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KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Skripsi yang ber- 
judul "Kedudukan Partai Politik di Indonesia Pada Masa Peme- 
rintahan Orde Baru" telah dapat saya selesaikan* Dengan de- 
mikian maka telah selesai pula tugas akhir saya sebagai per- 
syaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,.dengan sele- 
sainya tugas akhlr tersebut bukan berarti selesai pula tugas 
dan kewajiban eaya dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, melainkan justru merupakan tahap awal.untuk me- 
nerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah saya 
peroleh/pelajari.

Peranan partai politik dalam suatu negara demokrasi 
sangatlah penting, karena partai politiklah yang merupakan 
penghubung dan penyalur aspirasi rakyat didalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mengingat penting- 
nya peranan partai politik, maka kehidupan partai politik 
haruslah dijaga sederaikian rupa sohingga partai politik 
dapat borperan sebagai media perjuangan bangsa, negara dan 
demokrasi.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya saropai- 
kan terima kasih pada semua pihak yang telah momberikan 
bimbingan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak 
langsung, antara lain ;

1. Bpk. Harun Alsagoff, S*H., M..A* selaku pembim- 
bing skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan, petun- 
juk sorta arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
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ditengah-tengah kesibukan saya menjalani tugas sebagai 
ketua Senat Mahasiswa Fakultas I-Iukum Universitas Airlang- 
ga, disamping tugas akademis lain*

2. Bpk. Udin, S.H, selaku dosen penguji dan Ibu 
Roralah Sartono, S.H. juga sebagai dosen penguji yang ban- 
yak memberikan masukan tiagi saya selama dan sesudah pelak- 
naan skripsi ini.

3. Ibunda tercinta, serta Saudara^saudaraku, juga 
para pimpinan Fakultas dan staf dosen serta teman-teman 
mahasiswa Fakultas I-Iukum Unair, khususnya para fungsiona- 
ris Serna dan BPM yang selama ini selalu mendampingi saya 
dan memberikan bantuannya selama saya menjalani perkuli- 
ahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhir kata saya berharap apa yang saya tulis dalam 
skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan kehidup- 
an kepartaian di Indonesia, serta bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan.

Surabaya, Mei 1987 
Penyusun.
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BAB I 

PEKDAHULPAM
1* Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

■ “ ' Skripsi yang berjudul Kedudukan Partai Politik di 
Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru ini akan meng- 
uraikan tentang posisi partai politik ( PDI dan PPP ) se- 
telah tampilnya pemerintahan Orde Baru, di raana dalam pas- 
ca 1966 ada eatu kekuatan sosial politik,yakni Golongan 
Karya yang tampil dalam percaturan politik di Indonesia* 
Golongan Karya di bentuk tanggal 20 Oktober 196^ dengan 
tujuan meraberi perlindungan pada kelompok-kelompok fung- 
sioaal dalam menghadapi tekanan dan pengaruh PKI dan meng- 
koordinir dalam Front Nasional.^

Tampilnya Golongan Karya dalam percaturan politik 
di Indonesia akan sangat besar pengaruhnya atas kehidupan 
partai politik. Dalam sejarahnya partai politik kurang bi- 
ca bersikap dewasa/belum bisa melaksanakan fungsinya deng
an baik,eehingga ada usaha untuk membubarkan partai poli
tik oleh presiden Soekarno pada waktu itu, walaupun ide 
itu tidak jadi terealisir akan tctapi ada usaha-usaha un
tuk mengcounter peranan partai politik dengan memberi pe-

pranan yang lebih besar pada Golongan Fungsional..

Â.wad Bahasoan, "Golongan Karya Mencari. Format .Pihli- 
tik Baru^.Analisa Kekuatan Politik di Indonesia.Seri Pris
ma, cot. I, LP3ES, Jakarta, 1965> h. 278.

2Ibld.. h. 267-269.
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Golongan fungsional dalam perkembangannya menjadi 
satu kekuatan sosial politik yang dominai* - mendapat du- 
kungan dari ABRI - dan menentukan dalam pembentukaa atruk- 
tur politik di Indonesia.

Haeil pemilu. tahun 1971 tampak mendukung dan. memantap- 
kan. posiei pemerintah dalam strategi pembangunan poli- 
tik. Golkar menang mutlak dengan mayoritas suara sefce- 
sar 62,8 % dari semua pemilih yang sah. Satu-satunya 
partai yang berhasil bertahan adalaii KU yang mendapat 
kan. 18,7 %9 sedikit suara lebih tinggi dari suara 
yang diperolehnya dalam pemilu 1955 (18,^ %)>.■ PNI me- 
ngalami kekalahan berat dan hanya berhasil memperoleh 
6,9 % suara, yang berarti kurang dari Bepertiga dari 
tahun 1955 122,3$)- Parmusi yang diperkirakan akan 
memperoleh suara dari pengikut Masjumi dulu 20,9 % pe- 
milu 1955 hanya berhasil mendapatkan. 5*4 %+ Partai- 
partai Kasrani juga menunjukan kemerosotan, mempero
leh Zylf % suara, kira-kira setengah dari pemilu 1955 
(4,6 %)v3

Kemenangan mutlak Golkar tentunya akan diikuti 
langkah r langkah untuk meraantapkan diri, dari sini tim- 
bul suatu pertanyaan apakah Golkar akan tetap menjadi sa- 
ingan partai politik dan bagaimana prospek dari partai po
litik itu sendiri, terutama jika dikaitkan dengan keluar- 
nya UU No* 3 Thn. 1985 tentang perubahan UU No.. 3 Thn.
1975 - tentang partai politltk dan Golongan Karya - yang 
men’ganut asas tunggal Pancasila*

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas 
dapat dirumuskan. beberapa permasalahan yang akan di bahas 
dalam skripsi ini yaitu ;
a. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan partai politik itu ?

5Alfian, Pemikiraa dan Perubahan Polity Indonesia, 
cet*. V, P*T. Gramedia, Jakarta 1986, h. 76*
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3

b« Bagaimana . perkembangan partai politik di Indonesia 
c. Sejauh mana kemandirian partai politik dalam melaksana

kan fungsinya dan dengan kemenangan Golongan Karya, apa- 
kah ada pengaruhnya terhadap kehidupan partai politik ? 

Dari permasalahan.tereebut akan. diuraikan secara 
garis besar,sebagai berikut ;
a. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai landasan juri- 

dis dan konstitutional dari partai politik, akan teta-
pi sebelum sampai pada pembahasan dari aspek juridis dam 
konstitutional akan diuraikan terlebih. daiulu pengertianA
umum dari partai politik, sistem kepartaian dan fungsi 
partai politik*
b. Di sini akan di bahas mengenai sejarah pertumbuhan par

tai politik di Indonesia, yang di mulai pada masa ke-
bangkitaQi national - pada dekade 1928- — kemudian. pada sa- 
at menjelang kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan 
serta pertumbuhan partai polttik pada awal tampilnya pe- 
raerintalian Orde Baru.
c. Pada bagian ini dibahas mengenai partai politik dengan 

tampilnya Golongan Karya sebagai suatu kekuatan sosial
politik yang berhasil menang pada pemilu. 1971 > 1977j 1982, 
juga sedikit uraian tentang prospek partai politik pada 
pemilu 1987, untuk melengkapi tulisan ini akan di bahas 
juga mengenai Golongan Karya sebagai satu kekuatan sosi- 
al-politik, dan mengenai status pegawai negeri sipil da
lam menentukan pilihannya atas ketiga kekuatan sosial po
litik, dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang 
berlaku*
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2* Pen.jelasaa Judul

Makna dari kedudukan Partai Politik dal an skripai 
ini yang di maksud adalah kemandirian/kemampuan dari par
tai tersebut dalam melaksanakan fungsinya, dan yang di 
maksud dengan partai politik adalah Partai Pereatuan Pem
bangunan -merupakan. fusi dari Partai Nlahdatul Ulama, Par
tai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, 
dan Persatuan Tarbiyah Islamiah - dan Partai Demokrasi 
Indonesia - merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia, 
Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan 
Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Murba - pada 
masa Pemerlntahan Orde Baru*.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan 6aya memilih judul Kedudukan Partai Politik 
di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru adalah se
bagai berikiit ;
a. Rebijaksanaan politik Orde Baru yang lebih menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi - melakukaa pembangunan di se- 
gala bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi - mensya- 
ratkan adanya stabilitas politik yang tentunya akan sangat 
mempengaruhi kehidupan kepartaian di Indonesia, apalagi 
dalam sejarahnya, partai politik kurang bisa memainkan pe- 
ran/fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yakni 
membina kesatuan dan pereatuan bangsa dan negara.^

^aryanto, Partai Politk Suatu Tin.jauan Umum. cet.I, 
Liberty, Yogyakarta,. 196^1 h.16.
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b. Kemenangan Golongan Karya pada pemilihan umura tahun
1971, 1977, 1982, membawa dampak terhadap posisi partai 

politik, dengan kemenangan dalam tiga kali pemilu tersebut 
Golongan Karya berhasil memantapkaax posieinya antara lain 
ponyerdehanaan/fusi partai politik, kebijaksanaan flooting 
mass, dan kebijaksanaan asas tunggal.
c*. Perpecahan di tubuh partai politik menjelang pemilihan 
umum - perpecahan di PPP dan ketidakberhasilan kongres PDI 
menjelang pemilu 1987 - mengakibatkan timbulnya anggapan- 
pada masyarakat bahwa partai politik merupakan suraber kon- 
flik.

Tu.luan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini, disamping me
rupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga di- 
maksudkanr .sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang pe - 
ngembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara* se- 
hingga dapat membantu dalam memecahkan permasalahan kepar- 
taian di Indonesia, semoga penulisan ini dapat dikembang- 
lean lebih lanjut..

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah.
Pendekatan masalah pada skripsi ini menggunakan..pen

dekatan interdisipliner, yakni pendekatan dari segi hu&um, 
sejarah dan politik, Ketiga disiplin ilmu tersebut erat 
kaitannya dengan linkup pembahasan skripsi ini.
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b*. T*fcnlk. penKumpulan..data.

PengumpuXan data diperoloh dengan meXakukan pene- 
Xitian kepustakaan, yakni dlperoleh dari buku-buku, buXe— 
tin, surat kabar, majaiah dan karya Xain yang tidak diter- 
bitkan, yang membahas segaia eesuatu yang berkaitan dengan 
partai politik.

c. Tehnik analisa data-

Dalam raeXakukan analisa data digunakan metode dia*- 
kriptif, komparatif.dan juridis. Diskriptif digunakan un- 
tuk menggambarkan perkembangan dari kehidupan partai po- 
litik dan Golongan Karya, komparatif dimaksudkan untuk 
raembandin^an peranan partai politik dari satu periode ke 
periode berikutnya, yakni pada pemiXu X97X* X977 dan X982, 
sedan^can pendekatan juridis digunakan untuk meiihat per- 
masaXahan yang ada dari peraturan perundangan yang berXa- 
ku.

6. PertanKKunK.iawaban Sistematlka

TuXisan ini diawaii dengan pembahasan mengenai 
pengertian umum partai poiitik serta landasan juridis dan 
konstitutionaX dari lahirnya partai politik, juga dibahas • 
mengenai sistem kepartaian dan fungsi partai politik#- Urai- 
an ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam membahas bab-bab 
berikutnya, karena uraian ini merupakan dasar,untuk itu 
dilotakan dalam bab II*

Sejarah partai politik di bahas dalam bab' III, di- 
maksudkaii untuk bisa memahami perubahan-perubahan atac ke-
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hidupan kepartaian di Indonesia, setelah kita memahami 
pengertian partai politik yang di bahas dalam bab II. 
Dengan pemahaman sejarah akan dapat dipahami terjadi- 
nya perubahan-perubahan sokaligus mencari faktor-faktor 
yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Dari uaraian bab II dan bab III di atas pembahas- 
an akan raasuk pada permasalahan yang lebih konkrit, yak- 
ni kemandirian partai politik. Berdasarkan pada uraian bab
II dan bab III diharapkan akan dapat membantu untuk meli-r 
hat permasalahan tentang kemandirian partai politik sete
lah tampilnya pemerintahan Orde Baru, yakni pada pemilu 
1971* 1977» 1982 serta kemandirian partai politik dengan 
keluarnya UU No. 3 Thn.. 1985 tentang partai politik dan 
Golongan Karya, diraana asas dari ketiga kekuatan sosial 
politik adalah sama yakni Pancasila, untuk itu pembahas- 
an diletakan pada bab IV. Sebagai pelengkap pada bagian 
ini Juga dibahas mengenai Golongan Karya sebagai suatu ke- 
kuataxi sosial politik dan kedudukan pegawai negeri sipil 
terhadap ketiga ljekuatan sosial politik, ditinjau dari se- 
gi peraturan peruadangan yang berlaku.

Skripsi ini diakhiri pada bab V yang merupakan ke« 
simpulan dan saran tentang masalah yang di bahas dalam . . 
skripsi ini.
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PENGERTIAN PARTAI POLITIK

1. Pengertian Umum

Partai politik dikembangkan pertama kali pada abad
19 di Eropa, pada bagian pertama abad 19 tersebut kehidup
an politik di Eropa di dominasi oleh dua pertentangan da- 
sar, yaitu antara Koneervatif dan Liberal dan antara Sosi- 
alis dan Kapitalis. Konflik tersebut merupakan suatu per- 
juangan klas dan perjuangan ideologi, yang akhirnya ter- 
nyatakan dalam partai politik.^

Pada perkerabangannya partai politik merupakan sara- 
na penghubung antara pemerintah dan rakyat, pembentukan 
partai politik lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman 
pengalaman historis yang memperkuat kesadaran politik dari 
satu atau beberapa kelompok, dan juga dominasi suatu ke- 
lompok terhadap kelompok yang lain,seperti kelompok suku,. 
kelompok kulturil, kelompok aristokrat, klas industrialis, 
buruh, dan petani kecil.^

Dari kondisi-kondisi atau latar belakang tersebut 
di atas timbul suatu pertanyaan apa pengertian dari partai 
politik itu. Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa "partai 
politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir seca- 
ra stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengu-

^Maurice Duverger.Partai-Partai Politik dan Kelonw 
pok-Kelompok Penekan, Terj- Laila Hasyim, cet.I, PT Bina 
Aksara, Jakarta, 1981,

£
Gabriel A*. Almond, !,Kelompok Kepentingan dan Partai 

Politik",, dalam Mochtar Mas*oed dan Colin Mac. Andrews(ed), 
Perbandingan Sistem Politik,cet.VT« Gadjah Mada University 
Press, Yogjakarta, 1985» h..59.

BAB. II

a
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asaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, 
berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota par
tainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil".^

Dari pendapat Carl J. Friedrich tersebut dapat di- 
tarik beberapa makna dari pengertian partai politik yakni 
suatu organisasi sosial yang didirikan dengan tujuan me- 
rebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah
an, jadi disini partai politik digunakan sebagai sarana 
untuk merebut kedudukan politik yang dilakukan secara kon- 
stitusional, ini dilakukan bagi partai politik yang bera- 
da di luar jalur pemerintahan - partai oposisi - di sam- 
ping itu juga digunakan sebagai sarana untuk mempertahan
kan kekuasaan bagi partai politik yang telah berhasil me- 
rebut kedudukan politik - memantapkan posisinya - dengan 
memberikan kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Selanjutnay R.H. Soltau menyatakan bahwa "Partai 
politik adalah sekelonLpok warga negara yang sedikit banyak 
terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan poli
tik dan yang - dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk me- 
milih - bertujuan menguaeai pemerintahan dan melaksanakan 
kebijaksanaan umum mereka".^ Pendapat R.H, Soltau ini ti- 
dak begitu banyak berbeda dengan pendapat Carl J. Friedrich 
yakni, sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai tujuan 
menguasai pemerintahan, dari kekuasaan yang diperolehnya

7'Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. cet.VII, 
P.T. Gram-edia, Jakarta,, 1982, h.161.

8Ibid..
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partai politik akan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksa- 
naan mereka.

Dari pendapat sarjana tersebut dapat di tarik sua
tu pengertian dari partai politik yakni, eekelompok war- 
ga negara yang terorganisir,yang bertindak sebagai suatu 
kesatuan politik dengan tujuan memperoleh kekuasaan poli
tik dan nierebut kedudukan politik serta mempertahankannya 
untuk melaksanakan kebi jaksanaan-kebi jaksanaan mereka-

Tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan me- 
rebut kedudukan politik ini,yang membedakan partai politik 
dengan kelompok yang berkekuasaan - lebih di kenal dengan. 
kelompok penekan (pressure groups) atau kelompok kepenting- 
an (interes group) - kelompok ini bertujuan mempengaruhi 
kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh ja- 
batan publik, yaitu jabatan politik dan jabatan pemerin
tahan- ̂

Kelompok kepentingan tidak secara langsung mengam- 
bil bagian dalam memperoleh atau melancarkan kekuasaan,me
reka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan tanpa terli- 
bat didalamnya, yakni dengan melancarkan tekanan-tekanan 
atae kekuasaan yang sedang berjalan.

Z* Sistem Kenflrt̂ lan

Sistem kepartaian suatu negara dapat diamati dari 
hubungan antara partai politik yang satu dengan partai po
litik yang lain, jumlah partai politik tentunya akan mem-

^Gabriel A. Almond, op«eltf■ h.50.
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pengaruhi kegiatan. legislatif dan usaha membentuk pemetin- 
tahan. Mengingat partai politik sebagai saraha untuk me- 
nguasai parlemen dan merebut jabatan politik/kekuasaan, 
di samping itu juga merupakan jembatan pengihubung, antara 
rakyat dengan pemerintah.

Pengenalan sistem kepartaian ini dimaksudkan untuk 
dijadikan dasar bagi pemahaman kehidupan kepartaian di In
donesia* Kita dapat melukiekan sistem kepartaian suatu ne
gara, apabila d± negara tersebut sudah ada stabilitas ter- 
tentu dalam sejumlah partai politiknya, yaitu pada struk- 
tur dalam ideologi, ukuran partai itu sendiri, sekutu-se- 
kutuhya, dan tipe-tipe oposisinya.

Maurice Duverger mengklasifikasikan sistem kepar
taian dalam dua klasifikasi, yakni sistem partai pluralis- 
tis - sistem multi partai dan eistem dua partai - dan sis
tem partai tunggal, di samping itu ada sistem partai domi- 
nan yang merupakan peralihan antara sistem partai plura- 
lietis dan sistem partai tunggal.

Sistem partai pruralistis merupakan sistem kepar
taian dengan sekurang-kurangnya dua partai didalamnya tan- 
pa adanya superioritas partai satu terhadap partai lain. 
Dalam sistem partai pluralistis tersebut dibedakan anta
ra sistem multi partai dan sistem dua partai, yang membe- 
dakan antara dua sistem kepartaian tersebut adalah pola 
antagonisme atau polarisasi di antara partai yang ada.

Apabila dalam eistem multi partai terjadi perseku-

■^Maurice Duverger, op.cit.. h.20.
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tuan antara partai-partai yang reguler, maka hal demikian 
akan membuat sistem multi partai hakekatnya sama dengan 
sistem dua partai* Sebaliknya apabila dalam sistem dua 
partai, disiplin partainya rapuh sehingga mengakibatkan 
mayoritas pemerintahan goyah, sistem dua partai demikian 
akan menyerupai sistem multi partai*

Dalam sistem multi partai yang merupakan pencermin- 
an dari keanekaragaman budaya dan politik dari suatu bang- 
sa, cenderung untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan 
legislatif, sehingga mengakibatkan lemahnya peranan dari 
executif apabila pemerintahan yang terbentuk didasarkan 
pada koalisi antara partai politik - tidak adanya partai 
yang kUat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri - ke- 
adaan demikian akan mengakibatkan ketidakstabilan pemerin
tahan.

Besarnya jumlah partai politik belum tentu menye- 
babkan ketidakstabilan pemerintahan, ketidakstabilan pe- 
merintah lebih ditentukan oleh tingkat kompetitif dan an- 
tagonisme di antara partai-partai yang ada. Berdasarkan 
hal ini kita mengenai sistem dua partai dan sistem multi 
partai yang berdasar konsesus, yakni kesamaan sikap dalam 
memandang persoalan, sehingga sistem ini mampu membentuk 
pemerintahan yang stabil. 11

Dalam sistem dua partai terdapat dua partai poli
tik yang berpengaruh/kuat, sistem ini pada prinsipnya

^Gabiel A* Almond, op»cit«, h.6&.
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mengesampingkan persekutuan, karena kalau hal ini terja- 
di akan menghasilkan euatu bentuk sistem partai tunggal 
yang tersamar.

Ada dua situasi pokok untuk mengidentifikasi ada- 
12nya sistem dua partai, pertama ; kedua partai tersebut. 

mempunyai kekuatan yang hampir saaa dalam pemilu., hanya 
ada perbedaan kecil dalam suara — sehingga kemenangan ter- 
gantung pada suara-suara "marginal", dengan demikian per- 
pindahan kekuasaan terjadi pada jarak waktu yang tidak 
terlalu lama* Kedua ; apabila salah satu dari partai meme— 
gang kekuasaan untuk jangka waktu yang lama, dan dalam 
waktu yang relatif lama tersebut akan terjadi kejenuhan, 
dan apabila kejenuhan tersebut mencapai suatu titik ter- 
tentu akan melemahkan pegangan kekuasaan partai tersebut, 
akhirnya memungtinkan partai yang lemah mengambil alih 
kekuasaan.

Sistem partai tunggal biasanya terdapat di negara 
negara komunis dan facis, sistem partai tunggal memberi- 
kan kekuasaan yang besar pada pimpinan partai untuk meru- 
bah masyarakat dan ekonimi serta kebudayaannya - negara- 
negara dengan paham komunis menempatkan partai di atas se- 
gala-galanya - dengan sentralisasi kekuasaan dan kemampu- 
an penetrasi,memberi peluang bagi pimpinan partai politik 
untuk melakukan dominasi dan manipulasi rakyatnya dalam 
mencapai tujuannya*

Sistem satu partai bisa dibagi dalam tiga- kelompok be- 

^^Maurice Duverger, op«cit«. Iu2/f.
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sar ; (1 ) kelompok partai komunis, yang menindae opo- 
sisi dan melakukan penetrasi terhadap masyarakat untuk 
mcrubah masyarakat itu; (2) partai konservatif atau 
fasis, yang menindas gerakan-gerakan- liberal dan radi- 
kal, tetapi mengijinkan kepentingan-kepentingan dunia 
usaha, gereja, dan pemilik tanah yang konservatif un
tuk ikut berpengaruh; dan (3) kelompok partai "bangea 
baru", yang sedang berusaha untuk menciptakan suatu 
bangsa atau untuk mencegah agar bangsanya tidak ter- 
pecah belah* PICUS merupakan contoh dari kelompok per- 
taina, sedang UNAT merupakan contoli dari kelompok keti- 
ga. Sedangi partai NAZI Jerman dab Fasis Italia sebelum 
perang, dunia II, dan partai Falangist Spanyol dan Uni 
Nasional di Portugal merupakan contoh dari kelompok
kedua.1*

Dalam sistem partai tunggal tidak diperlukan ada- 
nya kompetitif, karena partai-partai yang ada harus mene- 
rima pimpinan dari partai yang berkuasa dan tidak dibenar- 
kan bersaing socara merdeka melawan p a r t a i H a l  demikian  ̂
yang membedakan partai tunggal dengan partai dominan, oleh 
karenanya dikatakan. partai dominan merupakan peralihan dari 
sistem- multi partai ke sistem partai tunggal.

3* Fungs! Partai Politik

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, partai po
litik akan ditentukan oleh kelompok-kelompok yang terdapat 
dalaia partai politik tersebut dan tujuan-tujuan yang dike- 
jarnya. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Par
tai Politik dan Golongan Karya, fungsi partai politik di - 
atur dalam pasal 5 J Partai politik daJi Golongan Karya ber- 
fungsi ;

a. sebagai salali satu Lembaga Demokrasi Pancasila

34

^Gabriel A*. Almond, Xoc»clt«
^Miriam Budilnardjo, op. c l t . h.168.
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menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat se- 
cara sehat dan mewujuidkan hak-hak politik rakyat;

b. membina anggota-anggotanya menjadi Warga negara 
Indonesia yang bermoral Pancasila terhadap Un- 
dang Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu wa- 
dah untuk mendidik kesadaran politik rakyat* 

Pengaturan dalam pasal 5 UU No. 3 ^hn. 1975 terse- 
but sebenarnya sudah mencakup beberapa fungsi dari partai 
politik- Dalam pasal 5 a) UU No. 3 Thn. 1975 mencakup 
fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik 
dan fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi dan 
agregasi kepentingan, yakni mewujudkan hak-laak politik rak
yat. Sedangjtan dalam pasal 5 b) UU No. 3 Thn. 1975 menca
kup fungsi partai politik sebagai sarana rekruetmen poli
tik dan sebagai sarana sosialisasi politik.

Berikut ini akan diuraikan beberapa fungsi partai 
politik, yakni fungsi partai politik sebagai sarana komu
nikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, re- 
krutmen politik dan sarana sosialisasi politik.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi po
litik ialah sebagai penghubung antara dua fihak,"fihak 
yang memerintah" dan "fihak yang diperintah" secara tim
bal balik. Dengan kata lain partai politik di satu pihak 
berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan ren- 
cana-rencana ..dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, 
di pihak lain partai politik berperan sebagai penghubung 
yang menyalurkan informasi yang berasal dari masyarakat ke~ 
pada pihak penguasa.
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Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dila
kukan partai politik dengan merumuskan dan kemudian me- 
nyalurkan: feerbagai ragam pendapat,aspirasi maupun ke
pentingan yang ada dalam masyarakat (interest articulati
on) dan mengabungkan tuntutan-tuntutan dan dukungan-du -

15kungan yang ada dalam masyarakat (interest aggregation.). 
Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan merupakan tin- 
dale lanjut dari fungsi partai politik sebagai sarana ko- 
munikasi politik*

Fungsi partai politik dalam. hal sosialisasi 
politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap poli
tik dan pola-pola tingkah laku, disamping itu juga merupa
kan sa±*ana bagi suatu -generasi untuk mewariskan patokan- 
patthketfi dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi se- 
sudahnya., Melalui fungeinya sebagai sarana sosialisasi po
litik, partai politik dapat membina kesatuan dan persatuan 
bangsa dan negara, disamping itu bisa tnemelihara, merubah 
dan menciptakan. kebudayaan politik.

Fungsi rekrutmen politik dilakukan oleh partai po
litik dalam-mencari anggota baru dan mengajak orang-orang 
yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, 
melakukan seleksi bagi anggota-anggotanya untuk dicalonkan 
menjadi pemimpin (melakukan pembinaan).

4. Pasal 28 UUP dan UU flo.3_Thn> 1973

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

1^Ibid.. h. 163
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pikiran dengan llsan dan tuliean dan sebagainya ditetap- 
kan dengan undang-undang, demikian bunyi pasal 28> Undang 
Undang Dasar 1945* Ketentuan tersebut merupakan landaean 
hukum bagi kehidupan. partai politik, Penjabaran lebih Ian- 
jut dari isi pasal 28 UUD 1945 antara lain keluarnya Un
dang-undang Nomor 3' Tahun 1975> Undang-undang tentang 
partai politik dan golongan karya yang mengalami perubah- 
an dehgan keluarnya UU No. 3 Thn. 1985-

Dalam UU; No. 3 Thn. 1975 tidak ada pembedaan anta
ra partai politik Golongan Karya, baik itu mengenai pe- 
ngertiannya, asas dan tujuan, maupun keanggotaannya. De
ngan demikian secara juridis formal Golkar juga merupakan 
partai politik, pengertian partai politik menurut Undang- 
undang Nomor 3 Tahun 1975 meliputi "partai politik" -PPP 
dan PDI - dan Golongan Karya.. Hal ini bisa kita lihat pa
da ketentuan pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1975 yang menyata- 
kan ;
(1) Dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan Partai 

Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan 
sosial politik yang merupakan hasil pembauran dan pe~ 
nyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu ; 
a* Dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang

undang ini bernama ;
1. Partai Persatuan Pembangunan,
2. Partai Demokrasi Indonesia,

b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Un
dang-undang ini bernama Golongan Karya.

(2) Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi
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yang dd-bentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Repu- 
blik Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai 
kedudukan,, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sede- 
rajat sesuai dengan Undang-undang ini dan kedaulatannya 
berada ditangan anggota*
(3) Partai politik dan Golongan Karya yang dimaksud dalam 
ayat 1 pasal ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan 
dalam Undang-undang ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan melihat ketentuan pasal 1 UU Ho* 3 Thn. 1975 
pengertian dan pembentukan "partai politik" dan Golongan 
Karya sama dengan pengertian dan pembentukan partai poli
tik. Tidak adanjra pembedaan antara "partai politik" dan 
Golongan Karya juga bisa dilihat dalam hal penyebutan ke- 
dua istilah tersebut, penyebutannya tidak pernah dipisah- 
kan, jadi penyebutannya selalu menjadi satu - merupakan 
satu kesatuan - yakni Partai Politik dan Golongan Karya*

Pengertian partai politik diintrodusir dengan or- 
ganisasi kekuatan sosial politik, hal demikian juga dapat 
kita lihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor Z 
Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 
Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana Telah Diubah. 
Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dalam pasal I 
ayat 10 dinyatakan ; Pada pasal 19 ayat (3) perkataan "or- 
ganisasi Golongan Politik/Karya" di antara kata "antara" 
dan kata "dapat" diganti dengan perkataan "3 (tiga) orga- 
nisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 a", sehingga 
pasal 19 ayat 3 berbunyi sebagai berikut. ;
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Antara 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
pajsal 13 a dapat diadakan pengabungan suaranya untuk 
diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan. peng
gabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi 
yang mengemikakan daftar caldn di dalam surat isian 
untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang 
bersangtutan.

Pasal 19 ayat (3) UU No. 15 Thn. 1969 sebelum meng-
alami perubahan berbunyi sebagai berikut. ; .

Antara organisasi golongan politik/karya dapat diada
kan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam 
pembagian kursi. Kein^Lnan penggabungan suara itu ha
rus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daf
tar calon dl' dalam surat isian untuk penoalonan dan 
juga dl dalam daftar calon yang bersangkutan.

Selanjutnya pengertian 3 (tiga) organisasi dapat dilihat
pada pasal 13 a, adapun bunyi pasal 13 a yang merupakan
pasal tambahan dapat kita lihat pada pasal I ayat 6 UU
No. 2 Thn* 1980, yang menyatakan sebagai berikut
Pada bab V sebelum pasal l*f di tambah ketentuan yang di-
jadikan pasal 13 a, yang berbunyi sebagai berikut;
"Pemilihan umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan
sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya."

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat di tarik 
suatu kesimpulan bahwa pengertian partai politik menufcut 
praturan perundang-undangan kita adalah organisasi kekuat
an sosial politik, sedan^an Partai Persatuan Pembangunan, 
Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya merupakan 
nama dari partai politik yang telah diintrodusir menjadi 
Organisasi Kekuatan Sosial Politik.
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B A B  III 
SEJARAH PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK 

DI INDONESIA

1. Pada Dekade 1926

Pertumbuhan partai politik di Indonesia, kalau ki-
ta telaah akan berbeda dengan pertumbuhan partai politiki
di Eropa. Di Erdpa partai politik tumbuh sebagai ekspresi 
dari konflik idfeologi, yakni konflik antara Liberal ver
sus Konservatif dan Sosialisme versus Kapitalisme. Sedang- 
kan di Indonesia partai politik merupakan perkembangan da
ri organisasi sosial yang aecara evoluai berkembang menja
di partai politik* Organisasi sosial merupakan embrio dari 
partai politik, hal demikian dimungkinkan karena adanya la- 
rangan dari pemerintah kolonial atas hak berserikat dan 
herkumpul dalam artian politik, yang tertuang dalam arti- 
kel 111 Regelingsreglemen (peraturan pemerintah)

Pada masa itu masuklah pemikiran-pemikiran barat/ 
asing ke Indonesia sebagai akibat dari banyaknya pemuda In
donesia yang belajar ke Xuar negeri. Budl Utomo merupakan 
organisasi yang nrancul pertama kali, pada mulanya berkem
bang di kalangan terpelajar dalam bentuk studieclub. Tuju- 
an didirikannya Budi Utomo adalah kemajuan yang selaras 
(harmonie) buat negeri dan bangsa dengan memajukan penga-

^Deliar Noer, "Perkembangan Demokrasi Kita"* Demo- 
krasl dan Proses Politik. Seri Prisma, cet. I, LP3ES, Ja
karta, 1986, h*72«

20
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jaran, pertanian, peternakan dan perdagangan, tehnik dan 
industri serta kebudayaau (kesenian dan ilmu)• Pada per- 
kembangannya Budi Utomo membatasi jangkauan geraknya pa
da penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan di- 
ri pada kegiatan politik.

Munculnya organisasi nasional lainpya, seperti Sa- 
rekat Olslam dan Indesche Partij mempengaruhi perkembangan
Budi Utomo, karena unsur-uneur yang tidak. puas dalam Budi

17Utomo berpindah ke dua organisasi tersebut. " Sarekat Is
lam didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1912 yang tura- 
buh dari. organisasi yang mendahuluinya, yang bernaraa Sa
rekat Dagang Islam, berdiri tanggal 16 Oktober 1905* In- 
dische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 
oleh Douwes Dekker dengan tujuan mompersiapkan kemerde- 
kaan rkyat. Kedua organisasi dapat dikatakan sebagai par- 
tai-partai politik pertama di Indonesia. Sarekat Islam 
lebih menampakan diri sebagai partai politik sejak tahun 
1912 dibawah H.OvS Tjokroaminoto, karena pada waktu itu
partai menjadi wahana yang bisa di pakai untuk mencapai

18tujuan-tujuan nasionalis.
Sejak saat itu muncul berbagai organisasi politik 

yang mempunyai berbagai aliran yang secara ideologis ber- 
beda. Kalau kita kelompok-kelompokan, terlihat adanya ti-

1?M. Rusli Karim, Per.ialanan Partai Politik dl In- 
donesiai cet* I, Rajawaii, Jakarta, 1983i h« 17.

18Daniol Dhakidae,"Partai Politik dan Sistem Kepar
taian di Indonesia", Analisa Kekuatan Stfasial Politik jjiIn
donesia* Seri Prisma, cet. I, LPJES, Jakarta, 1985> 191 
(selanjutnya disebut Daniel Dhakidae.I)*
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ga ideologi yang dominan, ideologi kebangsaan, ideologi
keagamaan, dan ideologi harat modern sektiler.

a* Partai politik yang beraliran agama seperti ; Sa- 
rekat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia (PA- 
RRI), Christilijke Ethise Partaij (CEP) didirikan 
tahun 1917 yang kemudian berubah menjadi bernama 
Christilijke Staatkundigde PartaiJ (CSP-1930)* 
dische Katholijke Partaij (IPK) tahun 1918, Perkum- 
pulan Katholik Jawi (PPKD-1925),

b. Partai politik yang beraliran kebangsaan antara la
in National Indiscke Partaij, Partai Indonesia (Par- 
tindo), Partai Persatuan Indonesia, Partai Rakyat 
Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia,- Perhimpunan 
Indonesia,

c* Sedangkan Partai Politik yang beraliran barat mode- 
ren non-agama (sekuler) miealnya, Indische Sosial 
Demokratische Vereniging, Partai Komunis Indonesia 
dan lain-lainA9
Walaupun pada awal pertumbuhannya partai politik 

mempunyai kemajemukan idaologi, namun konflik id&ologi pa
da masa itu dapat dieleminir* Masyarakat, Indonesia yang 
majemuk mampu menempatkan idaologi kebangsaan di atas idi- 
logi kelompok dan konflik ideologi dapat dikendalikan ka- 
rena adanya satu titik temu, yakni semanggat dasar anti 
penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. Ssmangat anti pe- 
njajahan tersebut termanifestasikan dalam kongres Pemuda 
tahun 1928 yang berintikan semangat persatuan dan kesatu
an bangsa.

2. Periode__Men.1elang ̂ Kemerdekaan
SetelaK ■ kongres pemuda tahun 1928, kehidupan orga

nisasi politik mengalami perkembangan dengan pesat'-baik. 4a- 
rl segi kwalitas maupun dari segi kwantitas* Konflik ideo-

Kristiadi, "Se^arah Perkembangan Organisasi S5- 
sial dan Partai Politik11, Analisa* No. 8. Tahun XIII, Agus- 
tus 198/f, h. 598*
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logi tidak begitu tampak - dalam kenyataannya tetap ada — 
karena arah per juangan. partai politik pada masa itu. ada- 
lah. kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, jadi kalaupun ada 
konflik, konflik tersebut tidak sampai muncul ke permuka- 
an* Masalah perbedaan ideologi ataupun konflik yang ada 
bukan merupakan masalah yang seriue, yang menjadi benang 
perekat bagi hampir semua partai politik dimasa itu. ada- 
lah Nasionalisme dan Demokrasi.

Konflik-konflik yang ada baik intern maupun ekstern 
tidak begitu tampak, karena didukung oleh situasi yang ada 
pada waktu itu - belum ada pengaturan yang tegas - apabi
la antar elite partai ter jadi konflik atau ketidakcocokan 
maka mereka bisa keluar dengan membentuk partai politik 
baru yang dalam banyak hal mengandung unsur kesamaan de
ngan partai yang dianut eebelumnya atau berpaling ke par
tai politik yang lain, misal Mr. Sartono disamping dike- 
nal sebagai tokoh Partai Indonesia (Partindo), juga seba
gai tokoh Partai Nasional Indonesia.

Tekad partai-partai yang ada untuk mewujudkan cita 
citanya - kemerdekaan Indonesia - bisa dilihat dari ter- 
bentuknya GAPI (Gabungan Partai Indonesia) tahun 1934- 
yang pada mulanya hanya meliputi partai politik saja. Da
lam Kongres bulan Desember 1939 keanggotaannya diperluas 
juga meliputi perkumpulan-perkumpulan. Dalam kongres 31 
Januari 1941, GAPI telah menetapkan bentuk pemerintahan 
yang diinginkan. Dari sini dapat dimaklumi/dipahami jika 
pada saat kehancuran Belanda dibumu Indonesia dan menye- 
rahnya Jepang pada Sekutu, Bangsa Indonesia telah siap de-
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ngan konsep-konsep kenegaraan* Dengan memanfaatkan situ- 
asi yang ada, bangsablndonesia berhasil memproklamirkan 
diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 AgUstus 

sehari kemudian telah mampu membuat hukum dasar - 
UUD 19^5 - yang merupakan produk dari bangas Indonesia 
sendiri, dan sampai sekarang masih berlaku dan mampu mem- 
bangun bangsa Indonesia*

3. Periode Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, konflik Ide
ologi mulai tampak kepermukaan* Pertumbuhan partai politik 
mendapatkan dasar hukura dengan keluarnya Maklumat Pemerin- 
tah tertanggal 3 November 19^5> sebagai akibat dari usul 
Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) - pada 
waktu itu berfungsi sebagai parlemen - yang disampaikan
pada pemerintah* Untuk lengkapnya dibawah ini dikutip Mak-

20lumat Pemerintah tersebut*
Maklumat Pemerintah 

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional 
Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan 
kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendi- 
rikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa 
partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangkan 
kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan 
masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang 
telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa :
1* Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik 

karena dengan adanja partai-partai itulah dapat di- 
pimpin kejalan yang teratur segala aliran pahan yang 
ada dalam masyarakat.

2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah 
tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggo-

^Daniel Dhakidae'.X, on* cit«« h. 202
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ta Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Janu- 
ari 1946-

Jakarta, 3 November 1945 
Wakil Presiden

Mohamad Hatta 
Sejak saat itu suburlah kehidupan kepartaian di 

Indonesia, kalau kita klasifikasikan ada empat type par
tai politik dengan jumlah 27 partai politik ; 5 partai 
dengan dasar ke- Tuhanan, 14 partai dengan dasar kebang- 
saan, dan. 6 partai dengan dasar Marxisms serta 2 partai 
lain-lain*

Konflik ideologi mewarnai kehidupan kenegaraan pa
da maea itu, dengan berlakunya UUDS 1950, yang mencermin- 
kan demokrasi liberal - dengan memberikan peranan yang le- 
bih menentukan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara (par- 
lemen) - karena parlemen dengan mosi tidak pervayanya da
pat menjatuhkam kabinet (executif)*. Dalammparlemen duduk 
wakil-wakil dari partai politik,. dengan demikian. kekuasa- 
annya yang begitu besar mencerminkan pengaruh partai-partai 
yang adâ  didalamnya*

Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 No
vember 1945, diharapkan partai politik akan dapat memper- 
kuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan men- 
jamin keaxnanan masyarakat. Harapan ini justru disalahguna- 
kan oleh partai politik yang ada. Mereka berlomba-lomba 
untuk menerapkan konsp-konsep politiknya secara kaku, de
ngan mengutamakan kepentingan partai/ideologi diatas ke
pentingan hersama/bangsa. Terjadilah iklim persaingan ti-
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dak sehat antar partai politik dalam berebut pengaruh.
Persaingan-persaingan tersebut membawa pengaruh 

dalam tubuh parlemen, sehingga mengakibatkan ketidaksta- 
bilan kabinet, persaingan-persaingan tidak sehat terse
but terjadi karena konstitusi yang ada pada waktu itu 
masih bersifat sementara, jadi masib dimungjtinkan untuk 
adanya perubahan, Sebenarnya konstitusi yang ada sudah 
mampu untuk mengatasi konflik-konflik yang ada, karena 
konstitusi yang ada pada waktu itu - UUD 1945 - bersifat 
consolidatory^hanya pada waktu itu kurang. dihiraukan, 
ini terbukti setelah ditetapkannya UUD 1945 sebagai kon
stitusi yang tetap, konflik-konflik yang ada bisa tera- 
tasi, yakni dengan penetapan Pancasila sebagai asas tung
gal.

Dampak dari persaingan/sentimen ideologi tersebut
dapat dilihat dalam frekuensi pergantian kabinet, selama
Indonesia merddka tidak kurang dari 25 kabinet yang raeme-
rintah Indonesia, 7 kabinet memerintah antara 12-23 bulan
12 kabinet berumur 6-12 bulan dan 6 kabinet hanya mampu
bertahan 1 sampai 4 bulan. 22 Partai Politik Pada maea itu 
belum mampu melaksanakan fungsinya, yakni sebagai sarana
sosialisasi politik, dari fungsi ini partai politik diha-
rapkan dapat membina kesatuan dan persatuan bangsa- Oren
tasi pada kekuasaan pada masa itu yang merangsang perten-

^Ideologi yang terkandung dalam Pembukaan UUD'45 
maupun pasal-pasalnya bersifat consolidatory -* tidak mem
berikan ruang kompetisi bagi ideologi lain — baca ; Leslie 
Wolff Phillip, Comperative Constitution, Mac Dillan,London,
1972, page 37*

2 M̂. Eusli Karim, on. cit.. h* 113.
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tangan ideologi dan perselieihan paham yang berlarut la- 
rut, yang bahkan mengakibatkan masyarakat terkotak-kotak 
dalam ideologi dan golongan yang keras dan ketat- Mereka 
cenderung untuk terkukung pada kepentingan golongan yang 
sempit dan bagi mereka sulit untuk mempunyai panfiangan ja- 
uh berlandaskan kepentingan bersama atau nasional.

Karena tidak adanya partai pelopor pada demokrasi
liberal, dan tidak adanya disiplin. partai, kondisi demiki-"'
an menyebabkan ketidakstabilan politik. Sehingga beberapa
pucuk pimpinan ABRI menuntut agar Presiden membubarkan De-
wan Perwakilan Rakyat dan mempercepat pemilihan umum, pe-

pxristiwa ini terkenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952* J
Pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh 28 partai 

dan perorangan yang mendapatkan dukungan, dengan demiki- 
an pemilihan umum tersebut menampilkan sistem multi par
tai dengan /*. buah partai besar ; PNI, Masjumi, NU, PKI.

Hasil pemilu 1955 tersebut tidak merubah keadaan, 
kabinet yang terbentukpun juga retak didalam, sampai-sam- 
pai Presiden menunjuk dirinya sebagai formatur kabinet 
pada tanggal 4 April 1957 (hal ini jelas bertentangan de
ngan sistem ]barlementer UUDS 1950),. terbentuklah kabinet 
yang dipimpin oleh Ir. Djuanda.^ Dari kejadian-kejadian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal tidak 
sesuai dengan budaya politik Indonesia, yakni sikap/pan-

2^Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia Sak- 
si Pasang Naik dan Surut, Partai Politik", Demokrasi dan 
Proees Politik. Seri Prisma, cet.I, LP3ES, Jakarta, 1986,
h. 176-178 (selanjutnya disebut. Daniel Dhakidae II).

2ZtMohammad Tolchah Mansoer, Pembahasan Beberapa As-
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dangan rakyat terhadap proses politik. Kemudian muncul 
ideraokrasi terpimpin, sebagai realisasinya terbentuklah 
Front Nasional dalam rangka raengendalikan partai politik 
yang ada.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kemba- 
11 ke Undang-undang Dasar 1945, disetujui Presiden pada 
tanggal 20 Februari 1959* Kemudian tanggal 22 April 1959 
Presiden meutberikah amanatnya dihadapan konstituante se
bagai hasil pemilu; 1955* yang memuat anjuran kepala nega-

25ra dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945*
Karena masih kuatnya pengaruh. partai politik yang 

ada, maka konstituante tidakm berhasil menetapkan berlaku 
kembalinya UUD 1945* Pada sidang tanggal 30 Mei 1959 ti
dak pernah tercapai kata sepakat, pungutan suarapun tidak 
pernah mencapai qourum. dan akhirnya sidang berakhir dengan 
reses. Salah satu pihak mengancam tidak akan menghadiri 
lagi sidang-sidang konstituante, KSAD kemudian mengeluar- 
kan Maklumat melarang semua bentuk kegiatan politik sambil 
menunggu pulangnya Presiden dari luar negeri. Ketidakber- 
hasilan Konstituante untuk menetapkan berlaku kembalinya 
UUD 1945 berawal dari. usul amandemen K.H* Igasjkur yang 
menyangkut penaxabahan 7 kata yang berbunyi "dengan kewa- 
jiban menyalankan syarirat Islam bagi pemeluk-pemeluknya",

pek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Le/dLslatif 
Negara Indonesia* cet.III, Pradya Paramifca,Jakarta,1983>h.65<

25Ibid..h. 67.
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pada sila pertama sebagaimana tercantum pada Piagam Jakar
ta dan juga pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945* usul tersebut

26mendapatkan 201 suara setuju dan 265 suara tidak setuju.
Kondisi demikian yang menyebabkan Presiden mengelu- 

arkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 - memberlakukan kera- 
bali UUD 1945 - yang dalam konsiderannya dinyatakan bahwa 
Piagari Jakarta menjiv/ai UUD 1945 dan merupakan suatu rang- 
kaian kesatuan dengan konstitusi tersebut dan Dekrit Pre
siden ini bisa di terima oleh semua pihak. Sejak saat itu- 
mulailah penataan kehidupan partai politik, dimulai deng
an keluarnya Penpres Nomor 7 tahun 1959 tentang syarat- 
syarat dan penyederhanaan kepartaian,, kemudian disusul 
Penpres No.. 13 Tahun I960 tentang pengakuan, pengawasan 
dan pembubaran paitai politik. Penpres Nomor 7 Tahun 1959 
membatalkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945*

Penpres No. 7 tahun 1959 dikeluarkan 31 Desember 
1959 yang ketentuannya sebagai berikut ; "(1) harus mene» 
rima dan membela konstitusi dan Pancasila ; (2) menguna- 
kan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita- 
cita politik ; (3) menerima bantuan luar negeri hanya 6e- 
ijin Pemerintah ; (4) Presiden berhak membubarkan partai 
politik".27

Berdasarkan Penpres No. 7 Tahun 1959 tersebut,Pre
siden membubarkan Masjumi dan PSI melalui Kepres No- 200 
dan 201 tahun i960. Pengaturan partai politik melalui Ke-

^Babari, "Memantapkan Pahcasila Sebagai Ideologi 
Negara", Analisa» No. 9 Tahun XIV, September 1985, h.744..

2 6 Ibid.. h. 69.
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pres No* Kepres No.. 128. dan Kepres No. 440 tahun 1961.
Kepres No- 128 mengakui adanya 8. partai politik, yai- 
tu PNI; NU1; PKI; Partai Katolik; Partai Indonesia;Par
tai Murba; PSII; dan IPKI. Sedangkan Kepres No. 129 
menfclak mengakui sebagai partai politik terhadap; PSII 
Abukusno, Partai Rakyat Nasional Bebaea Daeng Lalo dan 
Partai Rakyat Nasional Djodi. Gondokusumo.^o

Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, peranan 
yang besar dan berpengaruh tidak lagi terletak pada parle^ 
men atau partai-partai politik, melainkan ada pada presi
den Soekarno, hal ini dapat terlihat. dengan. keluarnya be~ 
berapa peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Penpres, 
walaupun raestinya harus dituangkan dalam bentuk Undang- 
undang. Sebagai contoh adalah keluarnya Penpres Nomor 2 
Tahiin 1959 tentang pembentukan MPRS, dalam pasal 1 menye- 
butkan, bahwa susunan MPR terdiri dari anggota DPR ditam- 
bah dengan Utusan Daerah dan Utusan golongan karya. Anggo
ta DPR yang dimaksud adalah anggota DPR hasil pemilihan 
umum tahun 1955 (Penpres No. 1 Thn. 1959)* Belum sampai 
satu tahun DPR melaksanakan tugasnya, karena perbedaafc pen
dapat antara Presiden dengan DPR mengenai APBN,. DPR dibu- 
barkan Presiden melalui Penpres Nomor 3 Tahun i960 kemu- 
dian dibentuk DPRGR.29

Pada masa itu ditandai pula tampilnya militer seba
gai kekuatan baru dalam sistem politik dan menguatnya Par
tai Komunis Indonesia terutama dalam hal konsolidasi partai. 
Melemahnya pengaruh kekuatan-kekuatan anti komunis dalam

26M. Rusli Karim, op. cit.. h. 150,
^Harmaily Ibrahim, Ma.lelis Permusvawaratan Rakvat

Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Tata Feg^raT Sinar Sakti,
cet. II, Jakarta, 1980, h. 42-46*
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pemerintahan, disamping munculnya militer sebagai kekuat
an politik baru, menyebabkan militer berhadapan langsung 
dengan PKI, diatas persaingan yang makin menghebat anta- 
ra keduanya duduklah Soekarno sebagai kekuatan pengimbang^ 
perirabangan ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan 
pemberontakan G 30 S PKI yang gagal.

4. Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Tampilnya pemerintahan Orde Baru akibat pemberon^ 
takan G 30 S PKI, telah membawa angin segar bagi militer 
dalam menata kehidupan politik Indonesia. Langkah awal da
lam pemerintahan Orde Baru adalah mengadakan korekei to
tal atas jalannya kehidupan kenegaraan, sidang Umum ke V 
MPRS tnengangkat pengemban Tap IX/MPRS/I9661 - tentang su^ 
persemar - menjadi presiden Repuhlik Indonesia. Seaientara 
dalam Tap No- XII/MPRS/1968 dirumuskan tugas pokok kabi
net pembangunan yang disebut Panca Krida, yaitu-; ̂
(1) menclptakan stabilitas politik dan ekonomi,
(2) menyusun dan melaksanakan repelita,
(3) melaksanakan pemilihan umum,
(4) mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat de

ngan mengkikis habis sisa-sisa G 30 S PKI,
(5) melanjutkan pembersi^an dan penyempurnaan aparatur.

Dengan tampilnya Jendral Soeharto menjadi presiden 
RI monjadikan militer sebagai kekuatan yang tidak tertan- 
dingi, dan dengan mendasarkan pada Tap No. XII/MPRS/1968

31

^°Alfian, pp. cit., h. 40-42.
Kristiadi, pp. cit+, h* 618.
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dimulailah pembenahan dan penertiban kehldupan kenegaraan.
Dengan mellhat isi Tap. MPRS tersebut - merupakan 

tugas pokok kabinet - maka ada pembenaran atas langkah 
yang diambil dalam rangka menerapkan konsep politiknya, 
ditambah dengan latar belakang sejarah - ketidakstabilan 
politik dan kemerosatan ekonomi - membuat situasi pada ma
sa itu tersentral jbada kekuasaan Orde Baru*

Is.u politik yang berkembang pada masa itu adalah 
pelakeanaan Pancasila secara murni dan koneekuen, kehidup.*- 
an politik (kepartaian) menyebabkan ketidakstabilan polij* 
tik sehingga pembangunan tidak dapat dijalankan, pember- 
sihan aparatur dari unsur-unsur kominisme.

Dalam hal kehidupan kepartaian, ada pandangan seo~ 
lah-oiah sistem kepafctaian kita (multi partai) menyebab- 
kan ketidakstabilan politik/pemerintahan. Padahal ketidak
stabilan politik lebih ditentukan oleh tingkat kompetitif 
dan antagonisms antara partai-partai politik yang ada,bu- 
kan! karena banyaknya partai politik, jadi walaupun ada dua 
partai politik, tapi jika tingkat komp©titif tinggi juga 
akan mengakibatkan ketidakstabilan politik/peraerintahan.- 
Dari segi kehidupan kepartaian, kestabilan politik dapat 
diciptakan dengan menciptakan sistem kepartaian yang ber- 
dasarkan konsesus, yakni kesaraaan sikap dalam memartdang 
persoalan.

Kalau kita amati, dalam hal menciptakan kestabilan 
pemerintahan, pemerintah Orde Baru menempuh dua carajper- 
tama raenyederhanakan jumlah partai politik (banyaknya par
tai politik menyebabkan ketidakstabilan pfclitdLk), kedua
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menciptakan sistem kepartaian yang berdasar konsesue.
Pandangan bahwa sistem multi partai menyebabkan ke- 

tidakstabilan politik, dimanfaatkan untuk mengurangi pera- 
nan partai politik terutama dalam menghadapi pemilu 1969,- 
yang pelaksanaannya diundur hingga tahun 1971, ini dapat 
dilihat dari kebijaksanaan .pemerintah terhadap partai poli
tik, yang akhirnya melahirkan penjrederhanaan partai poli
tik menjadi tiga kekuatan sosial politik (UU Nomor 3 Ta
hun 1975).

Pemerintah Orde Baru mengandalkan dukungannya pa
da Golongan Karya, yang pada hakekatnya merupakan kepan- 
jangan tangan dari ABRI. Pada awal pemerintahan Orde Baru 
kenyataan menunjukan bahwa semua atau setidak-tidaknya se- 
bagian besar pimpinan teras Golongan Karya di masing-masing 
tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif di kesatuannya 
masing-masing.^2

Melemahnya partai politik diawali dari usaha-usaha 
Golongan Karya, yang mengklaim dirinya bukan partai poli
tik, untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan yang tak 
ter jamah oleh partai politik, disamping, itu Golongan Kar
ya juga mendapatkan dukungan dari kalangan tehnokrat. Se- 
lain itu Golkar juga merangkul semua organisasi fungsionaT 
dan profesional yang herafiliasi ke partai politik manapun 
dan kalau kita amati perkembangannya, banyak bahkan hampir 
semua organisasi kemasyarakatan melepaskan diri dari par
tai politik.

32m . Rusli Karim, op. cit., h.. 164-
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Satu hal lagi, yang menyulitkan posisi partai poli
tik - laerkurangnya dukungan - yakni klaim Golongan Karya* 
bahwa wadah Golkarlah yang dapat mempersatukan, selebihnya 
tidak, ini dapat dilihat dari dokrin Golkar, kekaryaan me
rupakan satu-satunya kemungkinan yang baik, yang dapat me- 
nyalufckaa persamaan-persamaan kepentingan dan mengatasi 
pertentangan-pertentangan kepentingan yang ada dalam ma* 
syarakat secara kreatif.^ Ueaha-usaha tersebut membawa 
hasil pada pemilihan umum tahun 1971> yakni kemenangan 
mutlak Golongan Karya, hal demikian tentunya yang dikehen- 
daki Pemerintahan Orde Baru, agar nantinya meraudahkan da
lam menerapkan konsep politiknya*

33Ibld.
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B A B  IV 

KEMANDIRIAN PARTAI POLITIK

Kemandirian partai politik yang di maksud . disini 
adalah kemampuan partai politik dalam melaksanakan peran 
dan fungsinya, yaitu 6ebagai sarana sosialisasi politik 
dan komunikasi politik. Selama pemerintahan. Orde Baru,ke- 
bijaltsanaan apa yang telah diambil dalam rangka mendinami- 
sasi partai politik, apakah ada tindakan depolitisasi ter
hadap partai politik,mengingat dalam sejarahnya partai 
politik di Indonesia kurang bisa memainkan perannya, se
hingga menyebabkan ketidakstabilan pemerintah.

Pengertian depolitisasi adalah tindakan pembatasan 
hak-hak politik, tindakan depolitisasi dilakukan penguasa 
terhadap unsur lain agar peranannya tidak dominan dalam 
proses pembuatan keputusan.^ Sebagian besar depolitisasi 
berlindung di balik peraturan hukum, sebelum kekuatan po
litik dilibatkan dalam lembaga politik terlebih dahulu..

partai politik didepolitisasi melalui peratmran hukum."

1. Pada Masâ  Pemilihan Umum

a. Pemilihan umum tahun 1971*
Pemilihan umum tahun 1971 diatur dalam UndaHg-un-, 

dang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-Anggo-

-^Soewoto,Depolitisasi Dalam Sistem Politik Di In
donesia, sebuah tesis,tidak dipublisir,Fakultas Pasca Sar- 
jana Universitas Airlangga,Surabaya, 1961j h.l.

55Ibld., h. 2if.

35

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA 
PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

DJOKO YOEWONO



ta Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan pemilihan 
umum tahun 1971 merupakan yang pertama kali pada raasa pe
merintahan Orde Baru.

Pemilihan umum tersebut rencananya diselenggarakan 
pada tanggal 6 Juli 1968, akan tetapi karena DPRGR belum 
bisa mensahkan Undang-undang pemilihan umum sampai tahun. 
1967, maka pada tanggal 10 Januari 1968 pejabat presiden 
Soeharto menyampaikan laporan tertulis pada pimpinan MPRS 
yang menyatakan bahwa pemilu tidak dapat diselenggarakan 
sesuai dengan rencana.^Penundaan pemilihan umum tentunya 
menimbulkan pro dan kontra yang mencerminkan ketidakpasti- 
an dalam kehidupan politik, apakah menyelenggarakan pemi
lihan umumalebih dahula kemudian membenahi struktur poli
tik, atau merombak struktur politik lebih dahulu baru ke
mudian merencanakan dan melaksanakan pemilihan umum.

Penundaan pemilihan umum tersebut juga ditentukan 
oleh keadaan politik waktu itu, pihak militer tidak rela 
bila kendali politik yang eudah ada padanya lepas hanya 
karena pemilihan umum. Untuk itu sebelum pemilihan umum. 
diselenggarakan, dilakukan beberapa tindakan depolitieasi 
terhadap partai politik*

Depolitisasi antara lain dilakukan dengan tindakan 
"Pengordebaruan" terhadap PNI, karena PNI dianggap reaksi- 
oner terhadap Orde Baru,dikarenakan faham yang dianutnya 
yakni uMarhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di In
donesia". Tindakan ini menyebabkan banyak cabang. PNI ditutup 
dan larangan mengadakan rapat terbuka, di Sumatra dan Aceh

36
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Partai Nasional Indonesia dianjurkan secara sukarela mem- 
kukan diri.-^Hal ini dilakukan oleh Angtatan Karat dengan 
maksud untuk menghilangkan/melenyapkan pengaruh Soekarnois- 
me yang dianut oleh PNI. Tindakan depolitisasi ini dituju- 
kan untuk mengurangi kekuatan dari Partai Nasional Indo
nesia, mengingat Partai Nasional Indonesia merupakan 4 

partai terbesar pada pemilihan tunim tahun 1955* dengan 
jumlah kursi 57* Masjumi 57, NU 45». PKI 39*^

Partai lain yang didepolitisasi adalah Parmusi,yang 
telah dibubarkan dengan Kepres No. 200 tahun 196d,para to- 
koh Masjumi ingin menghidupkan kembali partainya.Sebelum 
partai tersebut diberi ijin berdiri dilakukan tindakan de- 
politieasi terlebih dahulu,yakni dengan mengajukan syarat 
untuk tidak mendudukan tokoh-tokoh lama Masjumi sebagai 
pimpinan partai* Akhirnya partai dengan unsur-unsur Masju
mi diakui Pemerintah, tetapi dengan nama Partai Muslimin 
Indonesia (Parmusi), yang berdiri berdaearkan keputusan 
Presiden No. 70 Tahun I960, tanggal 20 Februari 1968.^

Di samping hal tersebut, yang menyebabkan melemah- 
nya kehidupan partai politik, juga karena adanya beberapa 
peraturan yang pada hakekatnya merupakan pembatasan hak- 
hak politik pada beberapa unsur dalam struktur politik, 
yakni keluarnya Peraturan Menteri No. 12 Thn. 1969 yang 
dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut

3?Ibid.> h. 191*
^Mohammad Tolckah Mansoer.op.cit. .h.65.- 
^Daniel Dhakidae II, loc. citt
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menyatakan bahwa anggota-anggota Departeraen hanya boleh 
memberikan loyalitas kepada negara dan bangsa* bahkan ji~ 
ka perlu melarang warga departemen untuk masuk partai po
litik. ̂  Tindakan ini menimbulkan reaksi yang keras di 
pihak partai politik, kemudian keluar Peraturan Pemerin
tah Nomor 6 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 82 
Tahun 1971. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 me
larang untuk masuk organisasi politik atau partai politik 
terhadap pegawai negeri sipil dengan kualifikasi tertentu, 
sedangkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 melarang 
untuk eeluruh jajaran pegawai Republik Indonesia memasuki 
partai politik. Kalau di lihat sepintas lalu tidak ada 
pertentangan antara kedua peraturan tersebut,, karena Pe
raturan Pemerintah Nomor 6 .Tahun 1970 memberi wewenang pa
da Presiden (pasal 2 eub.b) untuk menetapkan kategorl pe
jabat yang tidak diperkenankan menjadi anggota partai po
litik. ̂Sedangkan Kepres No. 82 Thn. 1971 melarang selu- 
ruh jajaran pegawai Republik Indonesia untuk masuk partai 
politik, sehingga tidak diperlukan pengkategorian lagi,,ta- 
tanan hukum yang demikian terasa asing, sebab kala,u ditin- 
jau secara filosofis keduanya bertentangan.

Undang-undang pemilihan umum baru disetujui dan di- 
eahkan seiring dengan selesainya tindakan depolitisasi,dan 
terjaminnya ABRI yang masuk menjadi anggota DPR karena 
pengangkatan.Ketentuan pengangkatan anggota DPR dari ABRI

^ Ibid., h.. 194.
^Soewoto, on. cit... h. 49-
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tertuang dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 

tentang Susunan dan Kedudukan Majelie Permueyawaratan Rak
yat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa "jumlah anggota DPR 
ditetapkan eebanyak 460 (empatratus enampuluh) orang, ter- 
diri atas 360 (tiga ratue enampuluh) orang dipilih dalam 
pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat",. dan 
ayat k aya menyatakan ;

Ahggota DPR yang diangkat dalam jumlah seperti terse
but dalam ayat (3), terdiri dari ;
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkat- 

annya ditetapkan atas U 6 U l  Menteri Pertahanan dan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan dirosmikan 
demgan keputusan Presiden ; 

b*, Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dian^at 
oleh Presiden baik atas usul organisasi yang ber- 
sangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
ICeberhasilan dari tindakan pembatasan hak-hak poli

tik tersebut - yang ditujukan untuk mengurangi kekuatan 
lawan politik - dapat terlihat pada hasil pemilihan umum 
1971, dengan kemenangan 62,8 % bagi Golongan Karya, 18,67% 
bagi NU, 7>-365 $ bagi Parmusi dan PNI hanya mendap'atkan
2,39 %.kZ

Kekecewaan terbesar ada pada Partai Nasional Indo- 
aesia yang pada pemilihan umum tahun 1955 merupakan par
tai terbesar. Dengan kemenangan mutlak Golongan Karya ma- 
ka apa yang dikhawatirkan pihak militer tidak terjadi (do- 
minasi partai politik).

b.. Pemilihan Umum tahun 1977*
* Hal yang menarik pada pemilihan umum tahun 1977

39

l*2M. Rusli Karim, op. cit., h. 170.
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adalah terjadinya fusi partai politik yang sesuai dengan 
kebijaksanaan pemerintah untuk menyederhanakan partai po
litik. Peeerta pemilihan umum tahun 1977 adalah Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), berdiri sejak tanggal 5 Ja- 
nuari 1973> merupakan fusi dari Nahdatul Ulama (NU), Par
tai Muslimin Indonesia (Parmusi), Pergerakan Tarbiyah Is
lam (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 
dan Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 
1973 merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia ~'(PNI)a 
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Par
tai Khatolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), ke
mudian Golongan Karya yang merupakan pemenang pada pemi
lihan umum tahun 1971.

Fusi partai politik tersebut kemudian dituangkan 
dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975) Undang-undang ten
tang partai politik dan Golongan Karya. Dalam tfndang-un- 
dang ini ketiga kekuatan sosial politik yang ada memiliki 
asas, tujuan, fungsi,serta hak dan kewajiban yang sama 
(pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 UU No. 3 Tim. 1975).

Bentuk penyederhanaan partai politik atau organe- 
sasi politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum
- UU No. 3 Thn. 1975 - sulit untuk dikatakan sebagai tin
dakan depolitisasisebab UU No. 3 Thn.. 1975 hanya meng- 
kukuhkan kekuatan politik yang ada, yang scbelumnya telah 
melakukan fusi. Saya memandang tindakan "depolitisasi” da
lam bentuk penyederhanaan partai politik dengan maksud un-

^So e wo to, op.cit. th . 5&<
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tuk menyederhanakan proses perabentukan kebijakan pihlitik 
dilakukan sangat rapi dan sistematis oleh pemerintah, yak
ni melalui jalan "persuasi" terhadap partai politik ter- 
lebih dahulu. Cara ini membawa hasil dengan terjadinya 
fusi partai pada tahun 1973* sehingga seolah-olah UU No.3 
Thn. 1975 merupakan pengukuhan dari kondisi yang ada.Ber- 
dasar hal tersebut, saya memandang UU No, 3 Thn ► 1975 se- 
cara tidak langsung merupakan tindakan Udepolitieasi" yang 
dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, mengingat fusi 
partai politik sampai sekarangpun masih belum tuntas (ma- 
sih diwarnai konflik intern). Kalaupun usaha pemerintah 
agar partai politik melakukan fusi tidak berhasil, peme- 
rintah akan tetap melakukan periyedorhanan partai politik 
melalui peraturan hukum.

Pombatasan hak-hak politik terhadap pegawai ncgeri 
yang berupa larangan untuk memasuki organisasi politik 
atau partai politik yang dituangkan dalam Keputusan Pre
siden Nomor 82 Tahun 1971 masih berlangsung pada pemilu 
tahun 1977, walaupun dalam UU Mo, 3 Tlui. 1975 memperboleh- 
kan pegawai negori sipil untuk menjadi anggota partai po
litik atau Golongan Karya* Hal ini sesuai dengan materi 
dari UU No. 3 Thn* 1975 yang tidak' membedakan antara keti
ga organisasi sosial politik.

Kalau ikita lihat pasal 8 ayat 2 UU Mo* 3 Thn. 1975,, 
pada principnya pegawai negeri sipil dapat menjadi anggo
ta partai politik atau Golongan Karya, walaupun dalam pa- 
sal 8 ayat 2 b menentukan bagi pegawai negeri sipil yang 
mcmcgang jabatan tertentu dipersyaratkan ijin tertulis da-
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ri pejabat yang berwenang* Ketentuan lengkap dari pasal 
8 ayat Z UU No. 3 Tahun 1975 berbunyi ;

a. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai 
Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan 
pejabat yang berwenang ;

b., Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan 
tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik 
atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis 
dari pejabat yang berwenang.
Dengan berlakunya UU No. 3 Thn. 1975 terdapat ja- 

minan hukum bagi pegawai negeri sipil untuk memasuki par 
tai politik, akan tetapi dalam kenjataannya pembatasan 
hak-hak politik tetap ada, yakni dengan keluarnya Peratur
an Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang merupakan pelaksa- 
naan dari UU No. 3 Thn. 1975* Bentuk tindakan depolitisa
si tersebut berupa adanya ijin terttilis bagi pegawai ne
geri yang mempunyai jabatan tertentu apabila ingin menja
di anggota partai politik atau Golongan Karya dan pembe- 
ritahuan secara tertulis pada pejabat yang berwenang bagi 
pegawai negeri 6ipil yang tidak mempunyai jabatan-jabatan 
tertentu. Adapun tindakan depolitisasi tersebut didasarkan 
pada pertimbangan bahwa pegawai negeri sebagai abdi negara 
flan abdi masyarakat harus lebih mengutamakan kepentingan 
dinas di atas kepentingan pribadi (penjelasan PP No.10/76).

Hasil pemilu 1977 tidak jauh berbeda dengan pemilu 
1971, Golkar menang mutlak dengan prosentase 62,11 %, PPP 
29,9 %, PDI 8,6 %.hk
c. Pemilihan umum tahun 1982.

Hasil pemilihan umum tahun 1982 tidak merubah peta

hZ

Rusli Karim, op. clt.. h.183-
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kekuatan politik di Indonesia, Golongan Karya juetru men
dapat tambahan sebanyak 10 kurei. Hasil lengkapnya ; Gol
kar mendapat 2b,6, PPP 9k, dan PDI 2k, padahal dalam pemi
lihan umum tahun 1977 Golkar 232, PPP 99 dan PDI 29 kur- 
ai>5

Kalau jdillhat peraturan perundangan yang ada, Un
dang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perubahan atas Un
dang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Utoura 
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor Zf Ta
hun 1975* ada usaha-usaha untuk meningkatkan peranan par
tai politik, akan tetapi mengapa justru Golongan Karya 
mendapatkan tambahan kursi sedang di pihak PPP dan PDI 
terjadi penurunan. Hal ini disebabkan ada usaha di pihak 
Golkar untuk meraih kemenangan mutlak dengan bajtyak ma- 
cam cara, sehingga nantinya akan memudahkan dalam menga- 
rahkan format politik Indonesia. Golkar mengandalkan pa
da birokrasi untuk meraih kemenangan, jauh sebelum pemi- 
lihan umum telah diterapkan suatu Undang-undang untuk men- 
jadikan aparat peperintah desa sebagai pegawai negeri,ti
dak mengherankan apabila setelah pemilihan umum 1982 mun- 
cul banyak isu tentang terjadinya manipulasi/kecurangan 
dalam pemungutan dan perhitungan serta pelaporan hasil 
pemilihan umum* Reaksi paling nyata dari .hasil pemilihan 
umum 1982 adalah keluarnya pernyataan sikap terhadap pe- 
miliham unuin 1982 yang dikeluarkan oleh kelompok kerja

k5

^M. Rusli Karim,o p »cit»_jh,212.
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potisi 50 pada tanggal 17 Januari 1982.^
Usha untuk meningkatkan peranan partai politik da

pat di lihat dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yakni pe- 
nambahan pasal 13 a pada UU No. 15 Tahun 1969>. yang ditu
angkan dalam pasal I ayat 6 UU No. 2 Thn. 1980. Adapun 
pasal 13 a menyatakan bahwa "Pemilihan umum diikuti oleh 
3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai 
Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Go
longan Karya-11 Ketentuan ini sebagai konsekwensi dari tiy ' 
dak adanya pembedaan antara partai politik dan Golongan 
Karya. Dengan demikian pasal-pasal yang macih mongunokan 
istilah organesasi golongan politik/karya di ganti dengan 
kalimat "3 £ti£a)> organisasi sobagaimana di maksud dalam 
pasal 13 a", seperti pada pasal I ayat 7 perubahan keten
tuan pasal 15; ayat 8 perubahan ketentuan pasal 17 a^at 3; 
ayat 9 perubahan. ketentuan pasal 19 (2) dan ayafc 10 peru
bahan ketentuan pasal 19 (3)*

Ketentuan lain dalam rangka nieningkatan peranan 
partai politik terdapat pada perubahan pasal 20 UU No.
15 Thn 1969 yang di atur dalam pasal I ayat 12, 13*dan 
14 UU No. 2 Thn. 1980, perubahan tersebut meliputi ;
1. Pengantian pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa. "un
tuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan 
umum, 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam pa
sal 13 a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sa- 
ma dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum di eeluruh.
____________________________;______________________ Q-

' ft6Ibid..h-,217.

kk
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Indonesia"* Ini meniyan^ut masalah perlakuan aparat ke- 
araanan dan proses, perijinan dalam kampaye yang biasanya 
menyulitkan partai politik, terutama di daerah-daerah*
2. Penambahan ayat la pada pasal 20 ayat 1, yang berbun- 

nyi sebagai berikut ;
(la) a* Dalam kampaye Pemilihan Umum dilarang memper- 

soalkan. Pancasila dan Undang-undang Dasar 19 
k5 ;b. Tema Kampaye Pemilihan Umum adalah progam tl- 
§p''6rgaMsasi peserta Pemilihan Umum yang b-er- 
hubungan dengan Pembangunan Nasional.

Dari pasal ini diharapkan nantinya kampanye Pemilihan'''Utn- 
um lebih berorentasi pada progam, tidak pada orentasi Idi- 
ologi atau rasa emosional. Harapan ini belum tercemin da
lam pemilihan umum tahun 1982, terlihat pada peristiwa Lar 
pangan Banterig dan kejadian-kejadian di Jogyakarta yang 
mendoi'ong Pangkopkamtip mengeluatkan perintah T,tembak di 
terapat" setiap kegiatan yang di pandang akan merusak citra 
baik Pemilihan Umum.^
3* Pcnambahan ayat 1 b pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi 
sebagai berikut "D.alam kampanye Pemilihan Umum di scluruh 
Indonesia rakyat mempunyai keseinpatan dan kebebasan untuk 
menghadiri kampaye Pemilihan Umum11*

Kalau kita simak dari kotentuan tersebut, ^erdapat 
jaminan bagi segala lapisan masyarakat untuk menghadiri 
atau ikut kampanye pemilihan umum, dongan demikian tidak 
akan ada lagi ancaman atau intimidasi bagi rakyat yang ikut 
fcanpanye.

Helihat isi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980

k5
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saya meraandang merupakan awal dari usaha Pemerintah un
tuk memberi kesempatan pada partai politik untuk berperan 
kembali, tentunya dengan budaya politik yang berbeda de
ngan masa pemerintahan Orde Lama* Saya katakan langkah 
awal karena akan ada kebijaksanaan lanjutan di bidang po
litik untuk membentuk format politik baru dan kalau usa
ha ini berhasil tentunya merupakan suatu prestasi tersen- 
diri bagi Pemerintahan Orde Baru,

2. Setelah Keluarnya UlT No.  ̂Tahun 1985

Setelah mengalami 3 (tiga) kali pemilihan umum da
lam masa Pemerintahan Orde Baru, kebijaksanaan Pemerintah 
dalam mengarahkan format politik Indonesia semakin jelas* 
Apabila kita lihat beberapa kebijaksanaan akhir-akhir ini
- terutama menjelang pemilu 19&7 - yakni keluarnya/dite- 
tapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehi
dupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tertu- 
ang dalam Tap MPR RI No.- II/MPR/1983* dinamika politis ha- 
rus tampak dalam rangka menciptakan kerangka landasan un- 
tul semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Seca- 
ra garis besar Tap.MPR RI No. II/MPR/1983 meliputi

a* Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap ke
kuatan sosial politik;

b.. Pemantapan kehidupan konstitutional, demokrasi dan 
tegaknya hukum;

c. Pemantapan mekanisme kepemimpinan nasional berdasar- 
kan UUD

d* Peningkatan usaha pemasyarakatan PZfj

^Sudibjo, "Tiga Tahab di Dalam Pembangunan Demokra
si di Indonesia", .Analisa* No#8, Tahun XIII, Agustus 19$4> 
h♦560•
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c* Peningkatan pendidikan politik;
f. Peningkatan peranan kekuatan sosial politik dalam 

pemilihan umum serta dalam kehidupan berbangsa dan 
bcrnogara. Hal ini erat sekali dengan pencrimaan 
Pancasila sebagai satu-satunya asas;

g. Peningkatan komunikasi sosial timbal balik;
h. Pemantapan dan penataan organisasi-organisasi kema- 

syarakatan dan
i. J-'emantapan wadah-v/adah penyalur pendapat masyarakat 

pedesaan.
Sehubungan dengan hal tersebut dan berkait dengan 

pelaksanaan pemilihan umum 1987, Pemerintah’ berhasil mem
bentuk Undang-undang yang berkait dengan pemilihan umum, 
yakni UU Mo. 3 Thn. 1985 Undang-undang tentang Perubahan 
atas Undang-undang No. 3 Thn. 1975 tentang Partai Politik 
dan Golongan Karya ;UU No* 1 Thn. 1985 tentang Perubahan 
atas Undang-undang No. 15 Thn* 1969 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat se
bagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. k Thn* 1975 
dan UU No. 2 Thn. 1980 ; UU RI No. 2 Thn. 1985 tentang Peru
bahan atas UU No* 16 Thn. 1969 tentang Susunan dan Keduduk
an Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan PenvaJtilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975*

Kalau ditinjau, ketiga Undang-undang tersebut mon- 
cerminkan usaha Pemerintah untuk merubah format politik 
atau budaya politik Indonesia dalam bidang kepartaian, se- 
kaligus memherikan/meninGkatkan peranan partai politik da- 
lam konteks format politik atau bydaya politik yang baru.

Perubahan tersebut yang paling prinsip meliputi,pe
rubahan asas bagi organisasi kekuatan sosial politik, yakni 
boraaaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan peru
bahan orentasi partai politik dari orontasi IdeologL ke

k?
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orentasi progam, di pihak lain juga diatur tentang tidak 
adanya porbedaan antara ketiga organisasi kekuatan sosial 
politik.

Kecenderungan tersebut diatas - transformasi idi-
ologi dan orqntasi partai politik- se dikit banyak sudah
terlihat pada pemilihan umum 1987* walaupun praktek-prak-
tek lama masih ada, misal ; memanfaatkan birokrasi yang
ada, yakni adanya surat edaran Bupati Aceh selaku ketua
pembina Korpri, agar semua unit Korpri memanfaatkan minggu
tehang untuk memenangkan Golongan Karya,^juga diangkatnya
masalah Idas masyarakat oleh salah satu OPP dengan meng-

*50klaim partainya sebagai partai orang klas bawah.^
Secara umum hasil pemilu 198? sudah menunjukan tan*- 

da tanda perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh pera
turan perundangan yang ada. Mungkin hambatannya adalah su- 
litnya partai politik menyesuaikan diri dengan perubahan 
yang ada, sehingga konflik-konflik beralih ke konflik in
tern partai politik. Di antara peserta pemilu yang "siap" 
dongan perubahan tersebut adalah Golongan Karya. Dari pe-
ngamatan yang ada, ABRI yang paling siap dengan perubahan

i
tersebut, terlihat dari sikap ABRI yang tidak memihak ke- 
pada OPP tcrtentu,

Dalam pemilihan umum 1987, ABRI telah memberanikan

49nppw ppp Aceh dan Riau Memprotes Hasil Pemilu11, 
Kompa6f 27 April 1987* h. I.

' ^"Masih Ada Klaim Kelas dan Yang Coba Hidupkan Kul 
tus", Jav/a Post. IQ April 1987, h.I.

48-
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dirinya untuk mempercayai eemua OPP,-̂ *nienurut Alfian da
ri sikap ABRI yang tidak memihak tersebut dapat dilihat 
bahwa ABRI yang selama ini lebih banyak didominasi oleh 
pemikiran preventif terhadap perkembangan masyarakat aki- 
bat pengalaman traumatis di masa lampau, sekarang lebih 
banyak memberanikan diri untuk melihat dimensi perkembang
an masyarakat dan dimensi pemeliharaannya*^ Dengan.sikap 
ABRI tersebut akan merangsang Golongan Karya untuk mandir 
ri dan dewasa, setidak-tidaknya akan lebih memperkuat ko- 
mitmennya untuk tidak terlalu mengantungkan pada aparat 
birokrasi* Sikap ABRI tersebut untuk jangka panjang menu- 
rut Harry Tjan Silalahi akan bermanfaat, jika terjadi su
atu krisis, masyarakat pertama-tama akan tetap berpaling 
pada ABRI.55

Berikut ini dilutip beberapa pasal yang mencermin- 
kan adanya perubahan format politik di Indonesia ;
1. Menjan^cut perubahan atas partai politik, dapat dili
hat pada pasal I ayat 2 UU No.- 3 Thn* 1985, yakni pengan- 
tian ketentuan pasal 2, sehingga berbunyi senagai berikut;

(1). Partai politik dan Golongan Karya berasaskan Pan
casila sebagai satu-satunya asas;

(2)* Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
asas dalam kehidupan bormasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.

2* Perubahan orentasi partai politik dapat dilihat pada

49

^Interview Kompas dengan yang bersangkutan yang 
tertuang dalajn judul "Kemajuan Proses Pemantapan Demokra- 
si Kehidupan Bangsa", Kompas* 25 April 198?, h.I.

52Ibld..h. VIII.
55Ibid.
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pasal I ayat if UU No. 3 Thn. 1985* yakni penambahan pasal 
3 a di antara pasal 3 dan pasal if yang berbunyi sebagai 
berikut "Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan 
tercapainya tujuan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 me“
lalui progam-progamnya dengan jiwa/semangat kekeluargaan,

/
musyawarah dan gotong royong"*

Dengan adanya penambahan pasal ini, maka untuk men
capai tujuannya, dengan melalui progam-progam partai, se- 
hingga tidak ada lagi persaingan ideologi.
3* Tema kampaye tidak lagi menyangkut. ideologi yang bero- 
rentasi pada pengkotak-kotakan masyarakat, tetapi bertema- 
kan pro gam organisasi peserta pemilihan umum yang berhu- 
bungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pan
casila, ini termuat dalam pasal I ayat 12 UU No. 1 Thn.

i
1985 yakni menganti ketentuan pa6al 20 ayat (la) huruf b.
4. Persamaaa kedudukan, hak dan kewajiban yang sama anta
ra tiga organisasi kekuatan sosial politik, tertuang pada 
pasal I ayat 8 UU No. 1 Thn. 1985 yang berisi pengantian 
pasal 13 a sehingga berbunyi sebagai berikut ; "Pemilihan 
Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial po
litik, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, . 
dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai keduduk
an, hak dan kewajiban yang sama",

Pengantian pasal tersebut dimaksudkan sebagai pene- 
gasan bahwa 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik pe
serta pemilihan umum mempunyai kedudukan, hale dan kewajib
an yang sama dan sederajat termasuk dirialamnya hak untuk 
memperAleh kesompatan dan pelayanan yang sama, termasuk da-

50
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lam hal pencalonan bagi pegawai negeri sipil.^

3* Golkar Sebagai Satu Kekuatan Sosial Politik

a. Terbentuknya skretariat bersama Golongan Karya,
Sekretariat bersama Golongan Karya di bentuk tanggal 

20 Oktober 1964* yang mulanya bertujuan memberikan seraa- 
cam perlindungan kepada kelompok fungsional dan mengko- 
ordinirnya dalam Front Nasional. Potensi utama dari Sekber 
Golkar adalah kelompok Tri Karya yang terdiri dari Soksi, 
MKGR, Kosgoro* Pembentukan organisasi masea tersebut di- 
sponsori oleh ABRI, dalam usahanya untuk menhadapi PKI, 
yakni dengan membina organisasi-organisasi massa dan bersa
ma gplongan fungsional membentuk suatu barisan yang komu- 
dian .merupakan front bersama.^

3 organisasi pendukung utama barisan Sekber Golkar 
diketuai oleh unsur ABRI, khususnya Angkatan Darat. Perta- 
ma adalah Kosgoro terbentuk tanggal 10 November 1957 de
ngan diketuai oleh Mayor Isman, dengan bidang kegiatan me- 
liputi kesehatan, Agama, Pendidikan dan produksi makanan* 
Kedua adalah MKGR dibentuk tanggal 3 Januari i960 oleh Kolf 
Sugandhi, kegiatannya meliputi bidang Agama, sosial, pen- 
didkan dan kebudayaan. Ketiga adalah Soksi didirikan tang
gal 20 Mei I960 oleh Kol* Suhardiman*^

Usaha membentuk wadah yang terpadu dan bersifat na-

^Penjelasan Umum, UU No.l Thn. 1985f Angka 3 £• 
^Awad Bahasoan, op. cit., h.2?3.
56Ibld.. h.276.
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sional yang dikenal dengan Musyawarah Karyawan Indonesia

pada pertengahan tahun I963 tak sepenuhnya berhasil. Ka
rena sifcuasi pada waktu. itu semakin tidak stabile mendo- 
rong kekuatan-kekuatan politik yang anti terhadap sistem 
yang ada, menyatukan diri dalam barisan, dibentuklah Se- 
kretariat Bersama Golongan Karya pada tanggal 20 Oktober 
1964

Dalam perkembangannya Sekber Golkar berusaha untuk 
menyederhanakan struktur organisasinya yang kemudian ber- 
kembang terdiri dari 201 organisasi^ tapi usaha ini tak 
pernah membawa hasil. Kemudian ketua umum Sekber Golkar 
mengeluarkan surat keputusan Nomor 507/1969 tentang re
grouping keanggotaan dan struktur organisasi, terbentuk- 
lah 7 kelompok induk organisasi (kino), yakni Kino Soksi, 
Kino Kosgoro, Kino MKGR, Kino Ormas Hankam, Kino Karya 
Profeei, Kino Gakari, Kino Karya Pembangunan.

Untuk menghadapi pemilu 1971 sekber Golkar memutus- 
kan untuk hanya dengan satu tanda gambar, yakni pohon be- 
ringin dengan nama Golongan Karya, tidak mendasarkan pa
da tanda garabar masing-masing organisasi, akan tetapi Sek
ber Golkar melalui keputusan itu masih dinyatakan sebagai 
organisasi yang berbentuk federasi, yang berarti dalam ta- 
raf penghimpunan organisasi yang bernaung dibawahnya ser- 
ta dengan struktur yang longgar.
b. Golkar sebagai partai politik.

Kalau kita lihat pasal 34 a) UU No. 15 Thn* 1969

57Ibld.. H.281
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tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawa- 
ratan Perwakilan Rakyat, yang menyatakan bahwa "Organisa
si golongan politik yang ada dan diakui serta organisasi- 
organieasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan 
di DPRGR dan/atau DPRDGR, pada saat pemilihan umum dise- 
lenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut ser
ta dalam pemilihan. umum", maka dengan demikian Golongan. 
Karya dapat/berhak sebagai peeerta pemilihan umum tahun 
1971.

Berdasar Penetapan Presides No*4 Thn* 1959 Anggo
ta DPRGR terdiri dari golongan politik dan golongan karya.. 
Golongan karya yang dimaksud di sini adalah yang semula di- 
sebut golongan fungsional yakni golongan yang mempunyai
fungsi tertentu dalam masyarakat seoerti Koperasl, badan 

eftpoker ja dll.*^ Jadi tidak ikut serta dalam pemilihan umum*
Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang semula me- 

rppakan organisasi yang berbentuk federasi dari kelompok 
fungsional, dalam perkembangannya karena pengaruh perkem
bangan situasi politik menjelma menjadi kekuatan sosial 
politik. Ini terbukti dengan digunakannya satu tanda gam- 
bar dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 1971, dan 
sejak saat itu Golkar memainkan peran sebagai pertai poli
tik..

Kalaupun. ada sementara pihak yang menyatakan bahwa 
Golkar bukan partai politik, hanya dari segi namanya, ma
ka alasan tersebut kurang bisa dlterima. Sebab ukuran un-

^^Harmaily Ibrahim, loc. cit.
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tuk dlkatakan partai politik tidak bisa diukur dari nama- 
nya sebagai contoh adalah NU dan Sarekat Islam keduanya 
pernah menjadi partai politik walaupun awal pendiriannya 
tidak dimaksudkan untuk itu. Di samping itu Sudharmono, 
ketua DPP Golkar sendiri menyatakan bahwa Golkar merupa
kan organisasi politik, sama dengan partai politik yang 
lain, hanya.namanya saja yang Golongan Karya, hak dan ke- 
wajibannya sama.^

c. Kedudukan pegawai negeri sipil*
Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu- 

satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,. berbangsa dan
bernegara serta perubahan orentasi partai politik, yaitu

i
dengan berorentasi pada progam yang berhubungan dengan 
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka
sudah tidak perlu lagi ada kekhawatiran, bahwa keterlibat- 
an anggota Korpri pada partai politik nantinya akan mengr 
goyahkan persatuan dan kesatuan serta kekompakan dari Kor
pri.

Di samping itu posisi dari Golkar sama dengan dua 
kekuatan sosial politik yang lain. Golkar bukanlah sebagai 
wadah bagi golongan fungsional sebagaimana maksud mula di- 
dirlkannya Sekretariat Eersama Golongan Karya® Untuk go
longan fungsional sudah ada wakilnya sendiri di lembaga 
perwakilan rakyat, yakni untuk utusan golongan-golongan 
terwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Utusan— 
utusan golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, selan-

"''Wawancara Tempo dengan Sudharmono, Tempo * No * 9, 
Thn. XII, Z Mei 1987, h.25*

<50
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jutnya disebut utusan golongan-golongan, yang berjumlah 
100 (seratus) orang" dan utusan ini ditetapkan oleh Pre.~ 
siden, balk atas usul organisasi golongan-golongan maupun 
atas prakarsa Presiden*

Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Ho.2 Thn. 1985 
paaal I ayat I point c dan ayat k c, sedangkan utusan wa- 
kil Golongan Karya ABRI ditempatkan di DPR, yang dian^tat 
sebanyak 100 (seratus) orang. Pengangkatan tersebut. dite
tapkan. oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenja- 
ta (pasal I ayat 11 UU No.2 Thn. 1985)* Jadi untuk pengwag- 
katan golongan karya non ABRI di lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat ditiadakan, hanya ada di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, sedangkan anggota DPR dari wakil ABRI secara oto- 
raatis manjadi anggota MPR.

55
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KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan atas Kedudukan Partai 
Politik di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru de
ngan beberapa aspeknya, sampailah kini pada kesimpulan 
atas pembahasan skripsi ini dan dalam bab terakhir ini 
akan disampaikan pula beberapa saran guna dijadikan bahan 
pertimbangan untuk melihat permasakahan kepartaian di In- 
do nesia*.

1. Penetapan asas tunggal Pancasila dan perubahan 
orentasi partai politik dari orentasi ideologi ke Orentasi 
progam, nantinya akan mampu menciptakan kestabilan politik 
dan berjalannya mekanisme kepemimpinan secara normal dan 
stabil, dengan demikian kedudukan partai politik secara 
juridis formal mempunyai landasan yang kuat.

Untuk raencapai hal tersebut disarankan perlunya pe
ningkatan jalur komunikasi politik dengan infra struktur, 
dengan meningkatkan peranan partai politik dan bersama-sa- 
ma infra struktur melakukan evaluasi sehingga nantinya ke
bijaksanaan politik tersebut bisa diterima semua pihak,ba- 
ik supra struktur maupun infra struktur.

2.Dengan telah ditetapkannya Pancasila sebagai sa
tu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dan tidak adanya pembedaan antara ketiga 
orgamisasi kekuatan sosial politik baik kedudukan, hale ma
upun kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi pengkotak-ko- 
takan ideologi/masyarakat dan terjaminnya mekanisme demokra- 
si secara sehat dan mekanisme kepemimpinan..

BAB V
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Agar keadaan tersebut bisa tercapai disarankan agar 
ABRI dan Pemerintah tidak memihak pada salah satu kekuatan. 
sosial politik, dan pemberian kebebasan bagi segala lapis- 
an masyarakat untuk menentukan pilihannya, terutama bagi 
pegawai negeri sipil, dalam hal ini Golkar sebagai kekuat- 
an sosial politik dengan kedewasaan dan kepercayaan diri 
harus melepaskan ketergantungannya pada birokrasi.

5. Sistem mylti partai dalam kehidupan kepartaian 
di Indonesia mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, 
hal demikian terjadi karena sistem multi partai tidak se- 
suai ddngan budaya politik bangsa Indonesia pada waktu., itu 
sebab situasi politik yang ada pada suatu waktu tertentu 
akan mempengaruhi kehidupan politik yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari penyebab 
ketidakstabilan tersebut, ketidakstabilan politik/pemerinv- 
tahan sangat ditentukan oleh tingkat kompetitif dan anta- 
gonisme antar partai-partai politik yang ada. Untuk menga
tasi hal tersebut perlu diciptakan sistem kepartaian yang 
berdasarkan konsesus, yakni kesamaan sikap dalam memandang 
persoalan, sehingga nantinya sistem ini mampu membentuk pe
merintahan yang etabil.

4. Kalau ditinjau, kebijaksanaan-kebijaksanaan po
litik pemerintah pada masa pemerintahan 0rd6 Baru, teryata 
ada portalian yang erat antara satu kebijaksanaan dengan 
kebijaksanaan berikutnya, yakni diarahkan pada pembentukan 
format baru di bidang politik, yang diharapkan akan sesuai 
dengan budaya politik bangsa Indonesia.
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Agar supaya format politik baru tersebut dapat di- 
terima semua kekuatan sosial politik yang ada, maka disa- 
rankan perlunya dialog antara Pemerintah dengan unsur-un- 
sur dalam sistem politik untuk menghindari kesan pemaksa- 
an«
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