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Motto :

— Ada dua hal pentlng dalam hidup ini s perta- 
ma, mendapatkan apa yang diinginkan; dan 
yang kedua, menikmati apa yang telah dimi- , 
liki„ Hanya orang yang bijaksana saja yang 
dapat berbuat yang kedua.

( Logan Pearsal Smith )
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BAB I 
PENDA HuLUA II

1. Permasal&han : La tar Belakang dan Perumusannya
Kalau kita lihat pada abad XX ini, intervensionisn? 

politik oleh mill ter di kebanyakan negara-negara berkerabaas 
sudah merupakan tradisi. Kejadian ini men£uatkan'£?kta se- 
jarah dan politik bahwa bila pemerintahan sipil tidak beker- 
ja secara efektif dan eiisien, serta tidak terkoatrol, akan 
merupakan prasyarat bagi tampilnya Pretorianisrne yaitu si- 
tuasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melak
sanakan kekuasaan politik van;"' otonom dalsm masyarakat ber-
kat pen^gunaan kekuatan aktual atau ancarnan pen^unaan ke- 

'lkuatan.
Kenyataan ini tidak berbeda dengan ABUI yang telah 

memperkuat kedudukannya yang aomiaan dalam politik semenjak 
tertumpasnya pemberontakan G. 30 3/PXI, walaupun pada per- 
mulaan tahun 1957 konsepsi Dv/i Fungsi telah lahir dengan 
menampilkan peranan ABRI di bidang politik yang realisasi- 
nya terhimpun dalam wadah Golongan Fungsional. Dominasi 
ABRI dalam politik terus berlanjut ketika Jenaral Soeharto 
mendapat mandat Surat Perintah Sebelas Maret(Supersemar) 
untuk mengambil tindakan-tindakan sehubun^an dengan krisis 
politik yar.£ melanda tanah air. Dasar hukum inilah y?nz

1Amos Perlmutter, Kiliter dan Politik. cst..1, terje- 
mahan Sahat Simamora, RajawaliJakarta, 1°C4, h.143.

1.
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nemperkuat gerak laju pertumbuhan peranan politik ABRI yang 
dominan sejak Angkatan Da rat memperoleh legitimasinya. Ti
dak. itu saja Supersemar oleh DPRC-R ditetapkan sebagai salah 
satu perv/ujudan sur/ber dari segala sunber hukum bagi kehi-

*

dupan politik di Indonesia-', disamping Proklamasi kemerdeka- 
an RI 17 Agustus lf?45.. Sedangkon pengunduran Presiden Soe
kamo sebagai Presiden Republik Indonesia/Handataris i-IPRS/ 
Pane;lima Angkatan Dersenjata RI sejak tanggal 20 Pebruari 
1967 yang berisikan dokumen penyerahan kekuasaan pernerinta- 
han kepada pengemban Tap.HPRS Mo.IX/HPRS/1SS6, yang nenga- 
khiri dualisme kepenimpinan nasional yang *ustru cenganrkat 
ABRI kedalam pucuk pinpinaii eksekutif, seperti dapat kita 
lihat dalam pernyataan dibawah ini :

Kami Presiden Republik. Indonesia/Handata rig I-IPRS/Pa ng- 
lima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah ne« 
nyadari bahwa konflik politik yang terjadi dev/asa ini 
perlu segera diakhiri deni keselamatan rakyat, bangsa, 
negara.
1. Kami Presiden Republik Indonesia/ I-iandataris I-Ir’RS/ 

Panglima Angkatan Dersenjata Republik Indonesia ter- 
hitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerin
tahan kepada pengemban Tap.KPRS Mo.IX/hPRS/19'36 Jen- 
.dral Soeharto dengan tidak mengurangi maksud dan ji- 
v/a UUDf1945.

2, Pengemban Tap.IiPRS No•IX/KPR3/19S6 melaporkan pelak- 
sanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap 
waktu dirasa perlu.

3, uenyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, pnra pe- 
mimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintahan, 
dan seluruh ABRI untuk torus meniagkatlnn persatuan 
dan menjaga serta menegakkan revolusi dan membantu 
sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengenban Tap.I-IPR3 Bo. 
IX/UPRS/1966 seperti tersebut diatas.

4. Menyanpaikan dengan penuh rasa tanggung jav/ab pengu- 
muman ini kepada rakyat dan MPRS.
Semoga Tuhan Y.K.E. roelindungi rakyat Indonesia da
lam melaksanakan cita-citanya mev/ujudkan masyarakat
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adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Jakarta, 20 Psbruarl 1967

Presiden/Kandat^ ri s M?R3/?angli- 
na -ertinrri Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia,
ttd.

2Soekarno
Demikian pula konsensus DPRGR tangepl 16 Desember 

1969» yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Pimpinan 
DPRGR tanggal 16 Desember 1 9 6 9 yang memberik^n peranan pan
ting pada. ABRI dalam bidang politik yaitu kesepakatan untuk 
mengangkat perwakilan AERI dan rlon ABRI untuk dud.uk dalani 
l2mbaga legislatif (DPR). Dasar alas?n pen,c;nngkatan adalah 
untuk mengamankan Pancasila dan UUD14-5 , serta _ :.iengadakan 
penataan kembali kehidupan politik di tanah sir. Fengangka- 
tan perwakilan ABRI dan Non ABRI terwujud secara formal da
lam bentuk UU, ketika perwakilan mereka secara nyata-nyata 
diangkat dalam badan legislatif (DPR) sebanyak 100 kursi (UU
Mo.1 6/1 9 6 9) dari 460 kursi yang diperebutkan.* ;

b

Bukan itu saja, pemilu yang terlaksana pada tahun 
1971 telah melahirkan Golongan Karya yang merupakan kekua
tan sosial politik baru ha sil bentukan AIIRI tanggal 20 01:- 
tober 1964(sebelumnya bernama oekbergolkar), untuk ineiae-

Nugroho'Motosusanto, Pe.iuanpr daTrPra.turit, ,cet;2, , 
Sinar Harapan, Jakarta, 1985 # h.135,

3
^Ali Murtopo, Strate^i Pembangunan Nasional, cet.,2, 

CSIS, Jakarta, 1982, h.151. .*

2
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nangkan pemilihan umun itu dengan kemenangan mayoritas da
ri semua pemilih yang syaii. Kemenangan ini tidak terlepas 
dari usaha ABRI sendiri untuk meraperbaharui sistem politik 
di tanah air, yang sebelurnnya partai-partai politik diang- 
gap terlalu mementingkan keadaan politik senata tanpa me- 
lihat faktor-faktor lain yang lebih penting, seperti dapat 
dilihat waktu pemilihan umum zaman Demokrasi Liberal(l955) ,  

dimana partpi-partai politik waktu itu banyak yang mernen- 
tingkan golongannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan 
masyarakat. Walaupun kernenangan Golongan Karya tidak terle- 
pas dari sumbangan ABRI, tetapi kemenangan itu merupakan 
proses dari konsepsi yang diberikan kepada AERI untuk ber- 
politik sejak tahun 1957 yang terhimpun dalan'waaah Golo
ngan Fungsional untuk didudukkan dalam Dev/an Jasional. * 

Dari hasil pemilihan mum tahun 1971 telah memper- 
kuat dan mempermudah tercapainya konsensus AOI-Golkar da- 
lao badan legislatif(DPR) untuk menyederhanakan sistem ke- 
partaian yaiig terwujud pada tahun 1975 kedalam 2 partai po
litik dan 1 Golongan Karya. Penyederhanaan ini tidak terle- 
pas dari perwakilan ABRI-Golkar yang duduk dalam DPR, baik 
diang]-:at maupun pemilihan, seperti dapat dilihat dari ke
menangan 556 kursi dari 450 kursi yang tersedia.^ Dari ala-

4Ibid.
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san kemenangan inilah yang mev/ujudkan DPR untuk menyetujui 
Rancangan Undang-undang Mo.3/1975 tentang Partai Politik 
dan Golongan Karya, yang didalan Eab I Pasal 1 tersirat ada- 
nya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia(3 Partai 
Politik saja). Untuk secara jelasnya dalam Ec-ncuktilî n ke
nyataan itu, dapat dilihat pada tabel dibav/ah ini :

ABRI, + Hon. ABRI.(Sipil yang diangkat)*....  100 kursi
Golongan Karya ......................... 23S kursi
Nahdatul Ulama .........................  58 kursi
Parmusi ....................... ........  24 kursi
Partai Nasional Indonesia ...............  20 kursi
P5II ................................... 10 kursi
Partai Kristen Indonesia ................  7 k'’.rsi
Partai Katolik .........................  3 kursi
Perti .................................. 2 kursi

* 5Jumlah .................................  450 kursi.
Dalam pemiliham umum tahun 1977 tidak ada bedanya 

dengan pemilihan umum tahun 1971, dimana Golkar sebagai par
tai pemerintah( ABRI ) tetap memenangkan pemilihan umum itu, 
hanya saja pada pemilu tahun 1977 ini pemerintah tetap pada 
pendirian untuk mendukung satu kekuatan sosial politik ya
itu Golkar, seperti antara lain dalam peiicalonan anggota- 
anggota IIPR/pPR/DPRD, dimana nenteri-menteri oalam kabinet 
pemerintah( ABRI ) dicalonkan untuk menjadi Vote Getter( pe- 
ngumpul suara ), padahal harus diciptakan kondisi-kondisi 
netral .bagi ABRI terhadap ketiga kekuatan sosial politik

5I’oid.
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6

yang melaksanakan pemilu. Hal ini aaa raotivasi tersendiri 
di pihak p'emerintah( ABPJ ) yang dihadapkan pada alterna- 
tif, seperti yan£ dikemukakan oleh Prof .DR.iTugroho Motosu- 
santo

oeandainya ABFil terdiri diatas semua kontestan kemung- 
k.inan Golongan Karya sebagai partai pemerintah akan 
kalah dalam pemilihan umum, dengan konsekuensi tidak 
tercapainya cita-cita Orde Baru, b?.hkan haail-hacil • 
yang telah dicapai akan hilang lenyap tidak berbekas, 
dan sulit dibayangkan nialapetaka yang* akan nenimpa •- 
gara dan bangsa Indonesia.

Kenyataan ini sejalan pula dengan apa yang dikenuka-
kan oleh tokoh-tokoh Orde Baru yang tel^h lama berkecimpung
dalam dunia politik, seperti yang dikemukakan Adam I-ialik

I-iernang seharusnya ABRI lebih membagi peran dengm ke- 
l:uatan sipil, karena sejauh yang saya ketahui ABFII se- 
fcenarnya beluin pernah fkut ■ kegia tan politik, kecuali 
ksterlibatan dari mereka yang duduk da Ian eksekutif 
itupun sifatnya terbatas, karena itu s?.y? yakin ABRI 
tidak. berkebe)"atan membagi peran politi!: lebih besar 
pada Siangan sipil.

Sebenarnya apa yang dikenukakan oleh kedua tokoh 
angkatan 1945 mcnunjukkan fakta yang sebenarnya, seperti 
peiierjpatan anggota-anggota ABRI dalam jabatan kotua lemba
ga tinggi dan tertinggi negara. Persepsi inilah yang menye- 
babkan keadaan partai politik maupun Organisasi oassa ba
nyak yang Jatuh bangun dan pecah dalam organisasinya, se
perti konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh FDI maupun

7Imam V/alujo dan Kons Kleden, Indonesia Kini dan 
Esok, cet .3, Leppenas, Jakarta, 1982 , Ta v13 *. " ~

îJugroho Notosusanto,.6p#, cit.,, h*271*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DOMINASI ABRI DALAM POLITIK DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, STUDI TAHUN 1965-1985

GIRI HASTONO



7

konflik-konflik yang mev/arnai P?P( Partai Persatuan Penba- 
ngunan ). Gejaln-gej?la inilah yang menyebabkan serta me- 
ninbulkan problematik yang sangat tajam, sehingga banyak 
tokoh-tokoh yang terlibat dalam korp ABRI sendiri memberi-
kan pernyataan, seperti pendapat Jendral Purnav/irawan Soe-

....................8raixro dioaw^n 1111 :
Ia mengkonstatasikan bahwa disana-sini ABUI seolah-Olah 
menj3dl pemain tunggal didalam kehidupan politik, se
dangkan sebenarnya sudah harus diciptakan kondisi-kon- 
disi yang salin membutuhkan antara A3RI dan rakyat, AERI 
dan BRartfedTPolEtiJc,:“ABRI si Kahasiswa.. la mengakui bah- 
v/a keterlibatan ABRI dalam politik ini disebabkan kare
na dorongan untul; secara preventif dapat mer.cegah tim- 
bulnya kembali PKI, sehingga akibatnya seperti sekarang 
ini, Bupati, Direk.tur-dircktur Jendral, Gubernur, mau- ' 
pun Duta-duta Besar banyak yang dari ABRI; akibatnya 
ABRI terlibat dalam kehidupan politik- yang sangat jauh 
' dan terlalu luas.

Sedangkan dalam pemilihan umum tahun 1982 tetap ti
dak ada. bedanya dengan pemilu tahun 1971 dan 1;77, dimana 
pemerintah( ABRI ) dan Golkar tetap eksis dalam memenang- 
kan pemilu tahun itu. Dari hasil pemilu tahun 1982 ditan
da i dengan banyaknya pergeseran di kalangan masyarakat, ba
ik di kalangan organisasi sosial politik, dari Siangan ma- 
hasiswa, organisasi massa, dan lain-lain yang apatis terha
dap politik, seperti sukarnya menggalang persatuan yang ku- 
at diantara partai-partai politik, maupun Icir.ahnya mahasis- 
v/a untuk berpolitik di da Ism kampus ( ad^nya I IKK pada tahun

rJugroho Motosusanto, ot?.cit>, h.321-322.
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1978 yaitu dengan dikeluarkan SK Mendikbud No.0156/U/1978 ) 
serta melemahnya kaderisasi diantara partai politik. yang a~ 
da melalui organisasi-organisasi massanya* Dalam keadaan 
yang serba apatis terhadap politik ini, banyak nembawa pe- 
ngaruh bagi ABRI untuk terus berpartisipasi secara aktif 
dalam politik, baik eksekutif, legislatif, maupun judisiil.

dari latar' belakang yang telah saya kemukakan terse- 
but dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apa alasan( latar belakang ) yang melandasi ABRI untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam politik, sehingga di
antara tahun 1965-1985 mendominasi jalur-jalur strate- 
gis politik ?

2* Apa landasan yang memperkuat dominasi ABRI dalam politik 
dan bagaimana wujud landasan itu ?.

3* Bagaimana peranan ABRI di bidang politik setelah terse- 
lenggaranya pemilihan umum tahun. 1971 ?

4* Bagaimana pengaruhnya terhadap institusi Dewan Perwaki
lan, Rakyat ?

2*. Peqjelasan Judul
Dalam penjelasan judul Skripsi ini, saya membatasi- 

nya dalam skope antara tahun 1965-1985, yaitu :
"DOKIMASI ABRI DALAM POLITIK DAM PST-IGARUHIYA T5RH4DAP DE- 
WAN PERWAIvIUM RAKYAT, ST0DI TAHUN 1965-1985”*
Oleh sebab itu perlu kiranya untuk memberikan penjelasan
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terhadap judul. Skripsi yang saya pilih ini,
Dominasi berasal dari kata Bahasa Inggris "domination11 
yang menurut John Echols dan Hassan Shadili dalam ka- 
mus Umum Inggris-Indonesia yang diterbitkan oleh Gra-

Qmedia berarti kekuasaan*
Sedangkan menurut W*J.S.,Poerwadarminta dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, kekuasaan berarti kemampuan atau 
kekuatan memerintah.^

Sedangkan menurut Prof.Miriam Budiardjo memberi pe- 
ngertian kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau seke- 
lompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 
itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 
yang mempunyai kekuasaan itu.^

Namun demikian untuk menggunakan kekuasaan yang ada 
harus ada pengendalinya( penguasa ); dan ini ternyata di- 
jalankan oleh ABRI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, Angkatan Udara, serta Kepolisian, tetapi titik tolak 
nya dari Angkatan Darat,

Sementara itu pengangkatan 1/5 anggota Golongan Kar-

^John Echols dan Hassan Shadili, Kamus In^gris-Indo- 
nesia. cet.XII, Gramedia,'Jakarta, 1983* h.193*

^W*JVS*.poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  ̂
cet.II, PP Dan K., Jakarta, 1954»

^Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cet. 
VII, Gramedia, Jakarta, 1982, h.35*
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ya ABRI dan sebagian Golongan Karya Non ABRI di DPR yang 
direalisasikan dalam Undang-undang No.16/1969 yang diubah 
dengan Undang-undang No.5/1975 akan mempengaruhi hakekat 
lembaga perwakilan. Dalam pembahasan Skripsi ini saya ha- 
nya berpijak pada kedua Undang-undang itu, dan tidak mem- 
bahas Undang-undang No.2/1985, disebabkan realisasinya be- 
lum berjalan dan menunjukkan aktivitas yang nyata.

Dalam penjelasan judul ini saya juga membatasi masa 
dominasi ABRI dalam politik antara tahun 1965~1985» dika- 
renakan pada masa itu ABRI telah berjasa dalam menghancur- 
kan Pemberontakan <J. 30 S-/PKT, dan juga telah menumbuhkan 
Orde Baru. yang membawa konsekuensi yang 'sangat luas di bi
dang politik, ekonomi, budaya; tetapi yang jelas titik be*-
rat saya adalah di bidang politik, seperti yang saya kutip

1?dari pendapat DR.Juwono Sudarsono sebagai berikut :
Setelah 1 Oktober 1965 berkerabanglah suatu semangat 
baru yang merupakan reaksi terhadap sistem politik se- 
belumnya. Para pelaku dan peraikir politik mulai raenca- 
ri perumusan baru yang akan memurnikan UUDr45 dalam 
kehidupan praktek politik : berkembanglah gagasan pe- 
nyederhanaan struktur politik dan sebuah slogan lama 
dihidupkan kembali tegaknya hukum* Kali ini kehidupan 
politik ditandai oleh besarnya peranan Angkatan Ber* 
senjata, khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Darat yang hingga sekarang merupakan surabu utaraa kehi
dupan pblitik*

Dengan beralihnya kekuasaan kedalam p®merint0-han Orde Ba
ru, ABRI telah ditempatkan secara yuridis kedalam lembaga 
tinggi dan tertinggi negara*

12Muhammad Rusli Karimeranaa ABRI dalam P.oli tik, 
cet.II* Tayasan Idayu, Jakarta, 1983» h./fl.
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5 • Ala-san Pemilihan Judul
Saya raelihat peranan. ABRI yang lebih aktif dalam po

litik dan mendoninasi pemerintahan setelah terturnpasnya G*
30 S./PICI, walaupun peranan politik ABRI dalam Dv.d Fungsi 
aimulai sejak tahun 1957 ketika iuasuk kedalam Golongan Fung
sional untuk didudukkan dalam Dev/an Masional. Tetapi tahun 
1957 peranan politik ABRI belumlah seaktif setelah tahun 
1965, dimana dalam tahun 1957 kedudukan Dev/an Hasional ber- 
fungsi sebagai penasehat meagenai soal-soal kenegaraan dan 
kemasyarakatan kepada pemerintah.

Sebenarnya pombentukan Dev/an Hasional dalam rangka 
Demokrasi terpinpin yang gagasannya dikenukakan .Presiden 
Soekarno adalah untuk meng?tasi keadaan yang tidak siabil 
akibat penerapan Demokrasi Parlenenter. Dari tindakan Pre
siden Soekarno inilah ABRI memperoleh tempat dalam politik, 
yaitu ikut sertanya wakil mereka dalam Dev/an Hasional yang ' 
tugasnya seperti yang saya kemukakan cliatas.

Selain itu peranan dalam bidang politik oleh ABRI 
justru mendapat ter.ip.at pada saat I1PR3 memberi mandat kepa- , 
da Pangemban Supersemar untuk membentuk kabinet, yang ter- 
ber.tuk p-.da tanggal 25 Juli 1966 deng^n nama Kabinet 4opera 
dengan Jendral Soeharto sebagai ketua Presidium Kabinet de
ngan programnya Catur Karya :^

11

1 ̂ IJugroho Notosusanto, op. cit., h.1^5
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1. Menperbaiki kehidupan ralcy?t
2. Melaksanakan pemilihan umum dengan batas v/aktu se

perti yang ditentukan HPR3
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan ak

tif untuk kepentingan nasional.
4. Melanjutkan perjuangan anti kolonialisne dan imperi

alisms dalam -segala bentuk dan maniiestasinya.
Dengan mundurnya Presiden Soekarno serta dengan pe- 

nyerahan kekuasaan eksekutifnya kepada Pengemban Tap.--io.ri/ 
i:?a3/196o , ABRI telah mendapat temp.at untuk berperan lebih 
aktif kedalam percaturan politik di tanah air.

Dari penyebab-penyebab itulah yang memperigaruhi be- 
berapa partai politik, seperti PHI, NtJ, Parkindo, dan P31I 
untul: menerirna pengangkatan anggota ABRI dan Mon AERI untuk 
didudukkan d$lam lembaga legislatif atau DPR, yang secara 
tidak langsung rcempengaruhi jalannya sistera politik di ta
nah air.

Tu .1 ua n Penu 11 s a n
Dalam penulisan Skripsi ini tentunya sayn mempunyai 

tujuaii yaitu taelengkapi tugas dalam meinenuhi persyaratan 
untuk mencapai gelar 8arj?na Hukum, juga memberikan sunba- 
ng'-n ocr.iiliiran kepada ilrnu pengetahuan, kepada pembangunan ■ 
bangsa dan negara; dic.-mping itu u,atuk r.onar.b~h pcrbondaha- 
raan kcleksi. karya ilmiah di bidang hukum pada vj.iumnya, dan 
**ukun Taia .-’egnra pada khuausnya.

MlLlK-
I P E R P U S I A K ^ N  .

-UNlVFRS.rAS A1KLA 

1 ̂ —
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5 * Hetodolojci
a . Pcndekatmiv'i?.silah

Terhadap r;nsalah d-.lo.m Skripsi ini dilnkukan pendc- 
katan secara 'astoris deskriptif, yurio.is, dan An? litis. 
rJLctoris deskrintlf r.aksudiiya nornaparkan ala san-2 las'm *do- 
iitik ABRI menurut sejarahnya, raeng-'pa ABRI borperan sec^- 
ra aktii dr,lam politik dan mendcaino si jalur-j-lur strate- 
^is politik dalam ne^ara.

Yuri di s maksudnya nenitikbera tkan pa da peraturan paru:idan.> 
an yanr; berlaku seba^ai d?car b-^i A^RI untuk bcrperm V::- 
tif dalra politik.
Angiitis m^kaudnya men^upos atau rasnrulns denimsi A-'RI da- 
l?.m bidaii'' politi::, serta peii£aruhnya terhr-dap Isnb^? pe- 
mcriivcahan: khususnya tcrhadap DPR,

b, Suaber Data
Dalam raenyusun Skripsi ini saya meny^unakan data dari 

keoustakaan.

13

c. Prosedur oc-nr;unnuî n dan penrolahan data
■ Data kepustakaan ini dikur.pulkan malalui peniinjaman-j 

peminjamaa, baik buku-buku nvupun maja lah-maja 1?:h, serta 
melakukan pencatataii-po:ic~tatan di perpiistak-^n bcrdasark-vi 
pokok mas^lah yan~ jadi perm- salaiaan yang dimksud dalan 

Skripsi ini, serta mencumpulkan kliping-kliping sunt kha-
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bar. Kepustakaan yang dor.unan adalah dalani bidang Hukum 
Tata Negara dan kepustakaan Ilmu Politik, khususnya yang 
menyanglcut 'peranan A3RI dalarn bidang sosial politik.

d. A m  lisa Pata
Data dianalisa dengan menggun^kan metode Deskriptif 

dan Analitj.s, yang berarti setelah data terkuinpul kenuci-' 
an disusun mana yang ada hubungannya dengan permasalahan 
dinaksud, dan seterusnya dijelaskan pola-pola ABRI dalam 
tindakannya berpolitik secara aktif dalam periods 20 tanun

1

ini. Sotelah itu dianalisa, apakah peraturan perundang-un-
dangan: .yang memberikm tempat bagi A3RI untuk berpolitik 
secara ak*cif itu merupakan land’ san pijak yang ku^t untuk 
tstap dorainan dalam politik?, serta raenganalisi pula pe- 
ngarulinya terhadap D?R RI.

6. ?ertanggun;r,iavjaban Sistematika
Bab I dalam Skripsi ini yang membahas sagi-ssgi 

fundamental penulisan( Pendahuluan ), saya letakkan di a- 
wal penulisan, dengan makcud untuk memberik^n pembat-'san 
masalah dan untuk menghind?.ri kesalapahaman kep.ada per.ibaca 
akan permasalahan yang dimaksuc', serta dalam raiigka mania- 
karni kaselurumn substansi Skripsi.

Sedangkan pengertian dalam Bab II dinaksudkan untuk 
menganferlcan kepada pemoaca agar mengerti pokok permasala-
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ban yang sesungguhnya, serta memberikan landasan berpikir 
dalam meraasuki isi pembicaraan dalam bab-bab berikutnya.

Untuk alasan-alasan hi 3 tor is dibahas da Ian TVo III, 
hal ini untuk mengetahui sejak av/al mengapa All'Ll berperan 
serta dal^m percaturan politik di Indonesia, k-rcrna dengan 
inenget-ahui sejarah barpolitikhya kita labih me:i;etahui A1~;:I 
dalam prospeknya pa da masa sekarang dalan berpolitik.

Uenentara itu da lan Ihb IV diupayakan untuk. menge- 
tahui pokok landasan berpijak A2RI yang memperkuat peranan 
A~C1I da lam berpolitik, karena dari segi inilah nernu-
nyai dasar yuridis maupun politis dalam tferancumya yang 
lebik aktii dalam b~rpolitik, seningga lsbih ksntara reali- 
sasinya.

D?.n ini tentunya rnembav:a dcminasi \Z.\1 dalan aolitik 
yang justru menbawa pengaruh yang sangat luas, dikarenakan 
landasan politik dan yuridis mc-mberikan pengaruh pada ke- 
inainpuan ABRI dalam pemsrintahan yang l̂ -h satunya terhadap 
DPR RI; dan inilah yang marupakan l?tar belikang pembams 
dalam Bab V ini.

Keseluruhan problem*tika diatas dikaji ur-nig dalam 
suatu upaya oerumuskan inti sari perm sals ban pada. Bab VI 
y-'j.g berisi kesimpulan dan saran untuk ncmccankan nasalah 
ini.
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PENGERTIAN DOMINASI ABRI DALAM POLITIK
BAB II

Dominasi ABRI dalam politik adalah judul yang saya 
pilih, dan pengertiannya saya tinjau dari pendapat Prof* 
Miriam Budiardjo* Dari tinjauan pengertian ini dimaksudkan 
agar dalam memahami substansi Skripsi tidak menafsirkan 
pada hal-hal yang bersifat negatif; tetapi agar lebih me
mahami ABRI menurut realitanya*

Dalam kepustakaan Ilmu Politik dikatakan bahwa ke- 
kuasaan merupakan bagian dari Ilmu Politik, dan gejala ke- 
kuasaan yang dimaksudkan dalam pengertian Skripsi ini ada
lah. gejala yang biasa yang terdapat dalam masyarakat, da- 
lam semua bentuk hidup bersama termasuk dalam kehidupan; 
kenegaraan.

Prof.Miriam Budiardjo mengatakan :
Kekuasaan adalah inti dari politik, sebab politik da- 
pat dilihat sebagai semua kegiatan yang menyangkut meg. 
perebutkan, raempertahankan kekuasaan; yang jelas digu- 
nakan sebagai tujuan untuk kepentingan masyarakat.^ 

W*.A. Robson dalam The University Teaching of so
cial Sciences mengatakan :̂

Ilmu Politik raerapelajari kekuasaan dalam masyarakat

1/fMiriam Budiardjo, on- cit.. h.10* 
15•'Miriam Budiardjo, op. cit.. h.10*-

16
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... yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang 
liiigkup, dan hasil-hasilnya.

Dari sekilas pan&angan. ini da pat dikatakan bahwa 
fokus perhatian tertuju pada perjuangan untuk mencapai a- 
tau mempertthankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau 
■menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

Prof,Kiriam Budiardjo mengemukakan, dari segi sosial 
manusia itu mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan 
yang ingin $ekali dicapainya, untuk itu dia sering merasa 
perlu memaksakan keniauannya atas orang l în; hpl ini raenim- 
bulkan: perasaan pa da dirinya bahv.'a mengendalikan orang lain 
a da la hi syarat mutlak untuk keselamatannyay maka bagi kelom- 
pok orang kekuasaan merupakan nilai yang ingin dimiliki- 
nya.1°

Ossip K.Flechtheim mengatakan bahwa kekuasaan sosial
adalah keseluruhan dari kemampuan, Jiubungan-hubungan dan
proses-proses yang menghasilknn ketaatan dari pihak lain
... untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan olen p-:meg-vig ke- 

17.arsaan.

Robert K.Maelver mengemukakan bahv.'a k.rkUasa'ui sosi
al adalah kemampuan untuk tnengendali^an t\ngk:h laku orang 
lain, bail: langsung dengan jalan raemberi pcrintah, mupun

17

■̂■'iiriam Budiardjo, loc,cit.. 
17Miriam Budiardjo, loc.cit.
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secara tidak lancsung den-\'an memper^un-kan alat d?.n c^ra 
1 P>yznr torsedia.

Dari pendrpat-pendapat sarjaiia ilnu politik meiiae- 
nai kekuasaan sosiol da pat clitarik intisari, calivra kekua
saan sosial itu selalu berbentuk hubui:̂ an( relation slip ) 
dalam arti ada satu pi ink yan^ mencrintnh dan. ada pintle 
yan£ diperintah. Dan tidak ada persema^n nartabat, selalu 
yafc£ satu lebih tinggi da rip 3 ds yana lain, dan selalu ada 
unaur paksaan dalam hubun^n kekuaŝ aii; k -d^n^-k^danc Pak- 
saan tidak selalu perlu dipak^i secara berlebih-lefcihan, 
tetapi cukup ada kemun^kinan paksaan, seaerti dalam p£ii£a- 
ruh kekuasaan yan£ rnemerintin terhadap yaar încriiit-h ■ yai- 
tu nenuruti kehendak ya;is memerintah.

Disebabkaii kekuasaan. sosial bermacam-nacam, maka 
says berpijak pa da tinjauan politik yang borhubun^an de- 
njan kekuasaan, seperti pen^artian y^ivj say? titik berat- 
kan pa da pernnse l^han ini.

I-ienurut Prof .Miriam rudiardjo, keionsaan politik
•ai-il-h :19

ICsr.r:.;puan untuk rnempcn^aruhi kebijaks~n^an unun( pe- 
nerintah ), baik terbe/ituknya rr̂ upun a kib̂ t--’kibntnya 
sesuai deiv-an tu/iuan aa!':;-3-,*‘an^ kekuasaan aanclri,

1 âMiriam Eudiardjo, luc.cit.
1°"Tliriam Budiardjo, op.cit., h.37.
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Marena kekuasaan politik adalah banian dari kekuasaan so- 
sisl, nr.ka tu;;uanpun tcrfokus pa da kekuasaan untv.k rnemps- 
roleh ketaatan dari vjarga masyarakat, tetapi ;)uaa msnyair- 
kut ponyend"lian terirdap oran~ lain den^n tuyrn v.ntuk .. 
neinpengaruhi tindakan dan aktivit^s nerara di biding adni- 
nistratif, le.̂ ialatif, dan judisiil. Ihnun c.sr.iikian kaku-a-' 
saan politik tidak inunrkin tercapai atau bsr/rnil tat.r?'\ 
ae'aryunaan kekuasaan y-mc berjalan ei^ektif, Denman kcber- 
hasilan penr^unaan kekuasaan itu ber^rti sebagai kontrol 
y-nr efekti.f.

?ada kebanyakan nerara-ne^ara bcrkenibanc, tidak ter- 
kactr-.li Indonesia yans ke.aetian suku, rolnn;'an> -•liran, 
a^ama lebih tinggi diripada kesetiaan national, :r*aka keab- 
s-.han kekuasaan adalah konsep yanrr tepat aiar stkelonpok 
peivuasar.diterima baik oleh nusyarakat sesuai denran asas- 
-s-'G dan prosedur yang berlaku.

Kcnyataan ini ju^a berlaku terh--d̂ p A"kl yyny "icr:;- 
aunyai kakuasaan politik da lam j'jaran supra ctruktur di 
tanMi air. Dan kc-nyataan ini merupak-n hal ;/•*>na bi~aa da- 
pat diterima olch M-sy~rakat Indonesia; ir»I ini dapat di- 
likat dari tampilnya A Bill sec *ra menyeluruh y da v?aktu pe- 
numpasan peniberontakan 0. 50 S./PXI, terny^ta rakyat
terutana rcnhasisv/a, pelr> jar, rakyat p-da ummnya nondukun~
A Its J dalam canpur tan^annya di bidang politik. seb^y-i can- 
toli nunculnya konsep Tritura pa da tan^gal 10 J^uuri 1966
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den^an 
turunk 

nyi A 2'
'icruvn 
ran iz

tuiu?n aenuntut bubark̂ .n Portal llcuunis la'.on̂ sii,
"ii hirzu, d?n rstool Unbir.et !>:ikora • T'eir̂ n
‘II seĉ r?. donimn dalim politik setc-l-Ui t-hun r~65,

k m  '_)CTt?«ncte nd-ny?. bentuk k̂ rjas-̂ ii b-'.ru d-l-ir: cU.j'i-
litik di tan?,h yzn's sebelum:v*a divoniiiir 
n Soekirno.

i V' ."i i -i
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AIASaN ABRI SSISERAJ DMA 11 PCLIPIIC

1. Motivasl ABRI berpolitik sesudah kemerdekaan HI
Semenjak Mepublik Indonesia belun nsrdeka, A3:11 se- 

bcnarnya sudah r.enpunyai kexjsnderuiiran untuk berpolitik 
y-’itu sebasai prajurit revolusioner. Alasan-alasan ini ter- 
bav/a. setelah kemerdekaan dipr oklama aikan 17 A Justus 1045.

Sehari setelah pernyataan kemerdekaan, 'Paiiitya Per- 
siapan Kenerdekaari Indonesia men^adakan sidan^nya rmnai 
tig© kali; cLiantara ketiga sidang itu, maka sidang y?ng ke- 
3 inilah y~n(; telah berhasil membsntuk Kor.iite Masional In
donesia Pusat( IC-n? ) y-ng bertugas sebag^i penasehat Pre- 
siden beserta kabinetnya • Disanping itu dalau -idangnya 
ymg ko-5 ini jugj diputuskan membentv.k j-ad̂ .i:-Keâ anan .lak- 
yat( BICR ), dan ?UI sebagai satu-satunya partai .politik,

BIIR ymg merupakan proses dari terbentukiiya 
tsrnyata berdirinya mendapat sambutan dari nasyarakat se- 
car? luas, tidak hanya oleh nereka ŷ aig paru?.h berjuang, 
seperti Peta, Heiho, tetapi jura oleh niasyarakat pi'da uinun- 
nya. Dalam vniktu singkat BiP.-DiL1: berdiri diberbagai daorah 
dan nenjndi bjadan-badan revolusi yang menimpin perebutan 
kekuasaan setempat. Terayata peniimpin-per.'dinpin BKR juga ... 
meajadi anggota dari lonbaga Xomite Ifesional Indonesia yang 
ikut serta dalam Tnercecahkan raasalah-nnr.alaii naaional, se
perti politik, ekonomi, sosial budaya, dan mi liter yang ■

21
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tir.hul di pfimerintAhan pus^t maupun d^erah.^ I'lotiv-'Gi ini- 
lnh menbawsr alaoca ba^i A3\I, yan,:* secern historis pc- 
litis terb^wa sarapai sakaran^.

Tetapi disaiiipinc Ŝin-ira dilentuk pimerintah,
a da jur? kelompok lain yaav xicM: puas torl'adaa ViT̂ irin'/a 

. Ilelor-pn!: ini. beriviria ''adan-bad'.a '̂ rjivnr-'ii' -sc :-srti 
\njl: *.tan Peaiuda Indonesia, larisan ."Laky-• t Indonoci?.. I'ari- 

sail Duridi Indonesia, c’on lain-lain ). jlelorrpoL; i.:i tsrutaca 
terdiri dari rnereka y?n~ telah nembentuk pG]T"£r~*_c~ n • ba^ah 
tan°h sslnna no^a îi'\'dukab Jc-^n^ ^ -v-.,
i::o;.nun;'ai orlentasi politik tertentu. kGlocock inilak yirr.:- 
ns.î ’lic-ndaki a car setelah proklar.:* si kemerdek?an dibcn:;uk 
tentara nasional sebajni a lot untuk merebut kekuasaan po
litik maupun fisik. Usui yan^ nereka cetuckan ternyata ti
dak nandapat sambutan dari pen;erintah,. disebabkaii acmben- 
tuk^n tentara national aksn mengundanc pukulan dari pihak 
militsr sekutu dan Jepan^r.

iaik ?nr£ota 2171 maupun Eadan-b?d*n Perjirnran rae-
n̂ ‘an~rap diri nereka adalah pejuang; bed^nya hanyalah soal 

21vi*cik berat :

Anrvota Hiu1! men^anr^n diri mereka sebagai pcjuaiia 
berGenjata yanr juca aktif dalam bidan; politik, ter- 
utama melalui IL7I, sedangkan iadan-b^rian Pcrjuanyan

22

?nilugroho Moto.msanto, on^cit., h.37.
21Nugroho i'lotosuGanto, on.cit,, h.39.
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-4J

menganrgap diri nereka sebacii pejuarvr di bidm:; 
politik' yan^ ju£'? aktif dal~m pertair.mn nej~ra secara 
iisik,

Inilm acal-ucul. kek•*ryaan di I;-*la n,;:m ‘\'."1 i.1 serial: :xner- 
T’ekam RI. Sebab utammya ad-^1m kman-3 dalam aituasi "3i;at, 
'V^ra RI iiii tidak uc-mauiv̂ i a'â r̂ t kckir~*rvi raoad, se.- 
hin^a p?r ji|:n£.aa ner.pert' >•nkan koaerdekaavi secr-r̂  :?i:jik 
dilakv.k.m at?s dasar spontnnitas r-kya*c berse:i"-ata.

Perbedaaii serta dualisrie kedua je.iis •? ?, *.•••tan ’:e:- 
aen.jata ini yakni B-7i d m  dan-b~ d m  I'srjum^m ini bany-d: 
nenir.culkan kesulitan-kssulitm d?lira vnaya ne;r;k oor dinas i - 
kan per^um^iii. be lain si'cuasi coorti ini, pcnarintm mulai 
tur^n t-n^an; ymr; akkirnya ca:.i‘> ilah pad- s^t pc::.bc::tv.'.:‘ ': 
nya, di::nm seoranf; pensiirian i.-'.yor k :IL ykni 7-,rip Sbe- 
nolv.rdjo diserahi tu?as m-njror̂ ->nis?ci ':oatara :v;>::i->;:-.l, 
ymj terbcirtuk melalui ILaklu.r.iat :-2nerintah 5 Ok';o.er id'o 
denyan nana Tentara Keananan R?kyat( lahirnya A-.RI secara 
roller ). Lhklunnt Pcnerintah 5 Oktobcr l?;-5 inilah yznz 

me nyarukan /oeny^abunyan r^c>n-badan l-arQu-ivan, prr,;jurit 
-'eta, -.eiho, Kniyun Jc:.ko, Dari^an -‘el op or, dan lain-in 
ua';uk bersatu dalam TICR. Dari koordinnsi k^loi^ok-keloc.pck 
inil-h yan£ man̂ .ac!ika:i individu naupun kelairook :I-iil rccn- 
pu.iyai notivasi ymr; kuat untuk berpolitik.

jo.ient̂ ra itu '£VSl yan.r telak terkoordim si, ternyata 
an~~otanya hanyalc ju^a yanc duduk dalam P.adan Pekerja Koni- 
te kasional..Indonesia, baik p-usat maupun dmrah. Kiranya
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tidaklah berlebihan kalau gejala ini nerupnkan awal dari 
kekaryaan ABRI dalam jajaran supra struktur.

Setelah TKR- dirubah namanya r->?nĵ di ?RI( Tentara 
Repuolik Indonesia ) pa da tahun 1946 timbul nasalah lagi 
pada diri TRI, yaitu a da ny a L-askar-laskar Bersenjat-a dan 
Badan-badan Perjuangan yang tidak m u  berg-bung dengan TRI. 
Tetapi dengan kompromi bersama' TRI sendiri dibentuklab su- 
atu .badan baru' yang disebut Biro Perjuingan yang bcrlainan 
organisasiinya dengan TRI. Adanya 2 mscan) golongan ini, ter
nyata tidak, menguntunrkan perjuangan. Perbedaan ini disada- 
ri pemerintah, sehingga dengan usnha-usaha yang sulit akhir 
nya terbentuklah Tentr.ra Masional Indonesia( Tk'I ) pada 
tanggal 7 Juni 1947.

Dalam TUI inipun ABRI diikutsertakan juga secara 
aktif dalam politik, seperti dapat dilihat ponbentukan TNI 
Bagian Masyarakat. TMI Bagian Masyarakat adalah jembatan 
antara rakyat dan tentara dalam usaha mempersatukan tenaga 
dal:m pertahanan. -(arena itu Till Bagian fdasyarakat berke- 
wajiban memberikan ideologi kepada tentara sccara ekspli- 
sit. Pembentukan pencddikaii politik tentara ( Bepolit ) ini 
mendapat tantangan dalam Kill? sendiri ( seperti oleh ?.7L 
dan Masyunii ), tetapi kenyatannya tetap berj-lan: seperti 
pernyataan Hentcri mud?. Armudji Kartavjinata :

bahv/a pepolit dibentuk atas dasar yang prinsipiil , 
yakni tentara harus tahu politik, supaya ia sadar mcm-

24

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DOMINASI ABRI DALAM POLITIK DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, STUDI TAHUN 1965-1985

GIRI HASTONO



bela Udpentingan politik jik2 perteiitangan politik me-
ppmuncak menjadi perang.

'.'zl'-’upun TrSI Eagian Ih syaraint pa da Xabinet Hatta dibubar- 
kan, tetapi ini nerup?kan tanda-tanda yang jelas adanya 
keterlib3t9.il ABRI .dalam bidang politik.

Persetujuan Linggarjnti yang diadak--n bersama-sama . 
oleh Soekarno, Hatta, dan Syafarir dengan Belanda "p̂ d-, ta
hun 1946 dengan jalan diplomasi, tenyata dalam KITIP menda- 
pat tantangan dari g olonga n-golongan yang titi?k menyukai 
jalan diplomasi , karena mereka mengangg^p dinlomasi tidak 
cocok dengan isi dan niaksud Proklaraasi kemerdekaan yang ai- 
sepakati oleh rakyat. Salah satu golongan dalam KlilP yang 
nienentang jalannya diplomasi yang. diada.kan 3oekarno, Hatta, 
ban Syahrir adalah Tentara I’Jasional; sekalipun pa da akhir- 
nya persetujuan Linggarjati itu tetap diratifik'Si oleh 
Presiden Soekarno berdasarkan Peraturan Pre&iden -Jo.6/1946, 
nariun ini merupakan ciri-ciri ke-nausn \r:?Jl d̂ ilan berpolitik 
Vinclakan A i n i  tidaklah berlebihan, sebab A”‘:RI jura men- 
punyai kepeiitingan yang s-na dengan negara ini, seperti da
pat dilihat dari sikap Jendrai Soedirman sernasa r.isnghadapi 
aksi militer Eelanda yan̂ . ke- 2 pa da tahun 1940 :

Agar A3RI meneruskan perjuangan deny? n atau tidak de
ngan pemerintah; ini sebagai akibat nen/crrhnya pinpi-

29‘kugroho notosusanto, op.cit., h« 47.

^Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik( Kumpulan 
karanr-an ) , eet.IvV Gramedia, Jalcarta , 19B3Y h\49-3o.”

j M J L I K
'UMTTPERPlJiiTAKAAN

S S ™  a,klan g o a !
a  U  f t  >k n  a v  .
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nan msi 0Q"d kepada musuh melalui perunaingan, -me ski- 
pun sebelumnya Presiden 3oekarno di berbagai rapat me- 
nyatakan bahwa jika Eelanda menyerang, ia sendiri yan~' 
akan memimpin perang gerilya; sebaliknya sikap Jendra_ 
Soedirman, walaupun dalam keg da an sakit tetap menepati 
janjinya untuk keluar dari ibukota Jogjakarta untuk 
fiienggabungkan diri dengan prajurit dalam melawan Lelan- 
da dengpn perang gerilya.

Dalam inenghadapi pemberontakan PI.I tanun 1940, T.'l 

tidal: hanya rnelaksanakaii fungsi Kankam, melainkan juga me- 
laksanakan fungsi sosial politik. Panong Praja di daerah 
pemberontakan praktis tidak acla, karena telah dibunuh Pi’J 
atau .telah ikut ?KI. Karena itu di daerah yang ba.ru saj.a 
diamankan, THI ABRI harus men^ambil alih fungai xenons ora- 
ja dan memutar roda pemerintahan dan ekonomi serta raemulih- 
kan kehidupan sosial disaaping melanjutkan tugas di bidang 
keairianan. Lerdasarkan alasan-alasan itulah, dapat kita ga- 
risbav/ahi bahwa sesudab proklaaasi kemerdekaan RI 1'7 Agus- 
tus 1945 ABRI tidak rnelaksanakaii fungsi mi liter atau Hankam 
saja, tetapi juga telah melaksanakan fungsi sosial politik 
juga.

2. ilasuknya ABRI kedalam Golonmn Funpsional masa Pemokra- 
si Liberal

Dalam masa Demokrasi Liberal, situasi di tanah air 
ditandai dengan pelbagai rnacarn instabilitas politik, per- 
rolakan daerah, dan gejolak di dalam tubuh sendiri.
Para politisi, khususnya partai politik sukar untuk men- 
jaga keseimbangan yang v/ajar diantara konflik yang mereka

i-->f 
1
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hadapi,, Mereka satu sama lain saling berargumentasi untuk 
memenangl^an partainya masing-masing * Untuk meogatasi keada- 
an ini Presiden Soekarno mengummnkan negara dalam lceadaan 
baha'ya atau darurat( SOB=- Staat Van Oorlog en Beleg ) de
ngan Undang-undang Darurat No„7/1957; yang disusul dengan 
pembentukan pev:an Masional dan Kabinet* Segera setelah itu 
disusttl ol-eh Keppres No .158/1957 yang menetapkan 42 anggo- 
ta Dev/an ilasional, dimana ABRI, seperti Para kepala staf 
angkatan, bekas pejuang, serta Angkatanf45 dimasukkan da
lam Dev;an Hasional ini.

Dalam Dewan Nasional .( sesuai dengan Uadang-undang 
Darurat Ho *7/1957 ), kelompok ABRI temya'ta diikutsertakan 
dalam Dewan Nasional; hal ini dapat dilihat keikutsertaan 
pemimpin AERI serta Golongan Fungsional dalam Dev/an Nasio.- 
nal, seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (4) Undang- 
undang Darurat I\To *7/1957 yang menyatakan baftwa anggota De-

pAwan Tlasional terdiri dari :
1*. Golongan Fungsional dalam masyarakat 
2*. Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan daerah 
3* Pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu 
4* Menteri-menteri yang dipandang perlu.

Ternyata tugas merely menyangkut keikutsertaannya dalam me-

Kementerian Penerangan RI, Dewan Nasionalf h„22.24
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ngambil keputusan yang menyangkut kebijaksanaan politik
kenegaraan, seperti da pat dilihat dalam pasal 2 ayat (l)

25Undang-undang Darurat No .7/1957 :
Bahwa Dev/an Nasional memberikan nasehat mengenai soal- 
soal pokok kenegaraan dan kemasyarakat^n. kepada peme- 
rintah, baik atas permintaan pemerintah, maupun atas 
inisiatif sendiri.

Denman dimasukkannya A2?J kedalam Dev/an Nasional, 
maka cesungguhnya A3RI telah memperoleh legalitas dalam 
fungsi sosial politiknya bersana Oolongan fungsianaI yang 
lain. Keadaan ini merupakan salah satu tanda a;‘.anya pera- 
nan ABRI daiara politik pada masa Demokrasi Liberal, yang 
merupakan salah satu proses bagi terbentuknya' perananOvd 
Fungsi A131-11 pads mas? sekarang.

Sebenarnya pengertian Oolongan Fungsional banyak 
disangsikan oleh para politisi dari berbagai partai poli
tik, karena tidak jelas maksud yang sebenarnya dari 3olo- 
ngan Fungsional, sehingga banyak yang ra.ru ,\~SAI dim*suk- 
kon kedalam Golonraii Funsional*

Akhirnya setelah bersidang dalam r^ngka pembahasan 
Dswan liasional, maka pads tanggal 26 Januari 1 “-56 berha- 
sil dirumuskan pengertiaii Jolongan Funsional :

26

25Ibid.
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29

3ebagai-alat Demokrasi berupa aenggolongan i-nrga ne- 
gara Indonesia menurut tugas pekerjaannya dalam la- 
pangan proauksi dan jasa dalam melaksanakan 'oeinbanru- 
nan masyarakat aclil ciaĵ makmur secuai denran cit^- 
cita baii£sa.-Indonesia

Dengan pengertian ini unsur ABRI' jelas tercakup didala-nnya,
sehingga perrnasalahan yang tinbul mengenai ADRI yang dii-
kutcertakaii dalam Golongan Fungsional tidak a da 'oermas'laii--
a:i lagi. Te.tapi yang jadi permacalahan sekararv-', a'^k'h
oindakan Presiden Soekarno membentuk Devan Ilasional berda-
sarkan Undang-undang Darurat Wo.7/1957 yang menasukkm ang-
o-a ADikj*. d-ilui ^evnn nasional i'cu da oat clioon'*rk''-n

Kalau dilihat UID. Sementara Tahun 1950 pasal 129 a vat 'l'
da pa t' di -o.rik kssimpulan oi ĵv/a tinnak’n /“reside Doekar'io
i ou ^ on s -ci x u a i o ni 1, s&hingga A DRI to tap . isnrour,'*" i 1 <~ lj _
^s uncui: c.uajie ualam Jsv/ar. sional, seperti d-;o?t dibuk-
tikin “iel?lui pis-.l 129 ayit (l) *JUDS.»1950 itu :27

nencsn « n  d:n dol?jn Inl-fril yin; -i^n diteatulwr. da- 
un̂ an̂ ,—uucang, --residen dapat mcn7at'ik^n daer^h 

Repub_ik Indonesia atau bagian-bagian daripada'.v/a d->- 
lam keadaarr bahaya, bilanana ia mengangg^p' h^l itu 
porlu untuk kepentiagan ke^manan dalam ne'-'ori dan ke- 
amanan terhadcp luar negeri.

J-acu kalau dilihat sec-ra :̂ .mg.aional, tindakan
A '..I untuk hqr/>olitik pa da nasa Demokrasi Li'.ar-.'! r.em'->uiTpai 
cjas-.r nuMun*: ymig raempongaruhinya untuk ter'a-̂ rtiaiaaai &*-

26-raugroho JotoTusanto, op.cit., h.77.

Lahat Undang-undang Dasar 3ementara Taiiun 1950.27

M t L 1 K
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lam bidang politik secara aktif, sehingga proses Dwi Fun 12-  

s i yang merupakan realisasi dari Golongan Fur.gsion.al itu 
dapat dibcnarkan.

3 * ABRI dalam peri ode Pemokrasi Ter dnroin

Keputusan Presiden RI No ..150/1059 yang terkenal de-
*“/ O

ngan sebutan MDekrit 5 'Juli 1959" memuat 3 hal i*~u

1. Menetapkan pembubaran Konstituante 
2* tfenetapkan UUD145 berlaku bagi segenap b-̂ ngsa Indo

nesia dan saluruh tumpah darah Indonesia , terhitung 
rnulai hari tanggal Pekrit ini, dan tidak berlakunya 
lagi UUDSr,1950

5. Pembentukan M?R3 yang terdiri atas anggota-anggota 
Drfl ditambaii dengaii utusan-utusan dari daerah dan 
golongan, serta pembentukan Dev/a 11 Pertimbangan 
Agung sementara dalam v/aktu yang sesiiigkat-singkat- 
nya.
Berlakunya ksmbali UUD145 dalam rangka Demokrasi 

Terpimpin disambut penuh harapan oleh rakyat yang mendaba- 
kan stabilitas politik, tetapi di pihak lain yaitu partai

A

politik banyak. .yang tidak setuju aengan sikap Presiden 
memberlakukan Demokrasi Terpimpin ini, v;alaupun sebagian 
besar ada juga yang menyutakan setuju dengan sikap Presi
den ini. Tetapi dengan kekuasaan yang dipunyai Presiden 
Soekarno, DekritT59 dalam rangka Demokrasi Terpimpin tetap 
dijalankan, hanya saja re;lisasinya dengan membentuk Kabi- 
net ICerja, pembubaran Dev/in ilasional, pembentukan MPR3, 
membentuk DPR Peralihan( DPR hasil pemilu 1755 yang masih

2PNugroho Uotosusanto, op.cit., h.101-102
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mau bekerja terus sesudah Dekrit ), pembentukan DPRC-R( di- 
karenakan DPFL.Peralihan tidak menyetujui AP3M yang diajukan 
penerintah, sehingga dibubarkan ).

Dalam DPRGR ini komposisi. keanggotaannya ternyata 
menasukkan A2RI dan Oolongan Fungsional sebagai a‘-iggot--.nya. 
Dengan penempatan ABRI dalan badan legislatif, A7RI telah 
menpunyai kedudukan sebanding dengan partai-partai politik 
yang ada.

Selaraa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Presideh'-Soe-
karno telah menempatkan ABRI sejajar dengan PKIj yaitu da-

polam lingkaran-.politik PHI- Soekarno - ABRI •*"' Axsi-si:si po
litik PKI d*l*m raasyarakat diimbangi oleh kekuatan sosial 
ABRI} yaitu dengan menenpatkaii aparatnya mula-i dari ting- 
kat desa sampai pusat. Proses bergeraknya ABRI dalam bidang 
politik ini adalah merupakan jalan bahwa ABRI juga mempu- 

nyai kepentingan yang sama dengan partai politik yang lain 
dalam mengendalikan negara ini.. Sebagai contoh menclirikan 

30KSI( Central Organisasi Karyav/an seluruh Indonesia ) pa 
da saat PKI raendirikan 30B3l( Sentral Organisasi Buruh Se
luruh Indonesia ), mendirikan HKGR pa da saat PKI meijbentuk
Parisan Tani Indonesia, rnendirikan Kosgoro pada saat PKI

30membentuk koperasi-ko-ierasi rakyat, dan lain-1*in.

2qMugroho Motosusanto, oo ..cit., h.103.

J%ugrobo Motosusanto, o p . c i t h.105-106.
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Setelah perlntian pemerihtah tcrcuroh pa da persoa-
lan Irian Barat, ABRI tenyata dapat nemnunggalkan diri
dengan rakyat dalam nelawan Belanda. Dalan proses ini ;• 37J
juga dapat mempengaruhi peranan politik Col ong?.n Fungsio-
nal untuk bersama-sana mengsmbil keputusan politik d̂ lar.:
ranglia pertahanan rakyat semesta*. Dalan pecbebasan Irian
Darat ini, pemerintah juga membentuk Front Persatuan yang
neliputi Golongan buruh, tani, dan penuda, sarta militsr,
Tetapi secara berangsur-angsur Front Peraatuan ini diubah
namanya dongan FiIPIE( Front Hasional Penbcbaaan Irian Zar-
rat ) yang anggotanya sama dengan Front Persatuan,.hanya
saja ditambah dengan Golongan Fungsional. Dadan kerja sana
dalam FHFIB ini lebih ditekaiikan penjabarannya dalam suatu

51kerja sama yaitu 3adan Kerja Sama Sipil-kiliter. asnanu— 
nggalang rakyat dengan rJ.liter inilah yang nerupakan pro
ses dari kegiatan sosial-politik ABRI yang diterapkan sam- 
pai sekarang ini.

Perkembangan selanjutnya, dengan Praturan Pre si r.en 
x̂ o. 13/1959 dibeirtuklah Front Nasional sebagai kelaiijutan 
dari FNFIB, Wala.upun_.pada ..akhirnya Front J'asional itu ang- 
gotanya bukan berasal dari Qolonran Fungsional s^ja, me- 
lainkan berkiblat pada partai politik tertontu; tetapi de
ngan; nasih tetapnya ABRI duduk dalam Front Hasional berar-

Yahya A .Muhaimin, Perkembangan Ijiliter dalam Poli
tic di Indonesia, Gajah Rada", 1962, h.143.

1̂
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ti ABRI tetap dominan dalam mengambil keputusan politik.
Dilain pihak organisasi fungsional yang didirikan 

ABRI, seperti 30KSI, KKGR, Kosgoro telah aenpunyai kesepa- 
katan untuk mempcrsatukan. seluruh organisasi fungsional 
itu kedalam satu v/adah untuk mengimbangi PKI.. Integra si 
organisasi-;fungsional itulah yang selanjutnya bernama 3ek 
bergolkar( akhirnya bernama Golkar ); dan yang jelas telah 
menghidupkan kembali Golongan fungsional dal?n 7ront Masi- 
onal. yang sebagian besar anggotanya dikir.sai.' PKI. Dengan 
berdirinjia Sekbergolicar ini jelas adanya tendensi pa da di- 
ri ABRI, bahv/a ABRI dtilam kegiatan politik akan merealisa- 
sikan pada Sekbergolkar.
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POivOK LANDASAN ¥ANG MM^ERKuAT ABRI BERPOLlTlK
BAB IV

1, ir'enumpasan remberontakan G„ 3l) S«/ PKI
ABRi dalam melaksanakan peranan politiknya secara 

aktif pada saat aitumpas dan dibubarkannya PKI, walaupun 
dalam peranan politiKnya terjadi secara konkrit pada saat 
pembentuKan Sekbergolkar dan uoiongan Funsional. eada'saat 
penumpasan dan pembubaran G. 3u 5,/ PKI itu, banyak kedudu- 
kan kunci pada peloagai instansi pemerintah di pusat maupun 
da daerah menjadi. kosong; nal ini memberikan kesempatan pa
da ABRI untuk mengisi kekosongan itu dengan penempatan te- 
naga-tenaga ABRI yang potensial* Dalam rangka pengisian 1m -  
laft ABKI benar-oenar mengerankan daya dan upaya dalam melari- 
jutkan kesmambungan kekaryaan ABRI*

renumpasan dan pembubaran PKI ini bermula dari kedu- 
dukan PkI yang memanfaatkan instabilitas' politik seiama ma- 
sa uemokrasi xerpimpin* Dalam rangka peiaksanaan Deraokrasi 
Terpimpin ini PK.1 telan mematangkan situasi dengan meiaku- 
kan infiitrasi kedalam tubuii ABRI, seperti melibatkan anggo- 
ta abRi untuk melatin pemuda rakyat’PKI dan Gerwaru., serta 
melibatkan anggota ABRI untuk memimpm biro-biro kiiusus* 
i'ematangan situasi ini berlanjut sampai dengan persiapan- 
persiapan dalam rangka perebutan kekuasaan dengan raengada** 
kan penfitnaan terhadap ABRI sewaktu Ĵ residen Soekamo sa- 
kit, yaitu banwa uewan Jendral akan mengadakan kudeta ter- 
Jiadap Negara Republik Indonesia ini; maka seoelum terjadinya 
kudeta m i  HOI akan mendahului gerakan i m #

Konflik FKi-ABRI dalam konstelasi FKI-Soekarno-ABRI
3 4  I M  I L  ! K

p e r p u s t a k a a n  
"UNIVFRSITAS A1RLAN GG AV  

S U K A R A Y A
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menjadi jeî s. sewaktu terjadinya pemberontakan U* 30 S#/ 
Phi pada tanggai 1 Oktober 1965, dimana para perwira ABRI 
khususnya Angkatan uarat. terse but dibunuh oleh perauda rak- 
yat PKi. dan Uerwani serta anggota-anggota PKi lainnya„ Da
lam. pemberontakan dengan nama nG^30: September1' ini PKI me-

9

ngumumkan bahwa gerakan ini hanya ditujukan kepada Uewan 
Jendral yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah* 
Dijeiaskan bahwa dalam rangka pemberontakan ini, PkI mem- 
bentuk Dewan Revolusi sebagai satu-satunya kekuasaan yang 
tertmggi di Indonesia.. Dengan pembentukan uewan Kevolusi 
ini jelas adanya penfitnaan yang ditujukan terhadap pimpi- 
nan Ai3Rl sebagai dalih» Dengan cara demikian mereka berha- 
rap menyingkirkan ABRI dari rakyat, serta menyingkirkan 
mereka yang ingin menegakkan Pancasila secara konsekuen..

iveadaan ini tidak dapat dibiarkan olen ABRI, dengan 
keyakman banwa gerakan x m  adalah pemberontakan untuk me- 
rebut kekuasaan peuiermtanan, maka tanpa persetujuan Pre- 
siden Soekamo( waktu itu ada di dalim rerdanakusumah yang 
dikuasai PKI ) ABRI dengan beriandaskan pada Sapta ftarga 
memutuskan untuk segera melancarkan operasi secara besar- 
besaran*. Dalam rangka operasi ini ABRI bernasil menumpas 
G*. S./ PKI dengan sukses.

Keoernasiian menumpas pemberontakan PKI ini. telah 
menumbuhkan kepercayaan rakyat untuk mempercayai AERI da- 
lauii x*angka penegaK.au Pancasna dan Unctang-undang Dasar ra- 
h m  1945. SedangKan janjx Presiden Soekamo dalam rangka
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penyelesaian politik akioat pemDerontakan PKI tidak iang*. 
sung diseiesaikan, menyebabkan rakyat bertanya-tanya ten- 
tang posisi Presiden Soekamo dalam menghadapi pemberonta-

♦
kan PKI ini* Penyebab inilan yang mengakibatkan knsis kon- 
flik di tanah air, seperti tuntutan rakyat terhadap kedu- 
dukan Partai Komunis Indonesia. Karena .konflik semakin ta- 
jam dan sulcar diatasi, mendorong hPRS mengadakan sidangnya 
pada tanggal 6-10 Desember 1965. Hasil sidang 'ialaii menye- 
rahkan penyelesaian pemberontakan PKI kepada Presiden Soe
kamo/' Panglima idesar Kevolusi/' mandataris nPKS tanpa sya- 
rat

mandat, yang dibenkan oleh PLPRS kepada Presiden Soe
kamo/' Panglima tJesar Revolusi/ nandataris riPRS akan penye
lesaian politik temyata tidak bisa diatasi oleh Presiden 
Soekamo; ftal ini dikarenakan ada kaitannya dengan krisis 
ekonomi yang semakin paran, seperti laju inflasi yang se
makin membengkak yaitu 650 %f harga-harga yang membubung 
tinggi, dan kesejahteraan rakyat yang semakin merosot* Ke- 
tegangan inilan yang menintDulkan kegelisanan rakyat, dan 
mencapai puncaKnya tatkala beoerapa partai politik dan or- 
gamsasi massa membentuk Fronx Pancasila* iSersama-sama 
KAMI dan ABRI serta Front Pancasila sendiri ditandatangam- 
lad sebuah naskah deklarasi yang mendukung Pancasila dan 
tiUD'45., Latar oelakang dan pendirian ini dikarenakan ma- 
syarakat sudah tidak puas ternadap kebijaksanaan yang dija- 
lankan olen pemenntahan Soekamo*
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Kesepakatan KAMI dan Front. Pancasila untuk merum— 
tut agar kabinet dibersihkan dari unsur-unsur PKI, serta pe- 
nurunan harga ternyata tidak dihiraukan oleh pemerintah, me- 
nyebabkan demontrasi besar-besar^n. .dilakukan oleh rakyat di 
tanah air.. Krisis inilah yang menumbuhkan kepercayaan Presi
den Soekarno terhadap ABRI( Jendral Soeharto ) untuk menga- 
tasi krisis nasional ini* Mandat yang diberikan oleh Presi
den Soekarno terhadap ABRI untuk mengatasi krisis nasional 
inilah yang dinamakan Supersemar( av/al era Orde Baru ) •Kentu- 
dian setelah_roandat itu diberikan, pemegang Supersemar mela- 
kukan 2 tindakan, pertama : melarang PICT beserta ormasnya 
bemaung dan berlindung di seluruh wilayah Indonesia; kedua 
: melakukan penahanan terhadap 1*5 orang menteri yang dinilai 
terlibat dalam pemberontakan G. 30 S/PKI. Hanya dengan tin-_. 
dakan itulah ketenangan ’den persatuan serta kewibawaan pe- 
raerintah dapat ditegakkan demi suksesnya pelaksanaan pem-
bangunan yang telah raenjadi tuntutan rakyat Indonesia ..sejak 

32lama*
V/alaupun tindakan ABRI akan pembubaran PKI menurut 

Presiden Soekarno adalah penyelewengan akan mandat yang 
diberikan olehnya, tetapi dilihat dari kacanata rakyat

A.*H*Nasuti.on* Kekaryaan ABRI, Serulin^ masa. Ja
karta, 1971, h.231.
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tindakan terse but mendapat simpati yang sangat baik.. Dari 
dukungan rakyat inilah ABHX telatt mendapat legitimasi un
tuk memperoleh kekuasaan dalam rangka menegakkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 19^5 secara murni dan konsekuen* 
Proses inilah yang merupakan landasan pokok A±JRi dalam pe- 
ranannya yang lebih aktif dalam politik.

2• Pembentukan Kabinet Ampera serta pengunduran Presiden 
. Soekamo

wPRS yang telah. membersibkan diri dari unsur-unsur 
ti.. 3u S.,/'PKI> pada tanggal 28 Juni-bJuli 19bb mengadakan 
sidangnya yang ke-4 di Jakarta.. Dalam sidangnya yang ke-4 
ini temyata luPRS yang diketuai oleh seorang ABRI yaitu 
Jendral Nasution telafr mengukuhkan Supersemar menjadi ke— 
tetapan hPRS Wo , DC/ 1966., Dengan pengukuhan Supersemar 
menjadi dasar hukum yang lebin kuat berupa ketetapan, maka 
penntaja yang diberikan kepada.ABRI( -Jendral. Soenarto ; 
sebagai Fangkowkamtifcr mendapat landasan yuridis konstitu- 
sionai.

Dalam sidangnya yang ke-4 m i  BERS Juga memberikan 
mandat kepada Fengemban Supersemar untuk membentuk kabinet 
baru dengan batas waktu sampai tanggal 1.b Agustus 19b6* 
Temyata mandat ini juga dituangkan dalam Tap .No, XIII/ 
nFKS/1966* Dengan mandat untuk membentuk kaoinet inilah 
ABRI telan. mempunyai landasan pokok yang kuat dalam proses
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dptuxnaslnya dalam bidang politik,, seperti dapat diiiiiat da-
laiu pasal 2 ayat ( 1: ; dan ayat { 2 ) Ketetapan Mo* XIII/
mPKS/ 196b yaltu :

Dalam rangka meraanfaatkan Tapjtfo. IX/niJRS/l9bb tanggal 
21 Juni. 19bbr tTesiden menugaskan kepada J_.etjen Soenar- 
to sebagai pengemban ke£etapan inFttS tersebut untuk se- 
gera mewbentuK Kaoinet Ampera dengan ketentuan sebagai 
berikut; :
( 1 j Tugas pokok : menciptakan kestabilan politik dan 

ekonomi.
2 ) Program (a).memperbaiki perikenidupan rakyat te-

rutama di bidang sandang dan pangan..
{b;*melaksanakan pemilu dan batas waktu 

seperti dicantumkan dalam Tap*No» XI/' 
inPRS/19b6, tanggal 5 Julo. 19bb*

(cj.melaksanakan politik luar negeri yang 
bebas dan aktif untuk kepentingan na
sional sesuai dengan Tap*inPRS No* XII/ 
nPRS/l9bb, 5 Juli 19^6.

(d/*melanjutkan perjuangan anti imperia- 
iisme dan koloniaiisme dalam segala 
bentuk dan manifestasinya*

Dengan terbentuknya kabinet baru ini, berarti ABRI menerima 
suatu tanggung jawab dalam bidang eksekutif yang harus di- 
plkui pada pundaknya*

Ami yang merasa terpanggil oleh rasa tanggung jawab 
dalam bidang eksekutif ini menyelenggarakan seminar yang in- 
tinya dimotori oleh Angkatan Darat, dimana dalam seminar Itu 
Ami knususnya Angkatan Darat bertekad untuk mensukseskan 
kabinet baru dalam rangka menyelamatkan negara dari kekacau- 
an politik dan ekonomi.. Nampak disini AiiRi yang tumbuh dari 
rakyat bukanlan semata-mata merupakan kelcuatan Hankam saja, 
tetapi juga merupakan kekuatan sosial politik* Sumbangan se
minar A m i yang disampaikan kepada ketua rresidium cabinet
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Amperat Soeharto j, akinmya diteriraa sebagai saran-saran 
yang sangat. berharga bagi Kabinet Ampera*

Sementara nPRS yang meminta agar rresiden Soekamo 
menyampaikan pelengKap pidato wawaksara( Pel*Nawaksara j9 
temyata isinya nienimbuikan berbagai macam reaksi dari . . 
raKyat seteian isinya diumuwkan,.

ABRi berpendapat bahwa kunci penyelesaian situasi 
konflik terietak pada diri tresiden Soekamo, tetapi tidak 
mungKin ral'KS memecat tresiden Soekamo dalam situasi kon- 
I'iiK seperti itu, sebab perpecahan aKan timbul di kaiangan 
raKyat seandamya aPKS jadi meraberhentikan Presiden Soe
kamo ..

Dan situasi seperti ini ternyata A B K x  mempunyai 
pandangan politik yang peka. Serangkaian pendekatan dila- 
kukan ABRI ternadap Presiden Soekamo, yang akhimya meng- 
nasilkan penyeranan kekuasaan pemenntanan dari Presiden 
Soekamo kepada Pengemban Tap .wo^/£fPRS/19t>b yakm Jen
dral Soenarto, Dan proses inilah ABR_l menaikkan derajat- 
nya daiam tingkat kedudukan yang lebih tinggi yaitu Xemba- 
ga kepresidenan. Jenjang kedudukan dalam lembaga kepresi- 
denan ini temyata diperkuat secara yundis formal dalam 
sidang istimewa 2u Pebruari 1967-yakm dalam Tap .wo JCOUlU  
/inPrtS/19b7 tentang pencaDutan kekuasaan pemenntahan nega
ra dan tresiden Soekamo, dan menunjuk serta mengangkat 
Pengemban Tap.No.lX/HeRS/I9bb sebagai pejabat presiden Ke-
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publiK Indonesia sampal dilangsungkan pemilihan umum menda- 
tang.

Dilinat. kedudukan ABRI sebagai pejabat presiden, ma
ka secara yuridis konstitusional pengemban Tap.No.IX/MPRS/ 
19bb menduduki.

1. Kekuasaan dalam bidang eksekutif.
2^ Kekuasaan dalam bidang legislatif.
3. kekuasaan sebagai kepala negara.'

Keterangan :
1. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif dapat diketa^

hui pada pasal 4 ayat(1j $o. pasal b ayat(2; UUDT45.
Pasal 4 ayat(1ij : Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut UUD'45..
rasal 5 ayat(,2j : Presiden menetapkan peraturan pemerin-

tah untuk menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya.

kekuasaan presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerin- 
tahan ini dibatasi oleh UUD'45, sehingga la tidak bisa 
berbuat menyimpang daripadanya. Oleh karena UUD'45 me- 
ngatur bab-bab yang pokok, maka sebenarnya pasal 4 ayat 
(1j tersebut memberi wewenang kepada presiden yang luas 
dan tidak terperinci, sehingga segala pelaksanaan peme- 
rintahannya itu sedikit banyak tergantung kepada presi
den; namun demikian tidak berarti presiden bisa berbuat 
sekehendak hatinya, karena u'uD'45 membatasinya sesuai

41

-“■-rioh. iiusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar hu- 
kum. Tata ^egara Indonesia, cet.II* Pusat Studi HTN univer- 
sitas indonesia, 1978, tu93.
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dengan penjelasannya*. yang menyatakan bahwa uuD'45 me- 
ngamrt sistem pemerintahan konstitusional yakni Negara
yang’ berdasar: a*fes sistem konstitusi.\ .....  .

2. Sedangkan kekuasaan presiden dalam bidang legislatii1 da
pat diketahui pada pasal 5 ayatUJ undang-undang Dasar
1945. Pasal 5 ayatvlj : Presiden memegang kekuasaan mera-

bentuk undang-undang dengan per-; 
setujuan DPR.

Walaupun pada prinsipnya kedudukan kedua iembaga itu sa
ma dan sederajat, namun perumusan pasal tersebut menem- 
patkan presiden pada peranannya yang lebih menonjol da- 
ripada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya di bidang 
iegislatif *, Seperti kita ketahui bahwa raembuat undang- 
undang pada hakekatnya adalah membuat suatu kebijaksana- 
an umum yang diiakukan olen presiden, karena dalam pe- 
nyeienggaraan pemenntahan itu presidenlah akhirnya yang 
bertanggung jawab kepada majelis. naka kedudukan presi
den dalam praktek lebih menonjol daripada DPR, lebih-le- 
bih jika masalah sudah sampai pada pelaksanaan undang- 
undang, dimana kekuasaan presiden akan lebih besar lagi 
dalam mengintepretasikan undang-undang itu terhadap ma
salah yang konkrit yang dihadapinya.

3* untuk kekuasaan presiden sebagai kepala negara dapat di- 
ketahui pada pasal 1u, 11, 12, 13, 1̂ , 15 UUD*45*
Pasal 1,1 : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan

perang, membuat perdawaian dan perjanjian de
ngan negara lain.

Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat- •
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syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang-undang.

Pasal 13 ayat(1i; : Presiden mengangkat duta dan konsul. 
Vasal 13 ayat(2; : Presiden menenma duta negara lain*
vasal 14 r Presiden memberi grasi, auinesti, aoolisi, dan 

rehabilitasi.,
vasal 15 : Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lam- 

lain tanda kenormatan..
Sebagai kepala negara, presiden merupakan lambang kesatu-
an dan persatuan bangsa* ia bertanggung jawab atas sega-

t

la suka dan duka, pasang dan surut yang dialami rakyat* 
bangsa, dan negara dalam mencapai. kesejahteraan dan ke-* 
tentraman, keadilan, dan kebenaran,, serta kemajuan dan 
kecerdasannya.

Dilain pihak, jabatan presiden dalam tipe kepemimpi- 
nan presiden dalam- lembaga kepresidenan di Indonesia■adalah 
yang paling menonjol; la diberi kewenangan serta peranan 
yang lebin besar dari yang diperolen oleh lembaga tertinggi 
negara dan lembaga tinggi negara lainnya.- Ia sebagai manda- 
taris majelis- berkewajiban meiaksanakan (JBHN, disamping Itu 
presidenlan satu-satunya cabang pemerintahan yang memiliki 
kaki tangan mulai dari tmgkat pusat sampai ke desa-desa.,^

3» Landasan yuridis peranan politik ABRI
Setelah penyerahan kekuasaan pemerintahan dan Pre

siden Soekarno kepada rengemban xap.wo*lX/nFRS/1966f ABRI

45

^harun Alsagoff/'Presiden, tine kepemimpinan iM'asio- 
nal", nakalahr disampaikan pada diskusi di Fakultas nukum 
unTversitas Airlangga 1982.
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telan benar-benar memegang kekuasaan baru yang boleh dika-
takan kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan negara, wa-
laupun tidak menutup kemungkinan adanya anggota-anggota ABRI
yang duduk dalam lembaga hPRS sebelumnya,

Sebenarnya tujuan utama ABRI dalam memegang kekuasaan*
yang baru dalam lembaga Kepresidenan adalah dalam rangka me-
negakkan Pancasila dan uUD'45 secara mural dan konsekuen,
seperti yang diminta rakyat sebelumnya* Dan ternyata konsen-
sus untuk menegakkan Pancasila dan u‘uD*4-5 ini didukung oleh i
wPRS yang pada waktu Itu dengan Ketetapan No*XC/hPRS/l9b6.
Oleh karena itu Orde Baru yang dipimpin oleh ABRI dalam 

/

rangka memegang kekuasaan dalam lembaga kepresidenan mau ti
dak mau harus melaksanakan Pancasila dan u'0Df45 secara mur- 
nl dan konsekuen pula; dan hal yahg demikian sudah merupa- - 
kan kesepakatan bersama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.^ 

Dari proses inilah Presiden Soeharto seiaku wakil 
ABRI(, di pihak pemerintah ) mendesak psrtai-partat politik 
untuk menerima pengangkatan anggota ABHI dalam lembaga ter
tinggi dan tinggi. negara, seperti mPR, DPR, DPRD I, DPRD II 
demi merealisasikan Tapjtfo* XLIl/hPRS/1968 tentang pemili- 
han umum( perubanan TapjUo Jtl/WFRS/1966 tentang pemilu 
Walaupun tingkat perundingan akan sistem p.engangkatan ang
gota ABRI berjalan larnbat yaitu banyak yang pro dan kontra, 
tetapi dengan dgsakan pemerintah, dalam hal ini Presiden

44

^Nugroho N'otosusanto, Tercapainya Consensus Nasio
nal 19bb-I9t>9> cet*IIIr Balai Pustaka, Jakarta, 1 9 8 5 b-3?o

v:
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Soeharto yaitu dalam rangka menegakkan Pancasila dan UUD*
45 secara mumi dan konsekuen, partai-partai politik akhir- 
nya menerima sistam pengangkatan dalam lembaga tertinggi 
dan tinggi negara itu*

Dengan demikian rancangan undang-undang tentang pe- 
milu yang mehjadi ajang perdebatan karena adanya sistem pe- 
ngangkatan anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan' Karya 
Non ABRI menjadi jelas( terselesaikan )m Masalah inilah 
yang menjadi titik sentral bagi ABRI dalam memenuhi hara- 
pannya untuk duduk dalam badan legislatif dan KFR. Kesepa- 
katan inilah yang merupakan landasan pokok ketiga ABRI da
lam mempertoiat kedudukannya yang dominan dalam politik. Un
tuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Doktrin'Perjuangan 
ABRI/Hankam ABRI yakni Catur Dharma Elea Karma atau Cadek, 
yakni pada Keputusan Kenhankam/Pangab NoJCep ./B/177/1966 
dalam Bab V :37

i. ABRI disamping tugasnya sebagai penegak kekuasaan 
negara di bidang Hankam, juga telah menyumbangkan 
karya dan dharma baktinya di segala bidang- di luar 
bidang Hankam, sehingga AERI. menjelma sebagai Gol
kar ( Golongan Karya ) dan ikut serta menentukan ha- 
luan dan politik negara* 

ii. Kedudukan AERI sebagai Golkar didasarkan atas lan
dasan idiil Pancasila, konstitusionil yakni UUD145, 
hukum yakni Ketetapan MPR* 

iii. Tugas pokok ABRI sebe'gai Golkar ialah secara aktif 
ikut serta dalam segala usaha dan kegiatan rakyat 
serta negara di bidang politik, ekonomi, dan sosial 
untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia demi Ampe- 
ra*

TtJJ

36Ibid., h.49..

^'Ali Murtopo, op.cith.249*
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Iv*. Fungsi Kekaryaan dalam melaksanakan tugas pokoknya 

sebagai Golkar, ABRI ikut serta dalam pembinaan dan 
pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan penga- 
manan segala segi kehidupan di bidang ideologi, po
litic;, ekonomi, keuangan, rohani, dan sosial budaya 
derni tercapamya ketahanan revolusi Indonesia*

Sedangkan dasar hukum yang lain yang memperkuat dominasi
ABRI dalam politik sekarang adalah dalam undang-undang No*
15 dan lb Th *1,969, seperti dapat dilihat dalam pasal-pasal
tertentu

Pasal 11 UU No .15 Th*19b9( tentang Pemilu ) : Bahwa 
anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih*. Sedangkan 
pada pasal 14 juga dikatakan : Anggota ABRI tidak me
nggunakan hak dipilih.
Sementara itu dalam Undang-undang No .116 Th* 1969 pasal 
1i ayat(3) huruf c mengatakan : utusan Golongan Karya 
AijKi dan Golongan ivarya Non ABRI ditetapkan berdasar- 
kan pengangkatan* Sedangkan dalam pasal -1i ayatĈ ') nya -" * 
dikatakan Jumlah anggota MPR yang diangkat ditetap
kan sebanyak 1i/3 dari seluruh anggota MPR dan terdiri : 

Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut dalam pa
sal 1.0 ayat(4j huruf a dan huruf b : , 
huruf a mengatakan bahwa anggota DPR yang diangkat 
sebanyak 100 orang dari jumlah keseluruhan 4bO orang 
terdiri dari Golongan ABRI yang pengangkatannya di
tetapkan atas usul nenhankam/Pangab dan diresmikan 
dengan keputusan presiden.
huruf. b mengatakan bahwa anggota DPR yang diangkat 
sebanyak 100 orang dari jumlah keseluruhan 460 orang 
terdiri dari Golongan Karya bukan ABRi yang pengang
katannya dilakukan oleh presiden dengan usul organi- 
sasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa presiden 
sendiri

Demikian juga dalam keanggotaan DPRD 1 dan DPKD II, anggo
ta Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya won ABki juga di
angkat dalam proses pengisiannya, Hal ini dapat dilihat pa
da pasal 17 dan pasal 24 Uftdang-*undang No* lb Th. 1969*

Proses pengangkatan inilah yang memperkuat kedudukan

^Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 19 
b9, cet. I, Pri.Percetakan Negara RI, 1970, h<,774-785.
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Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalain sxstem pe- 
ngambiian putusan didalam politik kenegaraan; dan yang 

jeias merupakan landasan AbRl dalam kekuasaan politiknya 

yang lebih dorainan pada masa sekarang.

M I LI  K.
p e r p u s t a k a a n

"UNIVERSITAS A1RLANGGA"
S U R A B A Y A  :j
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DOr-llNASl ABRI. DAL Aw POLITIK D AN PENGARUHNYA TERHADAP 
DEWAN PERWAXILAN RAKYAT

1. Masa pemilihan umum tahun 19/1 serta hasilnya
Sebenamya realisasi dari pemilu tahun 19/1 adalah 

bertitik tolak pada Tap.No.XLII/FiPRS/19b8. Dikarenakan 
Tap,No«XLIl/nPRS/19fa8 sudah dituangkan dalam Undang-undang 
No.15/1969, niaka pemilu pertama semasa orde baru ini tidak 
terlepas dari undang-undang Itu-

Kalau kita lihat pada tahun 19^9 sewaktu partai- 
partai politik dan Golongan Karya serta ABRI mencapai kata 
sepakat untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila se
cara raumi dan konsekuen, ternyata wakil ABRI dinyatakan 
sebagai wakil yang diangkat tanpa melalui pro'sedur pemili
han, Realisasi pengangkatan inilah yang akhimya disetujui 
oleh DPRGK dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-undang 
No.16/19^9 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan 
DPRD. Pangkal toiak pengangkatan inilah yang merupakan awal 
dari tmdakan yundis terhadap ABRI untuk ditempatkan se- 
tegai kekuatan sosial yang terjun secara aktif dalam lem- 
baga tertinggi dan tinggi negara.

Seteiah pemilu tahun 19Y1 tepatnya tanggal 3 Juli 
19Y1 berlangsung, Golkar yang merupakan realisasi kegiatan 
politik ABKi memenangkan pemilu tahun 19Y1 ini; tidak tang- 
gung-tanggung dengan suara mayoritas, baik dalam lembaga 
DPR maupun dalam lembaga MPR. Kemenangan inilah yang menem-

BAB V
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patkan Ami sebagai kekuatan politik yan̂ r sama kedudukan- 
nya dengan kekuatan sosial politik yang lain.

Setelah kemenangan Golkar pada pemilu I semasa orde 
baru, pelantikannya dalam lembaga DPR pun menunjukkan-se- 
suatu yang luar biasa yaitu mendudukkan anggotanya sebanyak 
23b orang dari 4b0 kursi yang diperebutkan dalam lembaga 
DPR; belum ditambah dengan pengangkatan anggota Golkar ABRI 
dan Non ABRI sebanyak 1l)0 orang, seperti yang iersurat da
lam UU No.1b/l9b'9 pasal 10 ayat .(3) dan (4). Jadi selama 
pemilu tahun 19/1, Golkar telah mendudukkan anggotanya da
lam lembaga DPR sebanyak 33b kursi dari 4bu kursi yang di
perebutkan. Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Susunan keang^otaan DPR hasil pemilu tahun 19/1
Mo b

r --- car. —  --
Partai Politik Jumlah

1 Nahdatul Ulama 58
2 Partai Huslimin Indonesia 24
3 Partai Syarikat Islam In

donesia 10
4 Partai Tarbiyah Islamiyah 2
5 Partai Nasional Indonesia 20
b Partai Kristen Indonesia 7
7 Partai Katolik 3
8 Partai Murba _
9 Partai IPKI
10 Golongan Karya 23b

Sedangkan pengangkatan Golongan Karya AERI dan Non

^Harmaily Ibrahim, HPR, Suatu Tin.jauan Dari Sudut 
Hukum Tata Negara, cet.I, Sinar Bakti, Jakarta, 1979, h.83
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ABRI sesuai dengan vasal 10(,3) dan ayat (4) Undang- 
undang No .16/1969 :

No. Golongan Karya Oumlah Kursi

1 Golkar ABRI 75
2 Golkar Non AERI 25

Dllihat dari. segi hubungannya dengan 0110*45 yang di- 
laksanakan secara konsekuen oleh pemerintah orde baru, ma
ka sesungguhnya peranan ABRI di bidang politik mempunyai 
landasan yuridis, yaitu dalam pasal 2 ayat (1j UUD'45 ten- 
tang susunan keanggotaan nPK :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota 
UVR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan 
golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan de
ngan undang-undang.

Sedangkan kalau kita lihat dalam Venjelasan Pasal 2 UUD1
45 dikatakan ;

Supaya seluruh. rakyat, seluruh golongan, seluruh da
erah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga ma- 
jelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pen- 
jelmaan rakyat, Yang disebut golongan-golongan ialah 
badan-badan seperti koperasi, serikat selcerja, dan 
lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang se
suai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran 
mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat 
ini mengingat akan aaanya golongan-golongan dalam ba
dan- badan ekonomi.

Berhubung akan kenyataan dalam masyarak.it serta se
suai dengan aliran zaman, maka telah diberikan intepretasi 
resmi yang lebih luas kepada pengertian golongan seperti 
dalam pasal 2 UUDT45 terse but, ialah bahwa disampmg badan- 
badan yang contoh pengertiannya telah disebutkan dalam pen-
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jelasan pasal 2 uUDr£# tersebut, maka ABRI pun dimasukkan 
dalam katagori golongan seperti yang dimaksud pada pasal
2 ayat (1) UUD'45. Selan.jutnya bersumber pada UUIJr45 dan 
Tap.No. XL.Il/nPRS/19b8 dibuatlah UU Mo .16/1969 tentang su- 
sunan dan kedudukan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPiO II, di- 
mana kedudukan A.3K1 sebagai Golongan Karya ini dimasukkan 
dalam Perwakilan ini,
Siapa sebenarnya Golongan Karya ?

Sebenarnya Golkar dalam realisasinya adalah perwu- 1 
judan dari peranan kegiatan politik ABRi. i^enyataan ini 
saya dasarkan pada landasan yuridis yang mempengaruhinya, 
seperti dapat kita lihat dalam

1. Keputusan wenhankam/Pangab l'Jo.. KEP/±(/177/1966 ten
tang Doktrin Hankamnas/JJoktrin rerjuangan ABRi ya- 
itu Cadek. Dalam Bab V bag.i dikatakan : bahv/a 
ABRi disamping tugasnya sebagai penegak kekuasaan 
negara di bidang Hankam, juga telah menyumbangkan 
darma bhaktinya di segala bidang diluar bidang nan- 
kam, sehingga ABKi menjelma sebagai Golkar dan ikut 
serta menentukan haluan dan politik negara
Dalam bag.ii juga diKatakan : bahwa kedudukan ABRI 
sebagai Golkar didasarkan. atas landasan idiil Pan
casila* konstitusionil yakni u.UDf45 dan Tao-tap 
i*iPR3.w

2. Keputusan Kenhankam/Pangab No. KEP/B/3b7/1967 ten
tang realisasi pembangunan Hankamnas dan Kekaryaan 
ABRI dikatakan : sebagai kekuatan Hankam ABRI meru
pakan aparatur negara/pemerintah yang menjalankan 
fungsi Hankamnas untuk mempertahankan dan mengaman- 
kan negara dan bangsa terhadap serangan, ancaman, 
gangguan, atau hambatan yang datang diri iuar, mau- 
pun dari daiam negeri, sedangkan sebagai kekuatan

';̂ Ali wurtopo, op.cit., h.249
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sosial ABRI merupakan salah satu Golongan karya 
yang berkewajiban ikut serta secara aktif dalam se- 
gala iasaha dan kegiatan masyarakat serta negara di 
semua bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, so
sial. dan budaya dalam rangka mencapai tujuan nasio- 
nal;^1

Y/alaupun penafsiran dari pasal tersebut dapat diartikan 
bahwa ABRI merupakan salah satu kekuatan Golkar disamping 
ada juga kekuatan yang lain seperti teknokrat, tetapi kalau 
dilihat secara rasional, ABRI tetap sebagai konseptor stra-r 
tegi dari Golongan Karya..

Dalam pemilu tahun 1971 ini, Golkar dan ABRI juga 
telah berhasil mendudukkan anggotanya dalam pelantikan Ice- 
anggotaan MPR lebih banyak dibanding partai-partai politik 
yang lain. Hal ini dapat dilihat dari data keanggotaan I’lPR

A?hasil pemilu tahun 1971 : ' <

52

susunan keanggotaan DPR Ri sebagai berikut :

Mo. Partai Politik { peroilihan ) Jumlah

1 Icahdatul Ulama 58
2 Partai Muslimin Indonesia 24
3 PSII 10
4 Partai Tarbiysh Islamiyah 2
5 Partai Nasional Indonesia 20
6 Partai tsristen Indonesia 7
1 rartai katolik 3
S' Partai Murba
9 Partai IPKI _
10 Golongan Karya 236

A-iDaryatmo, Kekaryaan ABRI, Dept.Hankam, Jakarta, 
1978, h.5.

42Harmaily Ibrahim, on .cit., h*83-39
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Mo* Partai Politik (Pengangkatan) Jumlah

1 Golkar ABRI 75
2 Golkar Non ABRI 25

Keanggotaan Utusan Daerah Sebagai berikut :
P.enurut UU No.1b/l9b9 yang pelaksanaannya ditu- 

angkan dalam Surat Keputusan Presiden Mo.S5/M/19^2, 
Utusan Daerah masih dibagi dalam 4 kategori :
1. Gubernur/Kepala Daerah
2. Golongan .Karya'
3. ABRI
4. Partai Politik
Untuk lebin jelasnya dapat dilihat pada tabel m i  :

Golongan j
Cara Pengisian

i'J 0 •
Dipilih Diangkat Junlaii

1 Gubemur/&e- 
oala Daerah’ 2b 2b

2 GolKar 59 — 59
3 Golkar ABRI — 28 28
4 Partai Poii- 

tik 1Y _ 1Y
Kescsluruhan Y6 . 54 13o

Sedangkan utusan golongan berdasarkan UU No.1o/ 
19b9 y^ng operasionalnya dituangksn dalam PP No «2/19y0 
didapatknn suatu data sebagai berikut :

No. Utusan‘Golongan Jumlah

1 ABRI 155
2 Bukan A3RI 52
3 Golongan Karya Y9
4 Nahdatul ulama 20
5 Parmusi 8
b PSII 3
f Perti 1
8 Partai Nasional Indonesia 7
9 Parkmdo 2
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y4

10 Partai Katolik Indonesia 1.
11 Fartai nurba 1.
12 1PKI 1

Keselurunan 330

Dengan duduknya anggota ABRI serta uolkar dalam lembaga 
MPR secara mayoritas, menyebabkan terjaminnya kedudukan 
peranan politik ABRI sebagai kekuatan sosial, seperti da- 
pat diliiiat dari hasil sidang.MPR tahun 1975 yaitu pada 
Tap.IV/MPR/19Y3 tentang GEHN terutama iiab IV

Tugas Pokok ABRI
UntulV dapat melaksanakan politik dan strategl Hankam-
nas, maka ABRI sebagai inti pembina dan kekuatan Han-
kamnas bertugas pokok :
a. Kemngkatkan kualxtas operasional, administratif, 

dan manajemen dalam dirinya sebagai suatu organisa-' 
si yang sudah tenntegrasi.

b. nengamankan peiita kedua dan ikut serta mensukses- 
kan pembangunan nasional.

c. Mengnancurkan sisa-sisa G*30 S*/FKI serta subversi 
lainnya dan mengatasi hambatan-nambatan ternadap 
kearaanait dan kesuksesan segala program nasional,

d. Ikut serta memelihara kestabilan di Asia xenggara- 
untuk mendukung politik iuar..negeri yang bebas ak- 
tif, bertujuan untuk menggalang ketananan nasional 
negara-negara asia tenggara dan negara-negara Asean 
sebagai fokusnya, dan:sebagai dasar bagi ketahanan 
regional Asia Tenggara,

e. Terus meningkatkan kemampuan ABKI sebagai, kekuatan . - 
hankam dan sebagai kekuatan sosial.

Sasaran Pembangunan (fisikj 
( a* Sasaran fisik ABRI sebagai .kekuatan sosial dalam

pembangunan Hankamnas antara lain : ABRI sebagai ke
kuatan sosial ikut serta bertanggung jawab atas pe- 
laksanaan pembangunan ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya.

b. Sasaran kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial da
lam pembangunan Hankamnas, antara lain :

-̂feyamsu dan Syamsida, Himnunan Ketetapan-ketetapan 
MPkS dan iytPR, Penyebar Pengetanuan, Malang, h.207.
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1 * Kemampuan untuk bersama-sama dengan kekuatan 
sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegi- 
atan-kegiatan pembangunan nasional.

2. Kemampuan turut serta .menggalang kondisi yang 
mantap dan harmonis untuk peningkatan ketahanan 
nasional

Dengan dituangkannya peranan kekuatan sosial ABRi dalam 
GHHw, maka personal ABRi secara yuridis dapat menduduki 
jabata-jabatan politik tertentu. .

Sementara 'itu, Golkar dan ABRI yang merapunyai sua- 
ra mayoritas dalam lembaga MPR berhasil menetapkan kebijak- 
sanaan dalam suatu dasar hukum yang lebih kuat, yaitu me
netapkan seorang ABRI sebagai pejabat presiden dalam su- 
atu lembaga Kepresidenan; seperti dapat diiihat dalam Tap. 
IX/i"iPR/19y3 pasal 1 :

Hengangkat Soeharto. Jennral TNI menjadi Presiden Re
public Indonesia/Marfdataris nPR.

Dengan kedudukan ABRI sebagai pejabat presiden dalam lem
baga Kepresidenan, maka secara yuridis presiden memegang 
kekuasaan dalam bidang eksekutif, legislatif, dan sebagai 
kepala negara seperti yang sudaJn saya jelaskan dalam Bab 
IV sebelumnya.

Sebagaimana kita ketahui, presiden adalah mandata- < 
ris MPRf. maka secara yuridis presiden harus melaksanakan 
ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh wpk, seperti da
pat kita lihat dalam Tap.IV/inPR/1973 Bab IV ( Poia Umum 
Felita II bidang .politik angka 4 ) :

Dalam rangka .membina kehidupan politik yang efektif 
bagi pelaksana&n pembangunan, maka struktur, jumlah 
maupun sikap mental dari organisasi-organisasi keku-
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atan sosial politik tersebut telah dapat mengelompok- 
kan diri menjadi 2 partai politik dan 1 Golongan Kar
ya. Dengan terdapatnya pengelompokkan tersebut yang 
merupakan wadah penampungan dari seluruh aspirasi ma- 
syarakat, maka pada pemilu yang akan da tang hanya akan 
ada 3 gambar.

Dengan dasar yuridis ini presiden berhak untuk melaksanakan 
Tap.IV/MPR/1973 ini. Sebagai pelaksana dari Tap.IV/HPR/1973 
ini, presiden dengan Surat No. 11 /PU/XXx/197zJ- menyampaikan 
RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya kepada DPR 
untuk dibicafakan guna mendapat persetujuan. Karena demiki- 
an pentingnya materi RUU it", maka tidak mengherankan kalau 
pembahasan itu mendapat persetuquan DPR, walaupun sampai 
memakan waktu sampai 7 bulan. Kalau dilihat dari persetu- 
juan DPR itu, dikarenakan sejumlah anggota Golkar dan ABRI 
yang mempunyai suara mayoritas dalam lembaga DPR. Akhirnya 
kebijaksanaan pemerintah itu menjadi kenyataan dengan diun- 
dangkannya UU No,3/1975 tentang Partai Politik dan Golong
an Karya, Karena UU No.3/1975 bermaksud mengatur tata ke- 
hidupan organisasi kekuatan sosial politik yang ada, maka 
kekuatan sosial politikpun disederhanakan menjadi 2 partai 
politik yaitu PPP dan PDI serta 1 Golongan Karya.

2. Kedudukan ABRI setelah pemilu tahun 1977
Kalau dilihat dari kemenangan Gollcar pada pemilu ta

hun 1977 yang bersumber pada Tap.VIIl/lIPR/1973 serta UU .No. 
4/1975* toaka kedudukan ABRI dalam bidang politikpun tetap 
konstan seperti pada hasil-hasil pemilu tahun 1971-
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Dalam pemilu tahun 1977 yang diikuti oleh 3 kontes- 
tan ( PPP, Golkar, PDI ), hasil kursi yang dicapai oleh 
Golkar dalam DPR dan MPR tetap dominan, walaupun dalam DPR 
Golkar telah kehilangan 4 kursi dari 460 kursi yang dise- 
diahkan. Kalau dilihat pada tabel dibav/ah ini, maka dapat 
diperoleh gambaran sebagai berikut

Ho, Susunan DPR U.Gol. U. Dar.
Fraksi Dipilfh Diangkat Diangkat Dipilih Diangkat

1 PPP 99 32
2 PDI 29 10 _ _

Golkar 232 25 124 _ ..
4 Golkar

ABRI 75 155
5 U.Dar. — — — 101 38

Keseluruhan 360 100 321 101 38

Hasil pemilu tahun 1977 ini telah memantapkan posisi ABRI 
dan Golkar dalam sistem politik di Indonesia.

Dibalik sukses kemenangan Golkar dalam pemilu tahun 
1977 terdapat pula keresahan sebagai maniiestasi dari- keti- 
dakpuasan sementara pi'hak, terutama dari kalangan partai 
politi! yaitu PPP dan PDI. Disinyalir adanya kecurangan-ke- 
curangan dalam pemilu, seperti membantu buat kemenanran 
salah satu kontestan yaitu Golkar. Posisi demikian sangat 
sukar bagi ABRI, di satu pihak ABRI harus memikirkan Golkar

ily Ibrahim, op.cit., h,95
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yang merupakan realisasi kegiatan sosial politiknya, di pi- 
hak lain ABRI harus konsisten untuk tidak memihak pada sa
lah satu kekuatan sosial politik tertentu. Tetapi alterna- 
tif ini justru membawa ABRI untuk memilih pada alternatif 
yang pertama, sehingga ABRI banyak memihak pada salah so tv. 
kontestan yang meiriberi potensi bagi Golkar untuk meraih 
kursih. sebanyak-banyaknya dalam DPR serta HFR*

Sementara itu memas'uki penghujung sidang umum MPR 
tohun 1978, suasana politik semakin meningkat sehubungan 
dengan aksi-aksi mahasiswa. Ha salah keresahan yang timbul 
dalam masyarakat diangkat mahasiswa ke permukaan, sehingga 
menjadi p^^myingan baik di media massa maupun dalam ke- 
nyataan sehari-hari di masyarakat. Dengan adanya suhu poli~ 
tik yang meningkat ini, pihak ABRI pada tanggal 15 Desem- 
ber 1977 raengeluarkan pernyataan stabilitas politik

Berdasarkan penilaian dan berpegang teguh kepada pan- 
dangan dan sikap tersebut serta terpanggil oleh pengab- 
dian kepada negara dan bangsa, maka ABRI baik sebagai 
kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial, dengan 
ini menyatakan :
1. ABRI bertekad bersama-sama partai-partai politik 

dan Golkar serta segenap lapisan masyarakat untuk 
mensukseskan sidang umum MPR yang akan datang seba^ 
gai sarana penting dalam menegaklcan kehidupan kon- 
stitusional berdasarkan Pancasila dan UUD!45 untuk 
menjamin kelangsungan pembangunan dan kelangsungan 
kepemimpinan nasional;

2. ABRI sebagai aparatur pemerintah akan mengambil tin- 
dakan tegas berdasarkan wev/enangnya terhadap siapa 
saja yang melakukan kegiatan-kegiatan yang a lean 
merongrong kewibawaan kepemimpinan nasional dan

^■luhammad Rusli Karim, ou.cit., h.72-75.
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mengganggu atau menggagalkan sidang umum MPR yang 
akan da tang;

3. ABRI dengan sepenuh hati mengajak seluruh lapisan 
masyarakat untuk terus menggalang persatuan dan ke-_ . 
satuan, serta menyerukan. ■ untuk selalu waspada ter- 
hadap merely yang seolah-olah berjuang untuk demo- 
krasi dan meningkatkan kesiapsiagaan kepentingan 
rakyat, tet3pi sebenarnya mengatasnamakan rakyat un
tuk kepentingannya sendiri;

4* ABRI dimanapun ia bertugas selalu waspada dan menip 
ngkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi setiap ke- 
mungkinan perongrongan terhadap stabilitas nasional 
dan terus meningkatkan persatuan ABRI dan rakyat.

Dari pernyataan ABRI itulah yang menyebabkan bentrokan fi- 
sik antara mahasiswa dan ABRI, baik di Bandung, Surabaya, 
Jakarta, Yogjakarta. Kemudian dengan semakin dekatnya si- 
dang umum MPR keamanan semakin ditingkatkan, stabilitas 
politik dijadikan komando aiatas segala-galanya. Dalam su- 
asana seperti itu berhasillah MPR mengadakan sidang umum 
pada tahun 1978 dengan menghasilkan 11 ketetapan MPR; di- 
antara 11 ketetapan itu, 2 (iiantara ketetapan itu memainkan 
peranan yang sangat penting bagi kedudukin ABRI di Indone
sia. Ketetapan itu adalah Tap.IV/MPR/1978 ( G3HII ) dan Tap. 
X/MPR/1978 ( Tentang Pengangkatan Presiden RI ),

Adapun yang menyangkut peranan ABRI di bidang politik 
dituanglcan dalam Bab IV Tap. IV/HFR/1978 bagian Pertahanan" 
Keamanan Nasional yang secara eksplisit menyangkut Kekarya- 
an yaitu :

1. Kekaryaan ABRI merupakan penjelmaan jiwa dan semangat 
pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial, bersama ke
kuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung ja- 
wab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat In
donesia .

2. Opera.si Bhakti ABRI merupakan suatu peluang untuk me- 
yumbangkan sesuatu yang berharga dalam menunjang ke-

59
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pentingan nasional.
3. Pembinaan. kemampuan Hankamnas untuk meningkatkan ke^ 

mampuan unsur-unsur Hankam yang meliputi kekuatan' 
darat, laut, dan di udara, penertiban dan penyelama- 
tan masyarakat serta unsur-unsur kemampuan lainnya, 
sehingga ABRI mampu melaksanakan tugas-tugas Hankam- 
nas^sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang diha-., 
dapi oleh negara dan bangsa Indonesia.

4. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial di- 
arahkan agar ABRI mampu untuk :
a. Bersama-sama kekuatan sosial lainnya secara aktif 

melaksanakan kegiatan pembangunan nasional,
b. Meningkatkan peranannya secara aktif dalam memr_ ' 

perkokoh ketahanan nasional.
Demikian pula dalam Tap.X/MPR/1978, pasal 1 rnengatakan :

Mengangkat Soeharto menjadi Presiden RI/Mandataris Ma- 
jelis Perrausyawaratan Rakyat,

Kalau dilihat hubungan antara Tap.IV/MPR/1978 dengan
Tap.X/MPR/1978 terdapat hubungan yang saling mengisi; hal
ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD’45 yaitu pada Sistem
Pemerintahan Negara bagian 3 :

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama 
MPR; sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, Maje- 
lis menetapkan UUD, GBHN. Majelis mengangkat kepala ne
gara ( irTesiden dan Wakil Presiden ).
Majelis inilah yang memegsng kekuasaan negara yang ter- 
tinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara 
menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh 
Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan 
bertanggung jawab kepada Majelis, Ia adalah 'Mandataris1 
dari Majeiis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Ma- 
jelis. Presiden tidak Neben, akan tetapi Untergeordnet 
kepada Majelis.

Sejalan dengan penjelasan UUD’45 ini dapat ditarik suatu 
intisari, bahwa seseorang yang sudah terpilih menjadi Pre
siden sesmi dengan Tap. yang dituangkan oleh MPR, maka ha
rus menjalankan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR pula.
Maka Soeharto sebagai seorang ABRI yang telah terpilih men-
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jadi. Presiden berhak pula untuk melaksanakan GBHN.. Dengan 
landasan yuridis ini, ABRI telah mendapat tempat untuk du- 
duk dalam jabatan-jabatan politik tertentu seperti apa yang 
dimaksud dalam GBHN Bab IV tentang Pola Umum. Pelita Ketiga 
( Bidang Hankamnas ) yang harus dilaksanakan oleh Presiden. 
Sebagai contoh disini, jabatan anggota DPR, jabatan anggota 
MPR, BPK, M  , DPk , serta jabatan-jabatan menteri.

Berhubung Presiden penyelenggara pemerintah yang ter- 
tinggi dibawah Majelis, maka kedudukan Presiden sebagai lem
baga tinggi negara juga menduduki peranan yang sangat pen- 
ting dalam struktur pemerintahan di Indonesia, Dia dapat 
mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif, dan 
sebagai kepala negara. Dari segi eksekutif, Presiden mem
punyai aparat pelaksana yang demikian banyaknya mulai dari 
tingkat pusat sampai ke desa-desa* Dengan demikian juga mem- 
pengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi deird- 
kian dapat dilihat pada data dibawah ini

Jumlah anggota ABRI yang ditempatkan di luar biciang 
Hankam sebagai berikut :

No. Jabatan-jabatan , Jumlah Th.1980

1
Pusat Pemerintahan 
Henteri+Pimbinan Lembaga

19( W  )Tinggi Negara
2 Sekjen 14 75'.i )

Irjen 18( 29,5>» )
4 Dirjen 15( 78,5/i )
5 Kemla/Ketua Lembaga Hon-

8( 44,5^ )Departemen

46Nugroho Notosusanto, op. cit., h.378-379*
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6 Sekretaris Henteri, A sis-
ten Henteri( setingkat ) 21 ( 84;* )
Keoala Daerah

7 Gubernur/kdh.I 19( 70,3« )
8 Bupati/Kdh.II 137( 56,6,0 )
9 Vfelikotamadya 201 33,3;o )

Luar Ne°;eri
10 Duta Besar 28( 44,4^ )
11 Kuasa Usaha 1 50« )
12 Konsul Jendral 4( 25;; )
15 Konsul RI 2( 9,5/* )

. Pentfgolongan
14 Penugaskaryaan 8725
15 Penyaluran 7031
16 Perbantuan 1071

Status
17 Aktif 6199
18 MPP 1957
19 Pensiun 8674-

Dilihat dari sudut data ini masih dapat dipermasah-
kan, apakah iklim seperti itu patut dibiarkan berkembang 
ataukah sebaliknya. Tentu saja kesimpulan tidak ditarik se
cara gegabah, melainkan didasarkan pada pengamatan bahwa 
hanpir di setiap instanni pemerintah kita jumpai personil 
ABRI, Ironisnya lagi, di lembaga-lembaga yang membutuhkan 
tingkat keamanan tinggi atau posisi strategis sudah mulai 
diberikan kepada ABRI dengan pertimbangan demi stabilitas, 
Hamun dibalik itu, ABRI sendiri mempunyai persepsi yang 
berbeda yaitu selama para, politisi jnasih bertindak/berbuat 
seperti apa yang dilakukan pada waktu zaman Demokrasi Li
beral , maka selama itu pula ABRI akan tetap mendominasi 
jabatan-jabatan politik tertentu.
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3. Kedudukan ABRI setelah pemilu tahun 1982
Dengan melihat peranan politik ABRI yang disebutkan 

dalam Tap.II/MPR/1983, menandakan ABRI masih tetap berke- 
cimpung sebagai dinamisator dalam realisasi kegiatan poli- 
tiknya. Sementara itu pencantuman peranan ABRI sebagai ke
kuatan sosial seperti yang terdapat dalam Tap.II/MPR/1983 
adalah tidak terlepas dari anggota Golkar.dan ABRI yang 
mayoritas dalam lembaga MPR sebagai hasil pemilu tahun 1982.

Seperti kita ketahui dalam GBHN tahun 1983 Bab IV 
tentang Pola Umum Pelita IV bagian Pertahanan Keamanan di- 
katakan :

1. ABRI disamping melaksanakan fungsi sebagai kekuatan 
Hankam juga melaksanakan fungsi sebagai kekuatan so
sial* Dalam rangka melaksanakan Dwi Furigsi tersebut 
pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial di- 
arahkan agar ABRI mampu melaksanakan fungsinya untulc 
secara aktif melaksanakan pembangunan nasional serta 
memperkokoh Ketahanan Nasional.

2. Kekaryaan ABRI merupakan penjelmaan jiwa dan serna- 
ngat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial yang . 
bersama dengan kekuatan sosial yang lainnya memikul

. tugas dan tanggung jav/ab perjuangan bangsa dalam me- 
ngisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pencantuman kekuatan sosial ABRI dalam GBHN, maka 
setiap anggota ABRI pun dapat menduduki pos-pos tertentu 
dalam jabatan politik.

Kalau Tap.II/MPR/1983 dihubungkan dengan Tap.VI/MFR/ 
1983, ternyata pelaksanaan Tap.II/MPR/1983 diberikan kepa
da seorang ABRI untulc menjalankannya, yaitu Soeharto( Jen- 
dral Purnawirawan TNI ) sebagai mandataris MPR. Seperti da-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DOMINASI ABRI DALAM POLITIK DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, STUDI TAHUN 1965-1985

GIRI HASTONO



64

pat dilihat pada Tap.VI/MPR/1983 pasal 1 :
Mengangkat saudara Jendral TITI ( Purnawirawan ) Soeharto 
menjadi Presiden Rl( Kandataris Majelis ).

Dengan jabatan sebagai Presiden dalam lembaga Kepresiaenan
ini, maka ia diberi kewenangan serta peranan yang lebih da-
ri'yang diperoleh oleh lembaga tinggi negara yang lain; se-
lain peranan Presiden kelihatah. pula dalam hal manunggalnya
jabatan sebagai kepala pemerintahan negara dan jabatan se-

4Vibagai kepala negara :

Sebagai kepala pemerintahan negara, Presiden beranjak 
dari basis politiknya, maka ia disebut Politician se
hingga dalam diri Presiden menyatulah sifat-sifat Mega- 
rawan dan politikus. Sedangkan sebagai kepala negara, 
Presiden_sebagai lambang persatuan nasional yang berbi- 
cara demi keselamatan dan kebaikan segenap lopisan bang- 

■ sa dan demi ’negara.
Selain itu dengan duduknya Golkar dan ABRI' secara 

mayoritas dalam lembaga DPR yang terpilh oleh hasil tahun' 
1932,raenjadikan dalam proses pengambilan keputusan didomi- 
nasi oleh Golkar dan ABRI, sehingga dalam pembuatan undang- 
undang pun sering terjadi ’balance* antara pemerintah dan 
DPR. Untuk lebih jelasnya saya melengkapi dengan data seba
gai berikut

Mo • Partai politik Jumlah kursi Jumlah

1 PPP 94 94

^Harun Alsagoff, op«cit«, h,1

‘̂ ihat Kompas 25 April 1987, h,1
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2 Golkar 242 242
3 PDI 24 24

No, Partai Politik Jumlah Kursi Jumlah
( Pengangkatan )

1 Golkar ABRI 75 75
2 Golkar Non ABRI 25 25

Pengaruh terhadap balance atau keseimbangan antara 
pemerintah dan DPR biasanya terjadi apabila lembaga DPR 
didominasi oleh orang-orang pemerintah; meskipun demikian 
untuk lebih jelasnya kita lihat dasar hukum yang mempenga- 
ruhi, seperti dalam UUDf45 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat_ 
(1), serta pasal 21 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) : Presiden memegang kekuasaan memben
tuk UU dengan persetujuan DPR.

F&sal 20 Ayat (1): Tian-tiap UU menghendaki persetujuan
DPR

r&sal-pasal ini memberikan kedudukan yang sejajar antara 
Presiden dan DPR, yaitu bahwa setiap RUU yang telah diaju- 
kan pemerintah dengan sendirinya menghendaki persetujuan 
DPR; dan apabila persetujuan dari DPR sudah diperoleh de
ngan sendirinya pengesahan itu akan dilakukan oleh Presi
den. Bukankah dengan mayoritas anggota Golkar dan Golkar 
ABRI yang terdapat dalam lembaga DPR serta duduknya seo- 
rang ABRI dalam lembaga Kepresidenan akan mudah mengadakan 
balance dalam setiap pembentukan UU, sehingga pengarulinya 
sangat dominan dalam struktur pemerintahan kita.

M I L 1 K. k
PEHPU.> TAKAAN 

'UNIVERSITAS AlKLANGGA* [ 
S U R A B A Y A  ,
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Sedang pasal 21 ayat (1) : Anggota-anggota DPR berhak
mengajukan RUU*.

Secara yuridis kemungkinan suatu RUU yang diajukan oleh 
DPR ditolak pengesahannya oleh Presiden, tetapi berhubung 
.dalam..praktek orang-orang■■pemerintah mayor!tas duduk da-‘ 
lam' lembaga DPR, maka kebanyakan RUU yang diajukan DPR se— 
dikit banyak sama dengan kebijaksanaan yang dituangkan pe
merintah, sehingga pengesahan secara otomatis banyak dila- 
kukan oleh Presiden.

Seperti kita ketahui peranan ABRI di bidang politik 
adalah sesuai dengan peraturan perundangan, terutama GBHN, 
maka kegiatannya dalam supra struktur di tanah air pun ha- 
rus mendapat suatu kejelasan. Seperti dalam GBHN tahun 
1983 dikemukakan bahwa ABRI disamping sebagai kekuatan 
Hankam, juga berfungsi sebagai kekuatan sosial,

Sebagai kekuatan Hankam, ABRI merupakan aparat ne
gara atau pemerintah yang menjalankan fungsi. Hankamnas un
tuk mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa ter
hadap serangan, ancaman, gangguan yang datang dari dalam 
maupun dari luar negeri. Sedangkan sebagai kekuatan sosial, 
ABRI merupakan salah satu Golkar yang berkewajiban ikut 
serta secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masya- 
rakat serta negara di semua bidang, yaitu ideologi, poli
tik, ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mencapai tu 
juan nasional,

Sebagai kekuatan sosial dibidang politik, ABRI te-
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lah banyak raenempatkan anggota-anggotanya pada lembaga 
tinggi dan tertinggi negara, sehingga banyak membawa pe- 
ngaruh pada sistem politik di tanah air. Sampai sekarang 
pun penempatan anggota dalam lembaga tinggi dan tertinggi 
negara ditentukan oleh keadaan atau intensitas bahaya yang 
mengancam Pancasila dan UUD*Zf5> yaitu bergantung pada si*.< 
tua si dan kondisi yang raempengaruhi keselamatan persatu- 
an dan kesatuan bangsa dan negara. Seperti di bidang ekse- 
kutif misalnya menteri, disini menteri dipilih dari anggo
ta ABRI bila si fat tugasnya menurut situasi dan kondisi 
sangat berpengaruh atas suksesnya pembangunan.^

Penempatan anggota ABRI dalam jabatan-jabatan poli
tik belum ada kejelasan yang mengaturnya, seperti bagaima- 
na prosedur dan syarat-syarat seorang anggota ABRI dapat 
didudukkan dalam lembaga tinggi dan tertinggi negara, ba- 
gaimana pula kriterianya, apakah itu atas permintaan in- 
stansi yang bersangkutan ataukah atas permintaan ABRI sen
diri.- Sehingga kenyataannya dapat dilihat sekarang ini, 
dimana personil ABRI dapat duduk dalam lembaga tinggi atau 
tertinggi negara maupun instansi pemerintah.

Pengaruh dalam JjsmbaKa Dewan Perwakllan Rakyat
Kalau kita lihat pada Undang-undang No.16/1969 yang

^Nugroho Notosusanto, op.cit-. h.277-278.
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diubah dengan Undang-undang No.5/1975* dimana Golongan 
Karya ABRI dan sebagian Golongan Karya Non ABRI ada yang 
diangkat dalam lembaga DPR, maka pengangkatan pada umumnya 
berpengaruh pada hakekat lembaga perwakilan.

Dalam UUD'45 pasal 19 dikatakan : Susunan Dewan Per
wakilan Rakyat ditentukan dengan Undang-undang. Ternyata 
ini direalisasikan dalam UU -No.16/1969 yang diubah dengan 
UU No.5/1975( Susunan dan Kedudukan keanggotaan MPR/DPÎ / 
DPRD ), dimana Golongan Karya ABRI dan sebagian Golongan 
Karya Non ABRI diangkat tanpa melalui prosedur pemilihan..

Seperti kita ketahui isti'lah Demokrasi itu terben- 
tuk dari. 2 pokok kata, yaitu ^Demos'( rakyat ) dan *̂?Cra- 
tein'( memerintah ) yang maknanya adalah cara-memerintah 
negara oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam lagi tentang mak- 
na demokrasi, maka yang dianggap masuk dalam arti demokra
si menurut Maurice Duverger

Cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan . 
yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pi- 
sah,. artinya satu sistem pemerin.tahan negara dimana 
pokoknya semua orang( rakyat ) adalah berhak untuk me
merintah dan juga diperintah.- Dan menurut pengalaman 
sejarah dan praktek ketatanegaraan maka tiap-tiap ne
gara yang pemerintahannya berasas demokrasi perlu dia- 
dakan suatu organisasi didalam pemerintahan dengan 
memperhatikan 2 hal pokok, yakni seleksi( pemilihan 
orang-orang cakap ) dan delegasiC penyerahan ) kekua- 
saan. oleh sekalian penduduk kepada segolongan orang 
yang sanggup ditunjuk sebagai wakil. Dua pokok selek- 
si dan delegasi itu menimbulkan satu sistem pembentu
kan pemerintahan atas dasar pemilihan( election )*

^°Koentjoro Poerbopranoto, Sedikit Tentang Sistem 
pemerintahan Demokrasi. cet.III, Eresco, Bandung-Jakarta, 
1978, h.Jf-7..
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Walaupun dari sebutan perwakilan rakyat itu dapat
diraaklumi yaitu

Bahwa badan itu seharusnya diisi dengan wakil-wakil
yang dipilih; namun berhubung rakyat Indonesia masih
terdapat golongan yang tidak dapat melakukan pemilihan
karena kedudukannya, maka pengangkatan dapat dilakukan*

DR.Philipus M*. Hadjon, S.H. mengatakan
Mereka yang memandang pemilihan umum sebagai sarana 
demokrasi yang vital* menolak eksistensi lembaga pe
ngangkatan sebagai sarana untuk pembentukan badan per
wakilan rakyat* sedang mereka yang berpendirian mode- 
rat masih mentolerir lembaga pengangkatan, tetapi de
ngan mempersoalkan prosentase yang diangkat*

Dilain pihak DR.Philipus M. Hadjon, S.H. mengatakan
Undang-undang Dasar tidak melarang; pengangkatan* Masa- 
lah pengangkatan harus dibedakan antara tindakan pe
ngangkatan dan proses pengangkatan. Tindakan pengang
katan itu sendiri memang selalu dari atas, tetapi pro
ses pengangkatan itu sendiri tidak selalu dari atas. 
Tetapi dari ketentuan pengangkatan sebenarnya diberi- 
kan kepada suatu kelompok atau suatu golongan.. Dengan 
demikian anggota yang diangkat itu mewakili suatu ke
lompok atau suatu golongan. Andaikata dalam pengang
katan tersebut, kelompok atau golongannya ikut menen- 
kan siapakah yang diangkat untuk menjadi anggota DPR, 
masihkah diragukan si fat perwakilan. dari orang yang 
diangkat?. Tidakkah orang yang menjadi anggota DPR me- 
lalui pemilihan umumpun mewakili suatu golongan/keku- 
atan sosial politik.

Berhubung pengangkatan Golongan Karya ABRI dan se-
bagian Golongan Karya Non. ABRI pada awal mulanya adalah

^Mofi.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, on.cit.. fc.100.

^Philipus M* Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga 
tinggi Negara menurut UUP'US. inumaii. aurapaya>"i'9b67“H755*
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tindakan menyelamatkan dan mempertahankan Pancasila dan 
UUD*if5 secara murni dan konsekuen, dan penataan kehidupan 
politik di Indonesia, serta tidak terlepas dari pengala- 
man tahun 1955( terpecahnya ABRI kedalam beberapa golong
an ), maka pertimbangannya jelas terletak pada stabilitas 
politik pada waktu itu- Padahal kalau ditinjau dari sis
tem perwakilan seperti yang tertera dalam Pancasila sila 
ke-4* maka perwakilan dengan sendirinja membawa konseku- 
ensi kepada proses pemilihan, kecuali bagi golongan yang 
benar-benar belum terwakili dalam lembaga perwakilan.

Yang menjadi persoalan adalah prosentase jumlah 
yang diangkat, yang tidak ada habis-habisnya diperdebat- 
kan karena tidak ada ketentuan khusus. Berhubung dalam 
ketiga pemilu( 1971* 1977# 1982 ) Golongan Karya ABRI dan 
sebagian Golongan Karya Non ABRI ada yang diangkat yaitu 
secara berturut-turut dalam lembaga DPR, jelas sedikit ba
nyak akan merapengaruhi fungsi pengawasan DPR terhadap pe
merintah,

Seperti kita ketahui, DPR dan Presiden merupakan 2 
lembaga negara yang berlainan, akan tetapi dalam tugas di 
bidang legislatif kedua lembaga itu mempunyai kedudukan 
yang sama dalam rangka pembuatan undang-undang. Maka dalam 
pelaksanaan undang-undang itu sendiri, DPR berfungsi seba
gai pengawas( kontrol ) terhadap pemerintahC eksekutif ). 
Jika dalam tugas pengawasan DPR menganggap bahwa tindakan
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Presiden( pemerintah ) sungguh-sungguh melanggar haluan 
negara yang telah ditetapkan oleh MPR* maka DPR dapat 
merainta kepada MPR untuk mengadakan persidangan istimev/a 
melalui tahapan memorandum.

Dengan demikian pengangkatan Golongan Karya ABRI 
dan sebagian Golongan Karya Non ABRI dalam lembaga DPR, 
justru Sfidikit banyak akan mengurangi fungsi pengawasan, 
sebab antara Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya ba
nyak dipegang Golongan Karya( realisasi kegiatan ABRI di 
bidang politik ) dan Golongan Karya ABRI melalui sistem 
pengangkatan akan sama-sama mendukung kebijaksanaan ekse
kutif, sehingga fungsi pengawasan itu sedikit banyak ku- 
rang obyektif. Oleh karena itu sistem pemilihan dalam 
proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat akan 
sangat mendukung pro'ses pengawasan, karena sedikit banyak 
masih menyuarakan aspirasi rakyat.
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B\ 3 VI 
PENUTUP

1 * Kesimpulan
Dari uraian yang telah saya kemukakan, dapat diara- 

bil siiatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran ABRI di bidang sosial politik dalan ke- 

rangka sistem politik di Indonesia, tidak ter- 
lepas dari proses kelahirannya( sejarahnya ) 
yaitu bahwa kelahirannya berasal dari kancah 
perjuangan nasional yang melahirkan dan memper- 
tahankan kemerdekaan nasional; dan merupakan 
produk perjuangan nasional. Unsurnya adalah 3KR, 
Badan-badan perjuangan, serta badan-badan per- 
juangan yang lain.

2. Bahwa kegiatan ABRI di bidang politik tidak ter- 
lepas dari perannya dalam lembaga Komite Nasio- 
nal Indonesia, dimana ABRI ikut serta didalamnya ■ 
untuk memecahkan ma salah politik, ekonomi, sosi
al budaya, dan militer yang timbul,

3. Bahwa realisasi. kegiatan ABRI di bidang politik 
dan menduduki jajaran supra struktur di Indone
sia mendapat dasar hukum pada saat dikeluarkan 
UU Darurat No.7/1957 tentang pembentukan Dewan 
Nasional, dimana ABRI merupakan salah satu ang- 
gotanya yang tercermin dalam Golongan Fungsional.

4. Sekbergolkar yang merupakan proses dari pemben
tukan Golongan Karya adalah merupakan realisasi
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kegiatan ABRI di bidang politik, dan ini tercer- . 
min dari pembentukan bersama dari Kelompok Induk 
Organisasi kedalam Sekbergolkar yang berdirinya 
dimotori oleh ABRI,

.5. ABRI menduduki jabatan dalam jajaran supra struk
tur secara aktif setelah tertumpasnya G. 30 S/PKI, 
dan ini berlanjut setelah adanya Supersemar yang 
merupakan jembatan aval bagi ABRI untuk secara 
aktif mengadakan pembaharuan bagi struktur peme
rintahan <Ji'. Indonesia, -

6 . Bahwa proses pengangkatan anggofa'ABRI dalam lem- 
baga:lJDPR dan MPR oleh UU No .16/1969 adalah meru
pakan landasan bagi kesinambungan ABRI untuk me- 
wujudkan stabilitas politik dalam rangka penga- 
manan Pancasila dan terciptanya pembangunan nasi
onal.

7. Kemenangan Golkar yang merupakan realisasi. kegia- 
tanABRIdi bidang politik dalam pemilu tahun 
1971, 1977, 1982 sehingga ABRI mendominasi jaba- 
tan-jabatan politik tertentu, seperti dalam lem
baga eksekutif, legislatif, dan lembaga MPR ada
lah tidak terlepas dari pengangkatan anggota ABRI, 
dan peranan ABRI di.bidang sosial( kekaryaan AB 
RI ) yang terdapat dalam GBHN, serta bantuan ABRI 
sendiri terhadap Golkar dalam pelaksanaan pemilu.
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2. Saran-saran
Setelah menyimpulkan beberapa point yang dipandang 

merupakan inti, dari Skrlpsi ini., sampailah kini pada bebe
rapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan oleh siapa-si- 
apa dan untuk apapun; khusus bagi kalanganABRI sendiri 
barangkali saran ini bisa dijadikan input dalam penggari- 
san kebijaksanaan selanjutnya atau dapat pula dijadikan 
cermin untuk mengadakan introspeksi :

1. Perlu dikurangi intensitas keterlibatan ABRI
di bidang politik, yaitu dengan jalan memberikan 
kemungkinan berkembangnya organisasi sosial poli
tik guna menciptakan kontrol yang efektif terha
dap resim yang berkuasa.

2. Perlu dikurangi saling ketergantungan antara ABRI 
dengan Golkar, guna terciptanya aparat keamanan 
yang tidak memihak kepada salah satu kontestan, 
sehingga ketiga kontestan dapat mempunyai otono- 
mi untuk mengembangkan dirinya maslng-masing*

3. Walaupun ABRI ditempatkan sebagai kekuatan sosial 
seperti yang terdapat dalam GBHN, tetapi hendak- 
nya dalam sistem pengisian keanggotaan dalara lem
baga DPR dan MPR( UU No.16/1969 yang diubah'de- 
ngan UU No .5/1975 ) proses pengangkatannya ditin- 
jau kembali, karena sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan demokrasi itu sendiri; bukankah.pe
ngangkatan merupakan manifestasi sementara bagi
: men̂  gamankan Pancasila secara efektif.
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