mempunyai tugas 
kemiliteran, tetapi mencakup segala bidang 
kehidupan masyarakat. 

•  Doktrin ini yang kemudian membawa ABRI 
pada kegiatan kegiatan non-militer yang pada era 
Orde Baru disebut “Dwi Fungsi ABRI”. 
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Lanjutan... 
•  Pergolakan Pergolakan didaerah pada waktu itu, 

mempermulus masuknya ABRI dalam UU 
Keadaan Darurat Perang. 

•  Pergolakan pergolakan, seperti PRRI/Permesta 
dan DI/TII dapat diatasi dengan baik oleh 
militer. 

•  Begitu juga nasionalisasi atau pengambilalihan 
perusahaan perusahaan asing milik Belanda dan 
Inggris yang masih beroperasi di Indonesia 
ketika itu memberi peluang pada ABRI untuk 
bukan saja masuk ke bidang politik, tetapi juga 
ke bidang ekonomi, sehingga kelompok ini 
mempunyai kekuatan dan arti sendiri.  18 



Menurut Pendapat Hasnan Habib...  

•  Pertama, Sejak zaman revolusi 1945, ABRI telah 
ikut berjuang menegakkan dan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia bersama sama dengan 
sipil, sehingga segi segi poltik negara ini telah 
dilakukan oleh militer sejak semula. 

•  Kedua, Pemerintahan sipil pada Tahun 1950-an 
ternyata gagal membangun pemerintahan stabil, 
sehingga ABRI terpanggil mengatasi turunnya 
prestasi pemerintah dan runtuhnya kepercayaan 
khalayak pada pemerintah. 19 



Lanjutan... 

•  Ketiga, praktek ketatanegaraan yang membuka 
peluang bagi ABRI untuk melakukan Dwi 
Fungsi  sejak zaman revolusi, zaman demokrasi 
liberal sampai zaman Orde Baru menunjukkan 
bahwa konvensi ketatanegaraan telah menerima 
konsepsi dwifungsi ABRI.  
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Lanjutan... 

•  Sebagai aktor utama Orde Baru dalam meneglola 
negara, militer melakukan aliansi dengan kaum 
teknokrat yang disebut pendamping.  

•  Alasan aliansi tersebut karena ABRI belum 
cukup pengalaman menangani masalah masalah 
ekonomi dan sosial.  
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4. Pembangunan Ekonomi dan 
Stabilitas Nasional 

•  Di atas sudah dikemukakan bahwa dari Seminar 
II Angkatan Darat mengenai Orde Baru, ada tiga 
kata/istilah kunci yang kelak menjadi besar dan 
mengantar Orde Baru menjadi konfigurasi 
politik tertentu, yaitu: konsolidasi ekonomi, 
pimpinan pemerintahan yang kuat dan susunan 
yang stabil. 
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Menurut Anne Both dan Peter Mac Cawley... 
•  Pertengahan dasawarsa 60-an dalah masa suram 

bagi perekonomian Indonesia. Tingkat produksi 
dan investasi di berbagai sektor utama 
menunjukkan kemunduran semenjak tahun 
1950. 

•  Pendapatan Riil perkapita dalam Tahun 1966 
sangat mungkin lebih rendah dari Tahun 1938. 

•  Di awal dasawarsa tersebut defisit anggaran 
belanja negara mencapai 50% dari keperluan 
total negara, penerimaan ekspor sangat 
menurun, dan selama tahun 1960-1966 
hyperinflansi melanda negri ini dengan 
lumpuhnya perekonomian. 
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Berdasar pada fakta... 

•  Orde baru memilih pembangunan ekonomi 
sebagai sasaran utama progamnya  yang dalam 
pelaksanaannya harus didukung oleh stablitas 
nasional yang mantab , agar memberi arti bagi 
orde baru untuk memperoleh legitimasi dari 
rakyat pada masa yang berat itu sehingga titik 
berat pembangunan menitik beratkan pada 
ekonomi. 
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Concern pada pembangunan ekonomi itu mencuat 
pada seminar Angkatan Darat (1966). 

•  Menurut Juwono Sudarsono pembahasannya 
berkisar pada dua hal, yaitu: pertama, kesatuan 
dan persatuan harus dijaga, berapapun biayanya. 

•  Kedua, stabilitas politik merupakan merupakan 
syarat usaha usaha termasuk pembangunan 
ekonomi. 

•  Strategi pembangunan ekonomi sebagai sasaran 
u t ama Orde Ba r u be ro r i en t a s i pada 
pertumbuhan ekonomi yang disuntikkan pada 
teknologi dan modal asing. 
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5. Stabilitas dan Integrasi Nasional 
•  Pada awal kehadiranya, Orde Baru memulai 

langkah pemerintahanya dengan langgam 
libertarian. Tetapi kenyataannya lenggam 
libertarian tidak berlangsung lama, sebab 
disamping merupakan reaksi terhadap sistem 
otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya 
ditolerir selama pemerintah mencari format baru 
politik Indonesia. 

•  Segera setelah format baru dibentuk bergeser 
lagi ke sistem otoriter karena obsesi orde baru 
sejak awal adalah membangun stabilitas nasional 
da l am rangka me l indung i ke l anca ran 
pembangunan ekonomi. 26 



Berdasarkan pengalaman yang sudah 
sudah... 

•  Pergolakan politik di Indonesia ditandai oleh 
banyaknya gerakan gerakan disintregratif, 
sehingga pembangunan stabilitas nasional akan 
sulit tanpa didasarkan integrasi nasinal yang 
mantap 
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Menurut Howard Wriggins... 

•  Identifikasi mengenai Integrasi nasional yaitu 
sebagai penyatuan bagian bagian yang berbeda 
dari suatu masyarakat  menjadi suatu 
keseluruhan yang lebih utuh, atau, memadukan 
masyarakat masyarakat kecil yang banyak 
jumlahnya menjadi bangsa. 
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Menurut Myron Weiner...  

•  Isti lah integrasi merangkum hubungan 
hubungan dan sikap siakp manusia yang sangat 
luas, yakni integrasi unsur berbagai kesetiaan 
kultural dan penciptaan rasa kebangsaan, 
integrasi unit unit politik kerangka wilayah 
bersama dengan satu pemerintah, integrasi 
pemerintah dengan yang diperintah, integrasi 
warga warga ke dalam proses yang dijalankan 
bersama, serta integrasi individu individu ke 
dalam organisasi organisasi dengan kegiatan 
kegiatan yang berguna.  29 



Lanjutan... 

•  Bangsa bangsa baru biasanya sangat memerlukan 
integrasi setelah lepas dari rezim penguasa 
sebelumnya. Indonesia sangat memerlukan 
integrasi setelah lepas dari penjajahan Belanda. 
Mengapa? Karena pemerintah penjajah tidak 
pernah memikirkan kesetiaan nasional bagi 
rakyat jajahannya, malahan sebaliknya yang 
dilakukan adalah politik pecah belah (divide at 
empera). 

30 



Menurut Pendapat Clifford Geertz 
mengemukakan... 

•  Negara negara baru senantiasa didorong oleh 
dua motif  yang berbeda, motif  pertama adalah 
keinginan untuk diakui sebagai pelaku pelaku 
yang bertanggung jawab , yang hasrat dan 
pendapatnya diperhitungkan. 

•  Motif  kedua, adalah kehendak untuk membina 
negara yang efisien dan dinamis. 
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Lanjutan... 

•  Motif  pertama didasarkan pada harkat rakyat 
yang berkaitan dengan hubungan primordial. 

•  Sedangkan motif  kedua, berdasarkan pada 
semakin pentingnya peranan negara berdaulat 
untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu 
bangsa. 
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Clifford Geertz melihat bahwa... 
•  Di negara baru, seperti juga di Indonesia, sering 

terjadi ketegangan sosial yang mengancam ikatan 
kebangsaan karena menguatnya kelompok 
kelompok primordial pada ikatan primordialnya. 

•  Kewaspadaan akan timbulnya masalah SARA 
(sebutan/singkatan dari Suku, Agama, Ras. 
Antargolongan) menjadi mutlak diperlukan oleh 
negara karena setiap ketidakpuasan primordial 
b iasanya membawa ak iba t pemisahan 
(perpecahan) atau menjurus kepada tuntutan 
perumusan kembali kedaulatan.  33 



Contohnya... 

•  Pakistan yang menjadi negara merdeka, 
melepaskan diri dari India, adalah contoh aktual 
dari benturan antara ikatan nasional dan ikatan 
promordial (agama).  
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Lanjutan... 
•  Dengan Demikian apa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Orde Baru sejak awal kehadirannya 
dipentas politik ini dapat dipahami dari 
pandangan Wriggins, Weiner dan Greetz  bahwa 
Rezim ini menghadapi tugas membangun 
integrasi nasional yang bisa menjamin suasana 
tenang dalam pembangunan. Itulah sebabnya 
slogan “persatuan dan kesatuan bangsa” menjadi 
kosakata yang tak kalah seringnya disebut, 
dibandingkan kata pembangunan dan stabilitas 
itu sendiri. 35 



6. Langkah Menuju Negara Kuat 
•  Tekad untuk melaksanakan “pembangunan 

ekonomi” yang kontinuitasnya hanya bisa 
djamun oleh “stabilias” dan kokohnya 
“integrasi” telah menentukan Orde Baru 
mengambil langkah politis yang akhirnya 
menampilkan Orde Baru sebagai negara kuat.  

•  Adapun langkah langkah utama yang dilakukan 
pemerintah orde baru awal untuk menjadikan 
d i r inya sebaga i negara kuat mel iput i 
penggarapan UU Pemilu, emaskulasi terhadap 
parpol dan pembentukan Golkar sebagai partai 
pemerintah. 
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7. Pemilu dan Komposisi DPR 

•  Menurut Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 
seharusnya pemilu diselenggarakan pada tahun 
1968. Tetapi karena kuatnya pergumulan antara 
pemer in t ah dan pa r t a i pa r t a i d a l am 
membicarakan rancangan UU Pemilu dan 
Komposisi DPR, maka UU tersebut tidak dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu sehingga Pemilu 
ditunda sampai bulan Juli 1971. 
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Lanjutan... 
•  Pada waktu itu, untuk mendapatkan dominasi di 

DPR, pemerintah mengusulkan adanya 
pengangkatan sebagian anggota DPR oleh 
pemerintah. 

•  Disamping itu pemerintah menghendaki sistem 
distrik. 

•  Dengan sistem pengangkatan, maka diharapkan 
pemerintah selalu mendapat dukungan dari DPR 
tanpa terganggu dengan berbagai interupsi 
dalam menjalankan progam progamnya. 
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Lanjutan... 

•  Sedangkan dalam sistim distrik, pemerintah 
diperkirakan akan dapat mengalahkan partai 
partai politik dan memenangkan partainya 
sendiri di dalam pemilu. 
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8. Emaskulasi Parpol 

•  Kericuhan dalam pembahasan RUU-RUU yang 
mengantarkan penundaan pemilu (yang 
seharusnya diselenggarakan tahun 1968) itu 
disertai emaskulasi yang sistematis terhadap 
partai-partai kuat yang akan bertarung dalam 
pemilu. 

•  Pengebirian ini sejalan dengan sikap ABRI yang 
menyetujui Penyelenggaraan Pemilu, tetapi 
dengan jaminan bahwa “kekuatan orde baru 
harus menang”. 40 



Lanjutan... 

•  Artinya secara konstitusional pemerintah tak bisa 
meng e l ak . Maka Pemi lu ha r us t e t ap 
dilaksanakan, tetapi kekuatan orde baru harus 
menang. Karena itu, di samping menggarap UU 
Pemilu yang dapat memberikan jaminan atas 
dominasi kekuatan pemerintah, maka partai 
partai yang diperhitungkan mendapat dukungan 
dari pemilih muai dilemahkan. 
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Lanjutan... 

•  Jika kekuatan parpol parpol itu diasumsikan 
sama dengan hasil pemilu 1955 maka, setelah 
PKI dibubarkan, ada dua golongan besar yang 
diperkiraan akan menjadi rival berat bagi 
kekuatan pemerintah, yaitu PNI dan partai partai 
Islam. 
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Demikianlah, emaskulasi partai partai pada 
awal Orde Baru menampakkan hasil yang 

efektif  pada Pemilu 1971.  
•  Perolehan suara PNI merosot tajam, sedangkan 

Parmusi (yang didirikan dibawah banyang 
bayang Masyumi) tidak memperoleh dukungan 
yang berarti, bahkan jauh dari yang diperoleh 
Masyumi pada tahun 1955, Yang tetap solid, 
bahkan sedikit meningkat, adalah suara yang 
diperoleh NU pada pada pemilu tahun 1971, 
sebab partai yang dikenal fleksibel ini memang 
tidak menjadi sasaran tajam emaskulasi itu. 
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9. Menguatkan Golkar 
•  Menghapus pemilu 1971, selain menggarap UU 

pemilu dan melakukan emaskulasi terhadap 
partai-partai besar, pemerintah juga membangun 
partai sendiri, yaitu Golongan Karya (Golkar). 

•  Sejak awal orde baru Golkar sudah didisain 
untuk menjadi partai pemerintah yang 
diproyeksikan menjadi tangan sipil Angkatan 
Darat dalam Pemilu. Sekretariat bersama 
(Sekber) Golkar adalah tangan sipil Angkatan 
Darat yang dulu berhasil secara efektif  
mengimbangi (kemudian menghancurkan) PKI. 44 



Lanjutan... 
•  Golkar adalah nama baru dari Sekber Golkar 

yang telah berdiri pada tanggal 19 Oktober 1964. 
Sekber berdiri sebagai federasi dari organisasi 
organisasi fungsional yang bergabung ke dalam 
Sekber Golkar secara campur aduk, ada yang 
elite dan ada yang gurem, tetapi di backing oleh 
ABRI yang juga tergabung didalamnya. Semula 
kehadiran Sekber Golkar ini selalu dijegal oleh 
PKI, tepai berkat pembelaan Ahmad Yani (yang 
dikenal sebagai anak emas Bung Karno) federasi 
ini bisa bertahan sampai datang era orde baru.   45 



Lanjutan... 
•  September 1965 federasi ini melaksanakan 

Mukernas yang pertama dan September yang 
kedua 1967, sebelum Mukernas kedua, tahun 
1966 dalam suatu working Sekber Golkar, 
Jendral Soeharto menyerukan (melalui pidato 
tertulis) agar Golkar mempunyai sense of  
mission, mengembangkan dan mempunyai 
kesadaran bulat bahwa Golkar mempunyai cita 
cita, tujuan tunggal, yakni pengabdian yang 
didasarkan patriotisme dan berkiblat pada UUD 
1945 dan Pancasila.  46 



Lanjutan... 

•  Sebelum ikut serta dalam pemilu tahun 1971, 
Golkar sudah mendapat dukungan luar biasa 
dari pemerintah. Pada tahun 1969 Amir 
Machmud mengeluarkan pemendagri No.12 
tahun 1969 yang melarang warga deprtemen 
memasuki partai politik. Permendagri 12/1969 
itu mengundang berbagai reaksi, bahkan si 
sementara DPRD reaksi itu bukan sekedar lisan, 
bahkan sudah beberapa aksi wolkout. 
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Lanjutan... 
•  Tetapi Mentri Dalam Negri Amir Machmud 

tidak peduli dengan berbagai reaksi tersebut, 
bahkan menyusuli permendagri 12/1969 itu 
dengan surat edaran yang berisi perintah bagi 
p e g a w a i n e g r i u n t u k m e n i n g g a l k a n 
keanggotaannya dalam parpol maupun ormas 
untuk menggabungkan diri dalam Korp 
K a r y awa n Pe m e r i n t a h D a l a m N e g r i 
(Kokarmendagri) yang berafiliasi dalam Golkar. 
Aparat dan pejabat pemerintah dengan terang 
terangan bekerja untuk menjamin kemenangan 
Golkar.  48 



Disamping hal tersebut diatas... 

•  Adalah tindakan tindakan aparat seperti Bakin, 
Kopkamtib, Opsus, dan Ditjen Sospol 
Departemen Dalam Negri yang melakukan 
tugasnya atas nama kemantapan Poleksosbud. 

•  Aparat resmi pemerintah secara efektif  
melakukan kontrol terhadap kegiatan kegiatan 
partai politik dan pada saat yang sama 
mempromosikan Golkar sebagai mesin 
pemerintah dalam Pemilu. 
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lanjutan... 

•  Pada Pemilu 1971 Golkar tampil sebagai 
pemenang mayoritas mutlak dengan meraih 
62,8% suara setelah format politik yang didisain 
melalui UU No.15 dan 16 Tahun 1969, maka 
kemenangan Golkar pada pemilu 1971 telah 
memantapkan dominasi pemerintah atas semua 
spektrum dan proses politik di Indonesia. Dan 
sejak itu pula. Langgam otoriter pemerintah 
Orde baru semakin menegaskan dirinya.  
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10. Upaya Memberikan Identifikasi 

•  Harold Crouch menilai bahwa kemenangan 
Golkar yang luar biasa pada pemilu 1971 telang 
mengurangi  kemampuan oposisi terhadap 
pemerintah di kalangan organisasi-organisasi 
sipil.  

•  Kemenangan itu selanjutnya telah mengantarkan 
Golkar menjadi partai Hegemonik yang kemudia 
bersama ABRI, menjadikan dirinya sebagai 
tumpuan utama pemerintah untuk mendominasi 
semua proses politik. 51 



Lanjutan... 

•  Dikalangan para ahli telah banyak upaya 
teoresasi untuk menjelaskan realitas politik Orde 
Baru yang begitu dominan dalam proses politik 
diantaranya beamtenstaat, negara pasca kolonial, 
patrimonialisme, politik birokratis, rezim otoriter 
birokratis, korporatisme, serta citanegara 
integralistik.  
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a. Beamtenstaat dan Negara 
Pascakolonial. 

•  Ruth T. Mcvey melihat model politik orde baru 
sama dengan masa akhir pemerintahan kolonial 
Belanda di Indonesia. Dikatakannya, ada 
persamaan antara pemerintahan orde baru 
dengan pemerintahan kolonial Belanda, yakni 
kedua-duannya sama sama menekankan pada 
administrasi dan mengesampingkan politik. 
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Menurut HJ.Benda menyebut... 

•  Bahwa sistem pemerintahan kolonial pada tahun 
1930-an itu sebagai bentuk ideal dari 
beamtenstaat atau negara pegawai dimana negara 
berlaku sebagai mesin birokrasi yang efisien. 
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Menurut Farchan Bulkin, setelah menelusuri 
proses menguatnya Orde baru 

menyimpulkan... 

•  “...Maka pada awal 1970-an telah tercipta 
beamtenstaat pascakolonial Indonesia yang lebih 
kuat dibandingkan dengan negara negara 
sebelumnya dengan akibat yang tidak jauh 
berbeda denagn beamtenstaat terdahulu”.  
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b. Patrimonialisme 

•  Untuk memahami realita Orde Baru, Emmerson 
menggunakan pendekatan kultural yang 
bersasumsi bahwa birokrasi di Indonesia telah 
memperlihatkan tradisi dan budaya politik Jawa 
yang berkarakter patrimonial dimana jabatan dan 
seluruh susunan birokrasi didasarkan pada 
hubungan personal atau patron client. 
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Menurut R.William Liddle 

•  Keputusan keputusan penting negara Orde Baru 
bukanlah dibuat oleh teknokrat-birokrat 
melainkan bersandar pada jaringan pribadi antara 
paatron-client dan pendukungnya. 
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Dan menurut Fachry Ali menguatkan 
pandangan ini ketika mengatakan... 

•  “besarnya peranan negara bukan dari logika 
kapitalisasi , tetapi refleksi dari budaya Jawa”. 
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c.Politik Birokrasi 
•  Karl D. Jakson menyebut karateristik politik 

Orde Baru yang menempatkan negara pada 
posisi sangat dominan sebagai bureaucratic 
polity (politik birokratis). 

•  Dalam model ini kekuasaan dan partisipasi poltik 
dalam pembuatan keputusan terbatas pada para 
penguasa, terutama pada perwira militer dan 
pejabat tinggi birokrasi. 

•  Dalam politik birokrasi keputusan keputusan 
harus didukung oleh minimal konsesus 
dikalangan elit militer dan birokrasi. 59 



d. Rezim Otoriter Birokratis. 
•  Satu  model yang juga dianggap dapat 

menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah 
rezim otoriter birokratis. Pendekatan model ini 
untuk menjelaskan realitas kepolitikan Orde 
Baru yang dikemukakan oleh Juan Linz yaitu 
dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui 
cara sederhana, tepat, tidak bertele tele, efisien 
dan tidak memungkinkan adanya proses 
bergaining yang lama, ia mencukupkan pada 
pendekatan “teknokratik-birokratik” dengan 
semata mata mempertimbangkan efisiensi. 60 



Lanjutan... 

•  Munculnya Rezim ini disebabkan adanya 
semacam delayed-dependent development 
syndrome di kalangan elit politik, seperti 
ketergantungan pada sistem internasional dan 
kericuhan kericuhan politik dalam negri. 
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e. Korporatisme. 

•  Usaha untuk menjaga pluralisme terbatas dalam 
rezim otoriter birokratik dilakukan melalui 
strategi koporatisme, yakni penyelenggaraan 
perwakilan kepentingan rakyat yang dikaitkan 
dengan persepektif  statis organis dari Alferd 
Stepan yakni negara organis memandang negara 
sebagai organ yang mempunyai kemauan dan 
kepentingannya sendiri yang untuk itu dapat 
melakukan intervensi dalam kehidupan 
masyarakat.  

62 



f. Refleksi Paham Integralistik. 
•  Harmaily Ibrahim melihat fenomena Orde Baru 

yang memperlihatkan kuatnya peranan negara di 
Indonesia tidak lain merupakan refleksi paham 
integralistik, seperti perhan di usulkan Soepomo 
didepan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 
1945. 

•  Harmaily mengatakan hal tersebut berdasarkan 
pengamatannya atas keadaan MPR/DPR 
sekarang ini. Dikatakannya, setiap wakil rakyat 
yang duduk di DPR harus masuk fraksi dan 
sesudah itu tidak boleh bicara tanpa izin fraksi, 
apalagi berbeda pendpat dengan fraksinya. 63 



g. Konfigurasi Orde Baru 

•  Adurrahman Wahid menggambarkan secara 
lebih lugas bahwa Indonesia”... ini kan otoriter, 
belum sampai ke taraf  tirani. Seperti telah 
dikemukakan di atas bahwa tampilnya 
konf iguras i seper t i in i karena log ika 
pembangunan ekonomi menuntut stabilitas dan 
integrasi nasional. 

•  Logika pembangunan ekonomi telah membuat 
peranan negara menjadi dominan. 
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11. Bekerjanya Pilar-Pilar Demokrasi 

•  Meskipun uraian diatas cukup mengantarkan 
kepada kesimpulan bahwa konfigurasi politik 
pada era Orde Baru ini adalah non-demokratik 
atau “otoriter-birokratis”, namun seperti bab-
bab berikutnya perlulah ia dilihat lagi dari sudut 
kriteria tertentu. 

•  Kriteria tersebut adalah kepartaian dan peranan 
parlemen, kebebasan pers, dan peranan 
pemerintah. 
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a. Kehidupan kepartaian dan Peranan 
Badan Perwakilan Rakyat. 

•  Tekad orde baru menjamin stabilitas politik 
dalam rangka pembangnan ekonomi mempunyai 
implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai 
dan peranan lembaga perwakilan rakyat. 

•  Sejak awal pemerintah sudah mempunyai obsesi 
untuk menghentikan kericuhan kericuhan politik. 
Untuk itu salah satu cara yang dapat ditempuh 
adalah mengatur sistem kepartaian sedemikian 
rupa, agar partai partai yang ada tidak melakukan 
pertikaian yang dapat menganggu ketenangan 
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 
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Lanjutan ... 

•  Seperti yang di ulas di atas, pada hasil Pemilu 
tahun 1971 memberi kemenangan pada 
pemerintah karena Golkar meraup dukungan 
suara 62,8% dari kursi yang diperebutkan. 
Dengan modal ini pada masa masa selanjutnya 
pemerintah bersama Golkar mengambil porsi 
yang dominan dalam semua spektrum proses 
politik dan menjadikan orde baru sebagai negara 
kuat.  
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Lanjutan... 
•  Partai partai yang ada selain Golkar menjadi 

lemah, sebab setiap alternatif  yang diajukan oleh 
partai partai jika tidak disetujui oleh pemerintah 
biasanya tidak akan disetujui oleh Golkar yang 
memiliki suara mayoritas mutlak. 

•  Sebagai akibat dari lemahnya lembaga 
perwakilan tersebut, maka hampir semua produk 
legislasi yang disahkan lembaga perwakilan hanya 
melakukan perbaikan semantik (tidak prinsip) 
atas rancangan rancangan yang disampaikan 
pemerintah.  68 



Kebebasan Pers: dari keleluasaan ke 
Pengekangan. 

•  Pada awal kehadiran orde baru kehidupan pers 
mendapat angin segar. Kebebasan pers diberi 
harapan untuk berkembang seperti yang 
diharapkan oleh kalangan pers sendiri, yakni 
keluar dari belenggu sistem politik otoriter, 
seperti yang dialami pada era orde lama. Oleh 
sebab itu, kritik kritik yang pedas sering muncul 
dalam media pers pada waktu itu, baik ditujukan 
rezim yang baru jatuh (demokrasi terpimpin) 
maupun kepada rezim yang abru naik pentas 
politik.  69 



Lanjutan... 

•  Pemerintah Orde baru bersikap toleran terhadap 
cara penyajian yang kadangkala “panas” itu. Pers 
mahasiswa kembali meraih puncak kebesarannya 
dan bersama dengan pers umum menikmati 
keleluasaan mengekpresikan apa saja. 
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Lanjutan... 

•  Tetapi seperti telah dikemukakan diatas, lenggam 
libertarian pada era orde baru hanyalah bersifat 
s emen ta r a , y akn i s e l ama pemer in t ah 
memantapkan pembuatan format politik baru di 
Indonesia. Segera setelah format politik baru itu 
terbentuk (melalui UU No. 15/1969 dan UU 
No. 16/1969) mulailah lenggam libertarian 
bergeser ke leng gam otor i ta r ian dan 
pembreidelan terhadap pers tetap terjadi secara 
terus menerus. 
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Lanjutan... 
•  Setelah peristiwa Malari (15 januari 1974) 

pemerintah membreidel beberapa penerbitan 
pers umum, sepert Abadi, Pedoman, Indonesia 
Raya dan harian KAMI. 

•  Begitu juga setelah pemilu 1977 atau menjelang 
sidang umum MPR tahun 1978, beberapa surat 
kabar umum seperti Kompas, Sinar Harapan, 
Merdeka, indonesia Times, Sinar Pagi, Pelita, 
Masa Kini nsibtreidel meskipun kemudian boleh 
terbit lagi setelah para pemimpinnya membuat 
pernyataan tertentu. 72 



Lanjutan... 

•  Pers mahasiswa juga dikenakan larangan terbit 
pada waktu itu. Meskipun setelah enam bulan 
pers mahasiswa boleh terbit kembali. Tetapi 
belum ada setahun setelah itu beberapa pers 
mahasiswa seperti Salmeba (UI), Gelora 
M a h a s i s w a ( U G M ) , K a m p u s ( I T B ) 
diberhentikan penerbitannya. 
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Lanjutan... 
•  Setelah itu Pada Tahun 1982 Tempo di breidel 

(sementara) karena reportasinya mengenai 
periwtiwa “lapangan Banteng”. 

•  Menyusul harian Prioritas yang sebelumnya telah 
berkali kali mendapat peringatan Deppen dan 
Harian Sinar Harapan (1986) serta harian 
mingguan tabloid Monitor yang dibreidel pada 
Tahun 1990. 

•  Di kalangan dunia pers Indonesia belakangan ini 
ndikenal juga dengan istilah “lembaga telepon” 
yang di anggap bertendensi penyensoran secara 
halus.  74 



UU No.21 Tahun 1982 tentang Pers 
•  Memuat tentang pencabutan terhadap lembaga 

SIT (Surat Izin Terbit), tetapi yang baru inipun 
ternyata memuat lembaga SIUPP (Surat Izin 
Usaha Penerbitan Pers). Meskipun SIUPP ini 
ditujukan terhadap “usaha penerbitannya”, tetapi 
secara langsung ia dapat berakibat pada 
berhentinya penerbitan persnya. Berhentinya 
Sinar Harapan, Tempo, Detik, yang disebutkan 
diatas adalah karena SIUPP-nya di cabut. Oleh 
Sebab itu bisa dipahami jika ada yang melihat 
bahwa secara praktis adanya lembaga SIUPP itu 
konsekuensinya lebih besar daripada lembaga 
SIT. 75 



Lanjutan... 
•  Sebab SIUPP akan mengehntikan kegiatan unit 

usaha yang bukan hanya menyangkut mereka 
yang terlibat langsung pada pengelolaan 
redaksional penerbitan pers, tetapi juga pada 
unit-unit yang tidak ikut terlibat pada 
manajemen redaksi. 

•  Ketentuan SIUPP ini dicantumkan dalam pasal 
13 (5) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh 
perusahaan pers memerlukan surat izin usaha 
penerbitan pers  selanjutnya disingkat SIUPP 
yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah 
mendengar pertimbangan Dewan Pers”. 76 



Lanjutan.. 

•  Jadi Hal baru yang dituangkan dalam UU No.21 
Tahun 1982 tidak ada yang secara langsung bisa 
diartikan sebagai kemajuan kebebasan pers bila 
dibandingkan dengan UU yang berlaku 
sebelumnya. 

•  Dan menyebutkan pula bahwa fungsi utama pers 
sebagai penyalur informasi telah mengalami 
kemunduran. Dan yang lebih menonjol adalah 
fungsinya sebagai sarana hiburan. 
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Lanjutan... 

n Sedangkan	   fungsi	   pendidikan	   terutama	  
pendidikan	   polBk	   	   mengalami	   kepincangan,	  
karena	   terbatasnya	   kesempatan	   untuk	  
mebahas	   masalah	   masalah	   kenegaraan	   serta	  
gejolak	  sosial	  dalam	  forum	  terbuka.	  
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Karakter	  Produk	  Hukum	  
•  Pada era Orde Baru (samping dengan 1992) 

telah dilahirkan beberapa produk hukum dalam 
bentuk UU dalam bidang pemilu dan pemda, 
tetapi tidak dalam bidang hukum agraria. Dalam 
bidang keagrariaan nasional tidak dikeluarkan 
lagi UU, tetapi ada pertauran perundang 
undangan pasrsial atau atau peraturan perundang 
undangan yang secara hierarkis berada di bawah 
derajat UU, yang salah satu diantaranya adalah 
Per mendagri No.15 Tahun 1976 yang 
kontroversial, yang kemudian disusul Kepres No. 
55 Tahun 1995. 79 



Lanjutan... 

•  UU Pemilu itu telah lima kali diterapkan sejak di 
undangkan pertama kali dengan UU No.15 
Tahun 1969. Artinya telah terjadi tiga kali 
perubahan tetapi perubahan perubahan itu tidak 
menyentuh hal hal yang sebenarnya prinsip. 
Sementara UU Pemda dikeluarkan pada tahun 
1974 dalam bentuk UU No.5 Tahun 1974. 
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1. Hukum Pemilu 

n a.	  Jadwal	  yang	  tertunda	  
n SeperB	   telah	   disinggung	   di	   atas,	   pada	   awal	  
kelahiran	   Orde	   Baru	   langgam	   kehidupan	   poliBk	  
bersifat	  demokraBs	  dan	  cenderung	   liberal.	  Hal	   ini	  
berlangsung	  sementara.	  	  

n Pada	   tanggal	   10	   Januari	   1968	   Pejabat	   Presiden	  
Soeharto	   melaporkan	   secara	   tertulis	   kepaada	  
MPRS	  bahwa	  Pemilu	  Bdak	  dapat	  diselenggarakan	  
sesuai	  dengan	   jadwal	  yang	  ditentukan	  dalam	  Tap	  
MPRS	  XI/1966.	  
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Lanjutan... 

•  Berdasarkan laporan pejabat presiden Soeharto, 
sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 
mengeluarkan ketetapan No.XLII/MPRS/1968 
yang berisi penundaan Pemilu (dari yang 
selambat lambatnya 5 Juli 1968) menjadi 
selambat lambatnya 5 Juli 1971 dan pada tanggal 
yang  sama MPR mengangkat Jendral Soeharto 
menjadi presiden definitif  malaui Tap No. 
XLVI/MPRS/1968. 
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Lanjutan... 

•  Penundaan itu menunjukkan pula bahwa di 
negara ini norm kehidupan demokrasi mudah 
dilanggar dengan permainan lewat pintu 
belakang. 
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b. Konsensus Nasional dan UU No. 
15 tahun 1969 

n Mengapa	   pembahasan	   atas	   RUU	   pemilu	   itu	  
berlarut-‐larut	   sehingga	   mengakibatkan	  
penundaan	  jadwal	  pemilu?	  Jawabanya	  adalah	  
karena	   keadaan	   umum	   kehidupan	   poliBk	  
keBka	   itu,	   yakni,	   perbenturan	   kepenBngan	  
antara	  partai-‐partai	  dan	  militer.	  

n Mengenai	   usul	   pengangkatan	   anggota	   MPR/
DPR	   sejauh	   disimpulkan	   dari	   penjelasan	  
Presiden	   Soeharto,	   sebagai	   tokoh	   Orde	   Baru	  
dan	   Militer,	   dimaksudkan	   untuk	   melindungi	  
UUD	  1945	  dari	  usaha	  perubahan.	   84 



Lanjutan... 
•  Penjelasan Presiden tersebut disampaikan dalam 

pidato tanpa teks pada Rapim ABRI di Pekan 
Baru tanggal 27 Maret 1980. 

•  Presiden Soeharto mengatakan: 
•  “...saya gambarkan juga pada semua kekuatan 

partai politik pda waktu itu, daripada kita 
menggunakan senjata menghadapi perubahan 
Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila, lebih 
baik kami menculik seorang dar 2/3 yang ingin 
mengadakan perubahan, karena 2/3 dikurangi 
satu sudah tidak sah...” 
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Kembali pada pembahasan RUU 
Pemilu... 

•  Ternyata partai partai menolak usul sistem 
distrik, tetapi tidak secara apriori menolak usul 
pengangkatan MPR/DPR. Artinya penolakan 
pada cara pengangkatan itu bukan pada 
prinsipnya, tetapi pada jumlahnya yang terlalu 
banyak serta siapa yang diangkat. 

•  Perdebatan dan tawar menawar mengenai materi 
materi itulah yang secara dominan menyebabkan 
pembahasan RUU berjalan alot sehingga tidak 
dapat diselesaikan sesuai jadwal. 86 



Proses bergaining antara Pemerintah dan 
Partai Partai akhirnya melahirkan 

kompromi. 
•  1. Partai partai setuju memberikan hak kepada 

pemerintah untuk mengangkat sepertiga anggota 
MPR dan 100 dari 460 anggota DPR termasuk 
sipil dan wakil wakil ABRI. 

•  2. Pemerintah setuju Pemilu diaksanakan 
berdasarkan sistem proporsional yang meliputi 
propinsi serta dihapusnya persyaratan bahwa 
calon harus berdomisili di daerah pemilihan yang 
mencalonkannya.  
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Lanjutan... 

•  Demikianlah, sebuah konsensus nasional telah 
dicapai setelah rpses bergaining yang lama antara 
pemerintah dan partai partai. Dan MPRS 
menjadwalkan kembali Pemilu selambat 
lambatnya 5 juli 1971 . Ketika UU Pemilu dan 
UU susunan kedudukan MPR/DPR/DPRD 
lahir dalam bentuk UU No.15 dan UU No.16 
Tahun 1969, dengan kedua kesepakatan diatas 
itu mengkristal didalamnya dengan jelas. 
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Adnan Buyung Nasution dalam 
seminar mahasiswa di Malang 

menyatakan... 
• Lahirnya UU itu merupakan  

t indakan generas i tua yang 
menutup perkembangan dan 
pertumbuhan generasi muda yang 
tidak dapat dimaafkan kalau bukan 
suatu kejahatan politik. 
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Namun untuk membela sikap partai partai 
yang telah menerima kesepakatan atau 

konsensus nasional itu, Sebchan ZE, Tokoh 
terkemuka NU, mengatakan... 

•  Secara Umum dikatakan bahwa UU Pemilihan 
Umum tidak relevan dan tidak demokratis secara 
sempurna. Namun demikian masih lebih baik 
daripada tidak ada Undang Undang Pemilihan 
Umum itu. Ini merupakan permulaan yang lebih 
baik dari kehidupan demokrasi setelah 
ditinggalkan oleh rezim lama Soekarno. 
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Artinya... 

•  Pembelaan Subchan ini dapat memberi 
gambaran bahwa tanpa kompromi seperti itu 
akan sangat sulit dilahirkan sebuah UU Pemilu 
yang ketika itu sangat dinanti nantikan 
masyarakat, sebab kalau masing masing pihak 
(pemerintah dan partai parati) terus bertahan 
dengan harga mati, maka UU Pemilu tidak akan 
dapat diselesaikan.  Itulah Pro Kontra tentang 
UU Pemilu yang lahir dari, dan menjadi, 
konsensus nasional. 
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c. UU No.15 tahun 1969 

•  1. Cakupan isi : 
•  Tidak seperti UU No. 7 Tahun 1953, UU No. 15 

1969 tentang pemilihanya hanya memuat 37 
pasal. Muatan ini jauh lebih sedikit bial 
dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 1953 
yang memuat pasal 139 Pasal. 

•  UU ini dilengkapi  dengan penjelasan otentik, 
seperti berbagai UU yang lahir setelah orde baru. 
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Lanjutan... 

n Dalam	   keseluruhan	   naskah	   UU	   (yang	  
mencakup	   electroral	   laws	   dan	   electoral	  
procesess.	  

n UU	   No.5	   Tahun	   1969	   ini	   terdiri	   dari	  
konsiderans,	   batang	   tubuh,	   dan	   penjelasan	  
batang	  tubuh	  terdiri	  dari	  14	  bab,	  dan	  37	  pasal.	  
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2. Subyek Pemilihan 

•  Pemilu menurut UU No.15 tahun 1969 
diselenggarakan untuk memilih anggota anggota 
DPR,DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II 
(pasal 1 ayat 1) serta untuk mengisi Majelis 
Pemusyawaratan Rakyat (pasal 1 ayat 2). Warga 
negara Indonesia yang pernah menjadi anggota 
PKI atau ormas ormasnya atau terlibat dalam 
G30S/PKI tidak berhak dipilih dan memilih 
(pasal 2 ayat 1).   
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Lanjutan... 
•  Dalam penjelasan pasal 2 terlibat langsung atau 

tidak langsung dalam G30S/PKI  adalah terlibat 
langsung jika mereka merencanakan, atau 
mengetahui rencana itu tetapi tidak melaporkan 
serta denagn kesadaran akan tujuannya 
melakukan kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan 
G30S/PKI itu, sedangkan terlibat secara tidak 
langsung adalah mereka yang menunjukkan 
sikap, dalam perbuatan atau ucapan, yang 
menyetujui G30S/PKI dan secara sadar 
menunjukkan (dalam perbuatan ucapan ) sikap 
menetang terhadap usaha gerakan penumpasan 
G30S/PKI. 95 



3.Sistem Pemilihan 

•  Menurut UU No.15 Tahun 1969 Pemilu 
dilaksanakan berdasarkan sistem perwakilan 
berimbang (propotional representation) dengan 
stetsel daftar. Pemakaian sistem perwkilan 
berimbang secara eksplisit dicantumkan dalam 
pasal 23 dan penjelasan umum butir 4. 

•  Pada pasal 23 berbunyi; “untuk menetapkan 
hasil pemilihan bagi DPR, DPRD I, dan DPRD 
II digunakan sistem perwakilan berimbang”. 
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Lanjutan... 

•  Sedangkan dalam penjelasan umum butir 4 
ditegaskan bahwa untuk pemilihan anggota DPR 
dan DPRD dipakai s istem perwakilan 
berimbang, yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa pada sistem tersebut besarnya kursi 
perwakilan bagi setiap organisasi sedapat 
mungkin seimbang dengan perolehan suara 
masing masing. 
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Lanjutan... 

•  Dengan sistem ini pula maka perolehan kursi 
setiap organisasi politik didasarkan pada suatu 
bilangan pembagi . 

•  Artinya kursi yang dapat diperoleh adalah jumlah 
seluruh suara yang diperoleh dibagi dengan 
jumlah kursi yang tersedia. 
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4. Asas Asas Pemilu 

•  Menurut pasal 3 UU No.15 Tahun 1969 asas 
asas Pemilu adalah demokrasi yang dijiwai 
semangat Pancasila/UUD 1945. 

•  Asas asas lainnya adalah langsung, umum, bebas, 
rahasia. Asas asas ini dipetik dari ketentuan pasal 
1 Tap MPRS no.XI/ 1966 yang menjadi dasar 
disusunnya UU Pemilu. 
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5. Pengorganisasian. 

•  Menurut Pasal 8 UU No. 15 tahun 1969 Pemilu 
dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan 
presiden (ayat 1) yang dalam penyelenggaraannya 
presiden dapat menunjuk seorang pejabat 
(ayat2). Selanjutnya untuk melaksanakan pemilu, 
presiden membentuk Lembaga Pemilihan 
Umum (LPU) yang diketuai oleh mentri dalam 
negri (ayat 3). 
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6. Peraturan Kampanye 

•  Berbeda dengan UU No.7 Tahun 1953, didalam 
UU No. 15 dicantumkan pasal tentang 
kampanye, dan kampanye itu dalam bentuk 
pelaksanaannya tetap berpedoman kepada Tap 
MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 serta 
menjaga persatuan dan kesatuan, bentuknya 
antara lain rapat umum, pawai, keramaian 
umum, dialog, siaran melalui RRI/TVRI, serta 
penyebaran kepada umum dan/atau penempelan 
di tempat umum: 
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Lanjutan... 

n poster,	   plakat,	   surat	   selebaran,	   slide,	   film,	  
radio,	   kaset,	   video	   kaset,	   slogan/semboyan,	  
spanduk,	  brosur,	   tulisan,	   lukisan,	  penggunaan	  
media	   massa,	   serta	   penyebaran	   dengan	   alat	  
peragaan	  lainnya.	  
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7. Sistem Pengangkatan 

•  Seperti telah diuraikan di atas, salah satu alasan 
terjadinya penundaan Pemilu karena perdebatan 
yang tajam antara pemerintah dan partai partai 
mengenai cara pengangkatan MPR/DPR serta 
sistem Pemilu. Setelah proses bergaining di luar 
sidang sidang resmi akhirnya cara pengangkatan 
ini megkristal dalam UU No. 15 Tahun 1969 dan 
UU No. 16 Tahun 1969.  
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Lanjutan... 

•  Pengangkatan anggota DPR menurut UU No. 
15 tahun 1969 dilakukan untuk jumlah tertentu, 
yaitu 100 orang yang terbagi atas jumlah 75 
orang anggota ABRI dan 25 orang Golongan 
Karya non ABRI. 

•  Oleh karenanya  adanya jatah tetap itu maka 
anggota anggota ABRI tidak menggunakan Hak 
Memilih. 
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Lanjutan... 

•  Artinya dukungan yuridis ini atas pelembagaan 
pengangkatan juga terdapat dalam UU No.16 
Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan 
majel is pemusyawaratan rakyat, dewan 
perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat 
daerah yang biasa disinkat UU Susduk MPR/
DPR/DPRD. 
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8. Delegasi Perundangan. 

•  Sebagai UU yang materinya muatannya singkat, 
maka UU No. 15 tahun 1969 memberi peluang 
yang cukup luas bagi pemerintah untuk 
membuat peraturan lanjutan atau delegasi 
perundang undangan untuk mengoperasionalkan 
UU tersebut. 
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9. Recall Anggota Lembaga 
Permusyawaratan/ Perwakilan. 

•  Hal lain yang tidak diatur secara langsung dalam 
UU Pemilu, tetapi diatur dalam UU lain yang ada 
kaitannya dengan UU Pemilu adalah recall atau 
penggantian anggota lembaga pemusyawaratan/
perwakilan dari kedudukannya, sehingga tidak 
lagi memiliki status keanggotaan di lembaga 
tersebut.  
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10. Pelaksanaan dan hasil pemilu. 
•  Pencalonan partai partai sudah dipersulit 

dengaan berbagai pembatasan prosedur dan 
screening oleh Kopkamtib agar target 
pemerintah untuk memenangkan kekuatan orde 
baru  dalam arti “memenangkan Golkar” 
tercapai. 

•  Seperti tekanan tekanan terhadap aktivis parpol 
seperti intimidasi, paksaan bahkan penangkapan 
sehingga dikalangan masyarakat Indonesia 
dikenal istilah “di koramil kan atau di aman 
kan”. 108 



Lanjutan... 
•  Akhirnya proses pemungutan dan penghitungan 

suarapun tak luput dari tuduhan ketidak beresan. 
•  Bahkan saksi saksi dari parpol di TPS TPS 

menolak menandatangani berita acara. 
•  Misalnya, dalam pemilu 1987, menurut 

Mardinsyah (mantan sekretaris jendral PPP) 
terjadi 900 kasus penyelewengan. 

•  Dapat dipastikan Golkar lah pemenangnya 
dalam perolehan suara pemilu dan tidak 
tertandingi, bahkan sulit didekati, sehingga 
tampilnya Golkar mempermudah tampilnya orde 
baru sebagai negara kuat.   109 



11. Perubahan atas UU No. 15 
Tahun 1969. 

•  Secara lebih spesifik, meskipun tidak prinsip, 
perubahan dari UU No.15 tahun 1969 menjadi 
UU No. 4 Tahun 1975, mislnya menyebutkan 
secara jelas bahwa peserta pemilu untuk 
keanggotaan DPR adalah dua organisasi parati 
poltik dan satu golongan karya (pasal 15 ayat 1). 

•  Perubahan dari UU No. 4 Tahun 1975 menjadi 
UU No.2 Tahun 1980, misalnya penegasan 
Golkar dan parpol dilibatkan dalam panitia 
pemilihan sejak dari PPI sampai panitia 
pemungutan suara (pasal 8 ayat 4a). 110 



Lanjutan... 

•  Sedangkan perubahan dari UU No.2 Tahun 1980 
menjadi UU No. 1 Tahun 1985 misalnya 
menyangkut kesamaan kedudukan di antara 
ketiga konstestan (pasal 13a) dan tema kampanye 
yang berhubungan dengan pembangunan dalam 
rangka pelaksanaan Pancasila (pasal 20 ayat 1a).  
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Lanjutan... 

•  Pembatasan tema kampanye seperti ini 
merupakan konsekuensi logis dari keharusan 
dijadikannya Pancasila sebagai satu satunya asas 
(berdasarkan UU No.3 tahun 1985) bagi 
orsospol, sehingga dilarang melakukan 
kampanye yang menonjolkan ideologi selain 
Pancasila. 
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12. Kritik yang Melahirkan UU Referendum 

•  Gagasan referendum itu antara lain, berkaitan 
dengan kritik atas pengangkatan sebagian 
anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan.  

•  Oleh sebab itu dengan keluarnya Tap MPR No. 
IV/MPR/1983 maka seharusnya pengangkatan 
seperti anggota MPR ditinjau kembali. 

•  Seperti pengangkatan dalam ketentuan UU no. 2 
Tahun 1985 (tentang Susduk MPR/DPR/
DPRD), pada pasal 100 ayat 3 tegas tegas 
menyebutkan, jumlah anggota DPR ditetapkan 
500 orang terdiri dari 400 orang dipilih dalam 
Pemilu dan 100 orang diangkat. 113 



Lanjutan... 
•  Ketika persoalan pengangkatan bagi ABRI 

dengan jumlah 100 orang itu terus menggema 
setelah Pemilu 1992, maka pemerintah kembali 
memberikan respons dengan melakukan 
peninjauan atas jumlah kursi yang disediakan 
bagi anggota anggota DPR yang akan duduk di 
DPR. 

•  Untuk itu keanggotaan DPR periode 1997 – 
2002, sesuai dengan ketentuan UU No.5 tahun 
1995 (yang merupakan UU terbaru Susduk 
MPR/DPR/DPRD) jatah kursi ABRI dikurangi 
sebanyak 25 sehingga menjadi 75 orang.  114 



2. Hukum Pemda 

n a.	  KriBk	  terhadap	  UU	  No.	  18	  Tahun	  1965	  
n KeBka	   Orde	   Baru	   tampil	   sebagai	   razim	   yang	  
mengganBkan	   otoritarisme	   Orde	   Lama	   dibawah	  
Soekarno,	  hukum	  pemda	  yang	  berlaku	  adalah	  UU	  
No.	   18	   Tahun	   1965	   yang	   diundangkan	   pada	  
tanggal	   1	   september	   1965.	   SeperB	   telah	  
disinggung	   dalam	   Bab	   sebelumnya,	   UU	   No.	   18	  
Tahun	   1965,	   menganut	   sistem	   pemusatan	  
kekuasaan	   di	   tangan	   pemerintah	   pusat,	   bahkan	  
oleh	   The	   Liang	   Gie	   dikatakan	   berbau	   kolonial	  
(kolonial	  power).	  
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M. Solly Lobis di dalam tulisannya 
menyatakan... 

•  Sejak berlakunya Penpres no. 6 tahun 1959 dan 
UU No.8 tahun 1965 terjadi proses pemberian 
peran yang kebih besar terhadap asas 
dekonsentrasi daripada asas desentralisasinya, 
namun hal itu harus berhadapan lagi dengan asas 
otonomi yang juga dipakai dalam peraturan 
perundang undangan itu.  

•  Hal ini pun menyebabkan kontradiksi sejak 
berlakunya penpres dan UU  tersebut, sistem 
kelenkapan Pemda terdiri dari DPRD, Kepala 
Daerah dan DPD dihapuskan. 116 



Kritik lain dikemukakan Sujamto terhadap bagian isi UU 
No.18 tahun 1965 

•  Seperti di muat dalam pasal 2 ayat 1. Menurut 
Sujamto, masalah pembagian wilayah menjadi 
daerah otonom semata mata bertentangan 
dengan ketentuan pasal 18 UUD 1945 beserta 
penjelasannya. Penjelasan atas pasal 18 itu, 
antara lain, menyebutkan bahwa: 

•  “Daerah Indonesia akan dibagi dalam propinsi 
dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam 
daerah yang lebih kecil. Daerah daerah itu 
bersifat autonom atau bersifat daerah 
administrasi belaka, semuanya menurut aturan 
yang akan ditetapkan dengan undang undang”. 117 



b. Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, UU No. 
6 Tahun 1969, dan Tap MPR No. IV/1973 

n Tidak	  lama	  setelah	  Orde	  Baru	  lahir,	  UU	  No.	  18	  
Tahun	   1965	   dipandang	   sebagai	   sesuatu	   yang	  
sangat	   Bdak	   demokraBs	   dan	   bertentangan	  
dengan	  UUD	  1945.	  

n Oleh	  sebab	  itu	  pada	  tanggal	  5	  Juli	  1966,	  MPRS	  
mengeluarkan	   ketetapan	   yang	   menyangkut	  
otonomi	  daerah,	  yakni	  ketetapan	  Nomor	  XXI/
MPRS/1966	   tentang	   pemberian	   otonomi	  
seluas	  luasnya	  kepada	  daerah.	  
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Lanjutan... 

•  Didalam konsiderans “menimbang” butir c 
disebutkan, pokok pokok jaminan pemberian 
otonomi seluas luasnya kepada daerah daerah 
perlu ditetapkan dan direalisasi dalam waktu 
sesingkat mungkin dengan jalan antara lain, 
meninjau kembali UU No.18 tahun 1965 serta 
ketetapan MPRS No. II/MPRS/1965. 

119 



Lanjutan... 
•  Jika dilihat dari penekanan pada otonomi seluas 

luasnya, maka menurut MPRS pada waktu itu 
asas demokrasi sebagai bagian dari UUD 1945 
dapat diwujudkan dengan pemberian otonomi 
seluas luasnya kepada daerah daerah. 

•  Namun seperti diuraikan diatas, pada awal 
perjalanannya, orde baru berjalan dengan 
langgam libertarian  sambil menyusun format 
baru politik Indonesia, namun setelah format 
baru politik terbentuk tahun 1969 s/d 1971, 
sistem politik orde baru beralih otoriter.  120 



Lanjutan... 

•  Pada sidang umum MPR tahun 1973 ada dua 
produk MPR yang berkenaan dengan 
pemerintahan daerah: 

•  a. Tap No. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang 
didalamnya memuat juga garis besar tentang 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

•  b. Tap No. V/MPR/1973 tentang peninjauan 
produk produk berupa ketetapan ketetapan 
MPR-RI. 
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Lanjutan... 

•  Sejalan dengan itu maka di dalam Tap MPR No. 
V Tahun 1973 disebutkan bahwa Tap MPRS no. 
XXI Tahun 1966 tentang pemberian otonomi 
seluas luasnya kepada daerah dicabut atas dasar 
kestabilan politik dan kesatuan bangsa menurut 
pemerintah Orde Baru. 
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c. UU No.5 Tahun 1974 

n Terdiri	  dari....	  
n 1.	  latar	  belakang	  dan	  cakupannya.	  
n 2.	  Asas	  otonominya	  
n 3.	   Susunan	   Pemerintahan	   dan	   TiBk	   Berat	  
Otonomi	  

n 4.Penyelengaraan	  Pemerintahan	  di	  Daerah.	  
n 5.	  Kontrol	  pusat	  terhaap	  Daerah.	  
n 6.	  Delegasi	  perundang	  undangan	  	  
	   123 



Lanjutan... 

•  Berdasarkan penggarisan di dalam GBHN 1973 
yang dikutip diatas dan pada pasal 2 UU no.6 
Tahun 1969 maka ada tuntutan bagi pemerintah 
Orde Baru untuk segera membuat UU baru 
dalam bidang pemerintah daerah karena UU No.
18 Tahun 1965 yang terus berlaku sampai saat 
itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
peraturan  perundang undangan ketatanegaraan 
maupun konfigurasi politik. 
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Oleh sebab itu... 
•  Pada tahun 1974 pemerintah dan DPR 

mengesahkan UU No. 5 tahun 1974 tentang 
pokok pokok pemerintahan di Daerah yang 
diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974. 

•  Didalam konsiderans UU no.5 Tahun 1974 
disebutkan antara lain: 

•  Sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik 
Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah 
sejauh mungkin diseragamkan. 
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Lanjutan... 

n Untuk	   menjaminnya	   terselenggaranya	   terBb	  
pemerintah,	   wilayah	   negara	   kesatuan	  
Republik	   Indonesia	   perlu	   dibagi	   atas	   daerah	  
besar	   dan	   kecil	   baik	   yang	   bersifat	   otonom	  
maupun	  bersifat	  administraBf.	  
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Lanjutan... 

•  Dalam rangka melancarkan pelaksanaan 
pembangunan nasional, maka hubungan yang 
serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas 
dasar keutuhan negara kesatuan. 

•  Dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi 
daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dapat 
menjamin perkembangan dan pembangunan 
daerah yang dilaksanakan bersama sama secara 
dekonsentrasi. 
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3. Hukum Agraris 

n a.	  Masalah	  Pokok	  
n Dengan	   diungkapnya	  UUPA	   (UU	  No.	   5	   Tahun	  
1960)	   sebenarnya	   masalah-‐masalah	   dasar	  
yang	  menyangkut	  poliBk	  hukum	  agraria	  sudah	  
diselesaikan	   dalam	   norma	   hukum	   pada	   era	  
Orde	   Lama.	   Bahkan	   setelah	   usia	   32	   Tahun	  
pada	   akhir	   tahun	   1992,	   UUPA	   dinilai	   masih	  
memiliki	   jiwa	   semangat	   yang	   masih	   relevan	  
dengan	  tuntutan	  perkembangan	  zaman.	  
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Akar permasalahannya... 
n Adalah	   kenyataan	   bahwa	   luas	   tanah	   Bdak	  
pernah	   bertambah,	   sedangkan	   manusia	  
sebagai	  penghuninya	  terus	  bertambah.	  

n Hal	  inilah	  yang	  kemudian	  sering	  menimbulakn	  
masalah	   sosial	   yang	   bisa	   idenBfikasi	   sebagai	  
masalah	  tanah.	  

n Namun	   persoalan	   yang	   dihadapi	   oleh	  
pemerintah	   Orde	   Baru	   	   bukanlah	   bagaimana	  
mengubah	   UUPA,	   tetap i	   baga imana	  
melaksanakan	   UUPA	   tersebut	   agar	   dapat	  
mengakomodasikan	   masalah	   masalah	   yang	  
kini	  muncul.	   129 



Lanjutan... 

•  Berkenaan dengan pelaksanaan UUPA pada 
periode Orde Baru ini ada tiga masalah pokok 
yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu: 

•  a. Pembuatan peraturan pelaksanaan 
•  b. Penyesuaian kembali isi peraturan peraturan 

tertentu di bidang agraria. 
•  c. Pelaksanaan proses pembebasan tanah untuk 

keperluan pembangunan.  
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b. Pembuatan Peraturan Pelaksanaan 

•  Sesuai dengan namanya sebagai UU pokok, 
maka UUPA masih memerlukan sebagai 
peraturan pelaksanaan untuk mengoperasikanya. 

•  Sebab ia baru merupakan het recht in rust atau 
hukum dalam keadaan tidak bergerak. 

•  Tetapi berbagai peraturan pelaksanaan yang 
diperlukan sangat lambat pembuatannya ibarat 
keluar “setetes demi setetes”.  
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c. Penyesuaian Peraturan-Peraturan 
yang Sudah Ada 

n Selain	   lambannya	   pembuatan	   berbagai	  
peraturan	   pelaksanaan,	   masalah	   yang	  
dihadapi	   oleh	   pemerintah	   dalam	   bidang	  
agrar ia	   in i	   ada lah	   tuntutan	   adanya	  
penyesuaian	  materi	  peraturan	  yang	  telah	  ada	  
dengan	  perkembangan	  keadaan.	  

n Tuntutan	  penyesuaian	  denagn	  perkembangan	  
zaman	   misalnya	   dapat	   dikenakan	   terhadap	  
pelaksanaan	   landreform	   sebagaimana	   diatur	  
dalam	   UU	   No.56/PRP/1960.	   dalam	   UU	  
tersebut...	  
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Lanjutan... 

•  Penetapan luas maksimum tanah yang dapat 
dimiliki, antara lain, didasarkan pada jumlah 
anggota keluarga  sekitar 7 orang yang disertai 
pengaturan kemungkinan terjadinya kelebihan 
jumlah anggota keluarga dan luas tanah. 
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d. Masalah Pembebasan Tanah 

n (1)	   kriteria	   kepenBngan	   umum:	   inpres	   No.	   9	  
Tahun	  1973	  

n Berdasarkan	  pasal	  18	  UUPA	  pemerintah	  dapat	  
melakukan	   pencabutan	   hak	   atas	   tanah	  
(onteigening)	   jika	   itu	   perlu	   dilakukan	   dalam	  
rangka	  kepenBngan	  umum.	  

n Ketentuan	   demikian	   merupakan	   konsekuensi	  
logis	  dari	  prinsip	  yang	  terdapat	  dalam	  pasal	  6	  
bahwa	   hak	   atas	   tanah	   mempunyai	   fungsi	  
sosial.	   134 



Lanjutan... 
•  Dalam praktek lapangan apa yang dimaksud 

dengan kriteria “kepentingan umum”. 
•  Inilah akar permasalah agraria ketika makna 

“kepentinagn umum” dalam rangka pembebasan 
tanah untuk proyek pembangunan dengan 
makna “kepentingan umum” bagi masyarakat. 

•  Maka berkenaan dengan itu Presiden Soeharto 
mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 1973 yang 
memuat jenis jenis kegiatan yang dapat 
d i k a t e g o r i k a n s e b a g a i “ ke p e n t i n g a n 
umum”.yaitu... 

135 



Lanjutan... 

n Pekerjaan	  umum.	  
n Perlengkapan	  umum.	  
n Jasa	  umum.	  
n Keagamaan.	  
n Ilmu	  Pengetahuan	  dan	  Seni	  Budaya.	  
n Kesehatan	  .	  
n Makam	  atau	  Kuburan	  
n Pariwisata	  dan	  rekreasi.	  
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(2) Pembebasan Tanah: PMDN No. 
15 Tahun 1975 

•  Selain soal “kepentingan umum” 1975 telah 
dikeluarkan satu peraturan Menteri Dalam 
Negeri yang dikenal sebagai PMDN No. 15 
Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan tata 
cara pembebasan tanah yaitu pembebasan tanah 
dapat dilakukan bila sudah diperoleh kata 
sepakat antara pemegang hak atas tanah dengan 
industri yang membutuhkan tanah itu. 
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Lanjutan... 

•  Tetapi ada persoalan hukum berkenaan dengan 
PMDN No.15 Tahun 1975. Secara hirarkis 
peraturan perundang undangan semacam 
PMDN haruslah didsarkan pada ketentuan UU 
atau harus ada peraturan yang lebih tinggi yang 
dijadikan induknya. Dan akhirnya lahirlah 
Kepres No. 55 Tahun 1993. 
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(3) Keputusan Presiden No. 55 
Tahun 1993 

•  Permasalahan proporsi yuridis maupun 
kenyataan dilapangan berkenaan dengan 
pembebasan tanah (PMDN No. 15 Tahun 1975) 
dan ukuran kepentingan umum sebagai dasar 
pembebasan tanah (Inpers No. 9 tahun 1973) 
terus berlanjut sampai akhirnya pemerintah 
memberikan respons dengan dikeluarkanya 
keputusan presiden (Kepres) No. 55 Tahun1993 
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum. 

139 



Lanjutan...	  

•  Kepres ini memberi peluang kepda pemegang 
hak atas tanah untuk menyatakan keberatan atas 
keputusan panitia pengadaan tanah tentang 
bentuk dan beswarnya ganti kerugian yang 
diputuskan oleh panitia tersebut setelah 
musyawarah diupayakan beberapa kali dan 
kesepakatan tidak dicapai juga.  
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Namun... 

•  Baju hukum yang proposional digunakan 
sebenarnya berbentuk UU. 

•  Oleh sebab itu akan lebih baik seandainya ada 
upaya untuk mengangkat kepres tersebut ke 
dalam bentuk UU sekaligus mengintegrasikannya 
dengan UU No.20 Tahun 1961 tentang 
pencabutan hak atas tanah (onteigening) dan 
Inpres No.9 Tahun 1973. 

141 



Sekian. 

n Sekian	  BAB	  III	  ini	  Saya	  paparkan.	  
n Sekali	  Lagi	  Terima	  Kasih	  Atas	  PerhaBan	  
Mahasiswa	  Peserta	  Mata	  Kuliah	  PoliBk	  
Hukum.	  	  

n WABILLAHI	  TAUFIQ	  WAL	  HIDAYAH..	  
n WASSALAMUALAIKUM	  WR.	  WB.	  	  	  
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